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Styret for Iris Salten IKS
MØTEPROTOKOLL - styremøte 4/2015
År 2015, fredag 4. september klokken kl 09.30 holdt styret i Iris Salten IKS møte på Vikan i
Bodø etter forutgående innkalling.
Deltakere:

Ragnar Pettersen
Kristin Setså.
Jørgen Kampli.
Hilde Furuseth Johansen
Kari Storstrand
Morten Melå
Robert Pettersen

Dessuten deltok

Leif Magne Hjelseng
Bjørn Ove Moum
Arnt E. Pedersen
Øistein Aleksandersen i sak 56.
Pernille Kolsing

15/46 Godkjenning av saksliste og innkalling.
Saksliste og innkalling ble godkjent.
15/47 Godkjenning av referat fra siste møte.
Referat fra møte 12. juni 2015 ble godkjent og signert i møte.
15/48 Informasjon og spørsmål – løpende saker.
Daglig leder informerte om følgende saker:
- Organisasjon i Iris Salten iks.
- Rettsak Scanlux.
- Levering av flis til Indre Salten Energi.
- Utvikling i Mivanor.
- Seminar med nytt representantskap 5-6 november.
- Byggesaker på Vikan.
- Byggesak Fauske.
- Rene strender.
- Samarbeid med fiskeridirektoratet.
- Bompenger i Bodø får en virkning på 432 000 kroner i 2016.
- Styretur 1 til 4 oktober.
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15/49 Økonomirapport første halvår 2015Økonomisjef gikk gjennom resultatene for første halvår. Følgende ble notert:
- Selvkost og likviditet i morselskapet blir tema i neste styremøte hvor budsjett skal
behandles og vedtas.
- Administrasjonen følger opp hvordan GPS systemet brukes, og sikrer at systemet blir
brukt slik som intensjonen var.
Etter 6 måneder viser selskapene følgende resultat.

Iris Salten iks
Retura Iris
Iris Service
Iris Produksjon
HT-Safe
Nofir 31.07.15
Uab Nofir 31.07.15
Mivanor AS
Labora 31.07.15

Omsetning
2015
2014
53,4 mil kr
51,5 mil kr
28,1 mil kr
27,4 mil kr
18,7 mil kr
18,5 mil kr
40,2 mil kr
35,5 mil kr
4,6 mil kr
5,1 mil kr
6,0 mil kr
6,3 mil kr
11,8 mil kr
10,5 mil kr
3,8 mil kr
11,9 mil kr
9,4 mil kr

Resultat før skatt
2015
2014
-0,37 mil kr
-1,6 mil kr
3,4 mil kr
4,6 mil kr
1,3 mil kr
2,1 mil kr
9,9 mil kr
7,7 mil kr
959 000 kr
1,5 mil kr
416 000 kr
1,1 mil kr
-357 000 kr
116 000 Kr
288 000 kr
2,1mil kr
524 000 Kr

Vedtak.
Negativt resultatet pr 30.06.15 på kr 373.000 i Iris Salten iks tas til orientering.

15/50 Kommunikasjonsstrategi Iris Salten iks.
Styret gjennomgikk kommunikasjonsstrategi for Iris Salten iks.
Vedtak:
Styret tar kommunikasjonsstrategi for Iris Salten iks til orientering.

15/51 Kommunikasjonsplan for 2016
Kommunikasjonsplanen for 2016 har med en engangsbevilgning på kr. 250 000 til utvikling
av kommunikasjonsprosjekt med fortellinger til barn, tematisk nettside, lærerveiledning og
arbeidshefte. Det ble presisert at dette er en kostnad for 2016, som ikke pådrar selskapet
kostnader i 2017.
Vedtak:
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Styret vedtar informasjonsplan for Iris Salten for 2016. Budsjettet for
informasjonsarbeidet settes til kr. 1.700.000,-.

15/52 Innledende sak til budsjett 2016 og økonomiplan 2016 til 19.
Saken ble gjennomgått. Følgende ble notert:
- Adm direktør opplyste om at bompengeinnføring i Bodø vil ha en årlig
kostnad for Iris Salten iks på kr. 432 000 per år. Dette vil komme som en
ekstrakostnad for abonnentene.
- Administrasjonen kommer med forslag til hvordan utbetalinger fra Irisfondet skal gjøres, og hvordan bruken skal dokumenteres før utbetaling skjer.
- Usikkerhet knyttet til nye entreprisekontrakter og prising i en eventuell
monopolsituasjon for Saltnens Bil gjør at det må tas stilling til om Iris
gjennom Iris Service selv skal gi inn anbud.
- Hva gjør vi med dårlig sortering fra undergrundsanlegg? Skal det ha en
kostnad å sortere dårlig fra borettslag?
Styret får hele budsjettet og økonomiplanen til behandling i neste møte.
Vedtak:
Saken tas til orientering med kommentarer.

15/53 Gjennomgang av Iris sitt bonussystem.
Styre gikk nøye gjennom Iris sitt bonussystem. Momenter som spesielt ble berørt var:
- Grunnlaget for et bonussystem i Iris Salten.
- Hvordan skal styret ta stilling til måloppnåelse, og hva skjer dersom mål ikke er oppnådd.
- Skal Daglig Leder omfattes av bonussystemet.
- Skal tilstedeværelse belønnes i større grad enn det som skjer i dag.
Etter en diskusjon rundt disse temaene bestemte styret seg for å videreføre dagens bonusordning, og
å gjøre ordningen også gjeldende for Mivanor. Ny gjennomgang av bonusordningen i Iris Salten
gjøres høsten 2017.
Vedtak:
Styret i Iris Salten iks viderefører dagens ordning med bonus i Iris, og utvider denne også til å gjelde
Mivanor og ansatte i Mivanor.
Bonusen skal utgjøre 10 % av overskuddet i Iris Produksjon, Retura Iris og Mivanor før skatt og
årsoppgjørsdisposisjoner. Bonusen skal fordeles slik at 1/5 av bonusen gått til Iris Trivsel, mens
4/5 går til de faste ansatte og vikarene som har jobbet mer enn 115 dager i det kalenderåret bonusen
gjelder for. Bonusen fordeles til de ansatte etter tilstedeværelse på jobb, det vil si antall dager på
jobb delt på totalt 230 dager. Det forutsettes at den ansatte har et ansettelsesforhold i bedriften på
utbetalingstidspunktet. Denne forutsetningen gjelder ikke for ansatte som har gått av med pensjon.
Vurdering av om bonus skal utbetales gjøres av styre i marsmøtet hvert år.

15/54 Eventuelt utbytte fra Iris´ datterselskaper for 2015.
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Vedtak:
Saken er trukket.

15/55

Forsøk med innsamling av matavfall hver 4. uke.

Enighet om at dette er verdt å prøve, samtidig som det er spesielt viktig å følge opp med
informasjon og proaktive løsninger til de kundene som omfattes av forsøket.
Vedtak:
Styret vedtar å iverksette forsøk med innsamling av matavfall hver fjerde uke i månedene februar,
mars og april. Forsøket gjelder for 5 ruter på Tverlandet og Mørkved.

15/56
Informasjon fra Nofir AS.
Informasjon om Nofir AS ble gitt av Daglig Leder Øistein Aleksandersen.
Vedtak
Styret i Iris Salten iks tar informasjon om Nofir AS til orientering.

15/57 Evaluering av dagens møte.







Sakspapirene kommer tidlig.
Informasjonen mellom møtene gir god informasjon til styret.
Saken legges frem både godt skriftlig og muntlig.
Gode diskusjoner om vanskelige saker. Ender i konsensus.
Gode møtelokaler, god lunsj og godt til kaffen.
Blir bra med en grundig gjennomgang av selskapet økonomi med budsjettfremlegget.

Bodø. 4. september 2015.
Leif Magne Hjelseng.
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Styret – Iris Salten IKS.
Sak nr: 15/ 61
Beslutningssak.

4. oktober 2015

Søknader om støtte fra Iris fondet - Utbytte fra Iris Salten iks sine
kommersielle selskaper for 2015.
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.
Med bakgrunn i diskusjonen i sist styremøte legges det frem forslag til når utbetalingen skal skje, og
hvilken dokumentasjon som skal legges frem som utgangspunkt for utbetalingen.

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.
Iris Salten har mottatt 20 søknader om støtte fra Iris fondet.
Søknader til Iris fondet behandles som en del av denne saken.
Saken
I forhold til halvårsresultatet og foreløpige prognoser for andre halvår forventes det et samlet
utbytte fra Iris Produksjon, Retura Iris og Ht Safe i størrelsesorden 3,5 til 4 mil kroner. Det er dette
som er til fordeling da Iris-fondets gjenstående midler går til samferdselsstilling og støtte til Trainee
Salten.
Om støtte fra Iris fondet er det laget følgende retningslinjer;
I sin bruk av utbytte fra datterselskap skal styret legge til grunn følgende retningslinjer:
• Tiltaket skal ha bred oppslutning fra eierkommunene.
• Tiltaket skal ikke være konfliktskapende geografisk eller politisk.
• Tiltaket forutsetter forpliktende samarbeid mellom kommunene.
• Tiltaket er prosjektbasert og skal etter hvert finne annen finansiering.
• Det skal ikke gis rene driftstilskudd.
Representantskapet bestemmer rammen for bruk av utbytte gjennom behandling av det årlige
budsjett.
Enkeltengasjement over kr. 500 000,- skal behandles av representantskapet.
Engasjement under kr. 500 000,- delegeres til styret innenfor budsjettets rammer.

Iris har mottatt følgende 16 søknader om støtte fra Iris-fondet.
Søker
1 Filmfest Salten.

Prosjekt
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. Penge 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.

Omsøkt
200 000,-.

2 Newton Salten.

Newton Salten søker med dette om et tilskudd på kroner 680 000 til
utprøving av fullskala Newton Salten i 2016. Dette innebærer å kunne tilby
undervisning i de ulike Newtonrommene til flest mulig av elever i Salten
gjennom at elever transporteres til andre Newtonrom enn det som ligger i
egen kommune. Søknaden er en del av et 4 årig implementerings løp, og vi
håper å kunne sende ny søknad for årene 2017, 2018 og 2019 .

680 000,-

3 JAG
Produksjoner

Jag Produksjoner søker med om tilskudd fra Iris-fondet på kr 425.000,- til
realisering av film om Terje Nilsen.

425 000,-

4 Salten
Regionråd

Søknad om prosjektstøtte til Sykkel i Salten.
Sykkel i Salten er en samordnet satsing på tur- og turistsykling mellom
Salten Regionråd, kommunene, destinasjonsselskap, Nordland
fylkeskommune, Statens vegvesen og andre aktuelle organisasjoner,
bedrifter og privatpersoner. Salten Regionråd er prosjekteier og AU i
Regionrådet er styringsgruppe. Salten Friluftsråd og «Reiseliv i Salten» har
delt prosjektlederansvar. «Reiseliv i Salten» er en tenkt kobling mot det
arbeidet som nå pågår med å etablere felles
destinasjonsselskap/reiselivsutvikler i Salten. Alle kommunene i Salten har
sluttet seg til prosjektet. Salten Friluftsråd står bak prosjektbeskrivelsen.
Alle vedtak om deltakelse er forankret politisk.

150 000,-

5 Lars Knutsen

Søknad om midler til innspilling av sanger om Bodø.
Lars Knudsen søker om støtte til innspilling av sanger som han selv har
laget.

50 000,-.

6 IL Sørulf

Løypepreparingsmaskin ved Ulsvågskaret skisenter.

150 000,-.

7 Helse- og
miljøtilsyn Salten

Prosjekt folkehelse – psykososialt miljø for barn og unge – 2016.
Fase en av dette prosjektet viste at det var et stort behov for dette
arbeidet. Prosjektet gjennomføres med besøk på alle grunnskoler hvor det
foretas en gjennomgang av skolenes rutiner og hvor det blir gitt veiledning.
Prosjektet er videreført mot barnehager i 2015 uten støtte.

200 000,-

8 Bodø kommune

Digitalisering av byggesaksbehandling.
Bodø kommune søker om støtte til prosjekt for digitalisering av
kommunens byggesaksbehandling. Kommunen ønsker støtte til et to års
prosjekt med konsentrert satsning innenfor dette området. Prosjektet vil
kunne få store regionale virkninger da det vil muliggjøre et samarbeid av
byggesaksbehandling i hele regionen. Det søkes om samlet støtte på kr.
1 700 000,- fordelt over to år.

1 700 000,over 2 år.

9 Bodø Oktetten

Hulrom turne Salten 2015.
Bodø oktetten har fått i oppdrag av Bodø2016 å gjennomføre konsertturne
i Bodø/Salten i anledning 200 års jubileet i Bodø i 2016. De har fått 40 000
kroner til dette formålet. De ønsker å utvide konsertreisen til også å
omfatte flere Salten kommuner. Tiltaket er ikke gjennomførbart uten
støtte, fordi en konsertreise i Salten ikke kan dekkes inn gjennom
billettsalg. Søker er derfor avhengig av støtte for planlegging,
tilrettelegging og gjennomføring av konsertreisen.

10 RamSalten
våtmarksområde

Etablering av uterom i forbindelse med våtmarks-senteret RamSalten.
Støtte til bygging av to uterom på Kjerringøy på to godt besøkte strender.
Tilrettelegging for at alle uavhengig av alder og funksjon skal kunne ta
naturen i bruk.

11 Steigen
kommune

Søknad om støtte til bosetningsprosjektet «Lev i Steigen»
Steigen kommune har arbeidet med tilflyttingsprosjektet «Lev i Leines»
med gode resultater. Kommunene ønsker nå å gjøre dette om til et
tilflytningsprosjekt for hele kommunen. Prosjektet er et prosjekt for
Steigen , men de ønsker å dele denne relevante erfaringen med andre
kommuner i Salten, og sikre at prosjektet får ringvirkninger i hele NordSalten. Prosjektet har et samlet budsjett på 5 370 000 over 3 år. Av dette
dekker kommunen 710 000 kroner. Det søkes iris-fondet om kr. 710 000,fordelt over tre år.

12 Bodø
kommune

Næringssamarbeid for økt vekst.
Bodø kommune søker på vegne av alle Salten kommunene om kr. 360 000,til Utviklingsprogram til prosjektet Bodø og Salten – Næringssamarbeid for
økt vekst. Alle Saltenkommunene har gått sammen om en felles søknad
om deltagelse i kommunal- og moderniseringsdepartementets
utviklingsprogram for byregioner. Det ble totalt søkt om 3 millioner fordelt
på tre år. I tilsagnet fra departementet har regionen fått tildelt 2 640 000 til
dette prosjektet. Det søkes IRIS-fondet for å få fullfinansiert prosjektet.

360 000,-

13 Statens
Barnehus

Søknad om støtte til fagdag –«Mørketall opp i lyset»
Invitasjon vil gå ut til ansatte og aktuelle ledere i kommunene
(boliger/tilrettelagte arbeidsplasser) tilhørende Salten / Nordland, Norsk
forbund for utviklingshemmede, , Habiliteringstjenestene, verger,
bistandsadvokater og Bufetat. Vi legger opp til at det skal være plass til
mellom 100 – 120 deltagere.
Programinnhold:
 Utviklingshemming, seksualitet og seksuelle krenkelser

30 000,-.

50 000,-

300 000,-

710 000,over tre år.






Nye retningslinjer for varsling ved overgrep
Forebygging av overgrep i tilrettelagte boliger / arbeidssted
SUMOprosjektet :Sårbarhetsfaktorer og verktøy for avdekking av
risiko
Hvordan hindre gjentagelse av seksuelle overgrep?

I Salten skal alle ha lik rett til beskyttelse. Vi vil gjennom en fagdag bidra til
dette.
14 Start opp
Salten

Søknad om finansiering av etableringsprosjekt.
Start Opp Salten skal bidra til flere lønnsomme bedrifter i Salten, og gi et
forutsigbart tilbud om etablereropplæring i Salten.
Mål for Start Opp Salten 2015/2016 er som følger:
- Rekruttere minst 30 deltakere fra Salten, som skal utarbeide
forretningsplaner for egne bedriftsprosjekt.
- Sette i gang etablereropplæring i Salten 2015/2016 med opsjon på
videreføring.
- Minst 50 % av forretningsplanene fra kullet skal resultere i etablering av
bedrift i løpet av de fem påfølgende år.
- Hjelpe etablerere med god lokalkunnskap.
- Bistå lokale næringsutviklere med profesjonell veiledning til etablerere.
- Styrke den lokale kompetansen om bedriftsetablering.
- Styrke det regionale nettverket med utveksling av kompetanse og
utvikling av nye samarbeidsprosjekt.

220 000,-

Det søkes om 220 000 kroner.
15 Artic Yoga
Conference

Søknad om tilskudd.
Målet for denne årlige konferansen er å skape «Europas ledende
yogakonferanse midt i hjertet av nord-norsk natur». Konferansen er årlig
og ble første gang avholdt i 2011.

120 000,-

16. Nordland
Musikkfestuke

Støtte til produksjoner utenfor Bodø by.
Iris og Nordland musikkfestuke hadde i perioden 2011 til 2014 et samarbeid
for å få produksjoner ute i kommunene under Nordland Musikkfestuke.
Dette førte til arrangement i Steigen, på Rognan, på Røsnes og på Røsnes
gamle handelssted. Nordland musikkfestuke ønsker å videreføre dette
samarbeidet med et 3 årig prosjekt etter samme lest som tidligere.

200 000
per år i 3
år.

Saken har vært til høring i rådmannsgruppa. Det er kommet inn innspill fra to rådmenn. De ber om
prioritering av følgende prosjekter:
Søknad om støtte til bosetningsprosjektet «Lev i Steigen»
Newton Salten
Næringssamarbeid for økt vekst
Start opp Salten
Prosjekt folkehelse

Administrasjonens anbefaling.
Det er mange av disse prosjektene som ligger utenfor det som er iris-fondet retningslinjer. Jeg tolker
det slik at følgende prosjekter ligger godt innenfor hvordan representantskapet i sin tid vurderte at
Iris- fondet skulle brukes:
- Prosjekt folkehelse.
- Næringssamarbeid for økt vekst
- Filmfest Salten.
Prosjektene
- Etablering i Steigen
- Digitalisering av byggesaksbehandling
vil også være godt innenfor intensjonen for Iris- fondet dersom disse prosjektene får en vinkling som
gjør at flere kommuner kan delta eller få nytte av prosjektene.
Styret ba på sist møte administrasjonen vurdere om det skulle innføres en form for rapporteringsplikt
i forhold til prosjektene før utbetaling av støtte. Administrasjonen har ikke frem til nå sett det som
sin oppgave å evaluere prosjektene som har fått støtte i ettertid. En slik oppgave bør i så fall settes
bort til en annen aktør. For eksempel kommunerevisjonen. Administrasjonen anbefaler ikke at
det gjennomføres en slik evaluering av det enkelte prosjekt før utbetaling.

Forslag til
Vedtak:
Styret innstiller overfor representantskapet å støtte følgende prosjekter over Iris fondet:

Utbytte fra Iris Salten sine datterselskaper utover

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør

,- betales til eierne.

Styret – Iris Salten IKS.

Sak nr:15/62
Beslutningssak

04.10. 2015.

Godkjenning av avtaler mellom Iris Salten iks og Iris Service AS.
Hensikt.
Alt vesentlig økonomisk mellomværende mellom mor og datterselskap skal være beskrevet i egne
avtaler. Disse avtalene skal godkjennes av styrene for selskapene.
Bakgrunn.
Ved opprettelsen av datterselskaper ble det inngått avtaler for å beskrive mellomværende mellom mor
og datterselskaper. Disse avtalene er etter hvert supplert med flere avtaler. Avtalene skal nå dekke alle
vesentlige økonomiske mellomværende mellom selskapene. Avtalene skal ikke revisorgodkjennes.
Denne saken gjelder gjennomgang og godkjenning av følgende avtaler mellom Iris Service og Iris
Salten iks:
- Drift av miljøtorg
- Innsamling

Saken.
Felles for avtalene.
Avtalene bygger på vår ISO sertifisering, og hvordan vi arbeider i forhold til ISO både med felles
målsetting, kvalitetssystemer, avvik og årlig rapportering.
Avtalene er bygget opp med kvalitetskrav, miljøkrav og Helse-sikkerhets krav der hvor dette er naturlig,
og med like krav.
Avtalene har bestemmelser om godtgjørelser som behandles årlig i forbindelse med budsjett.
Alle avtaler har bestemmelser om rimelighetsklausul som gir mulighet for reforhandlinger dersom
rammebetingelsene endres og forutsetningene for avtalene svikter.
Begge avtalene er egenregitildelinger.
Drift av miljøtorg.
Avtalen gjelder drift av alle miljøtorg i Salten, og fra nå av også miljøtorget på Vikan som frem til 1
september 2015 har vært driftet av Iris Produksjon. Med drift på torget menes det bemanning innenfor
vedtatt åpningstid, betjening av kunder og håndtering av avfall som mottas i anlegget. Avtalen omfatter
også transport av avfall fra miljøtorg og til Vikan.
Iris Salten dekker alle kostnader med avsetning av avfall, og mottar også alle inntekter for fraksjoner
som selges med positiv verdi. Dette er en endring fra tidligere avtale.

ISe har ansvaret for løpende vedlikehold. ISa har ansvaret for alle oppgraderinger og utvidelser av
anlegg, og alle øvrige oppgraderinger som ikke kan karakteriseres som normalt, løpende vedlikehold.
Den årlige godtgjørelsen for denne avtalen behandles i forbindelse med budsjett. Godtgjørelsen er delt
opp i et fastledd som utgjør omtrentlig 80 % av total godtgjørelse, samt 20 % av de inntektene Iris
Service genererer på anlegget. Øvrige inntekter tilfaller Iris Salten iks.
Avtalen varer frem til 31.12.2020.
Innsamling.
Iris Salten IKS kjøper innsamlingstjenester husholdningsavfall av Iris Service AS. Avtalen omfatter per
1. januar 2015 all innsamling av husholdningsavfall i de kommuner som er tilknyttet ordningen.
 Bodø kommune
 Gildeskål kommune
 Deler av Fauske kommune
I tillegg omfatter avtalen følgende oppgaver:
 Oppdatering av PA.
 Drift av GPS i hele Salten.
 Ruteplanlegging i hele Salten med utarbeidelse av årlig tømmekalender for hele Salten.
 Vedlikehold og oppfølging av under-bakken løsning.
 Oppfølging av entrepriseavtaler på innsamling i Salten.
Avtalen varer frem til 31.12.2020.

Administrasjonens vurdering.
Administrasjonen mener at de fremforhandlede avtalene på en god måte beskriver plikter og rettigheter
mellom mor og datterselskap. Godtgjørelsens størrelse bygger på erfaringstall over mange år, og de
korrigeringer som er gjort i forbindelse med gjennomgangen av avtalene.

Anbefaling.
Vi anbefaler styret å godkjenne avtalene slik de er fremlagt.

Forslag til
Vedtak:
Styret godkjenner følgende avtaler mellom Iris Salten iks og Iris Service AS gjeldende fra 1/1-2016 til
31/12- 2020.
-

Drift av miljøtorg.
Innsamling.

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør
Vedlagt saken følger avtalene.
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Drift av miljøtorg.
1.1.2016 – 31.12.2020
1. Avtaleparter.
Mellom Iris Salten IKS (org.nr 967 518 190), heretter kalt ISa, og Iris Service AS (org.nr 984019327),
heretter kalt ISe, er det fra datering inngått slik avtale.
Iris konsernet er fra juni 2009 sertifisert ihht. krav i NS-EN-ISO 9001-2008, NS-EN-ISO 14001-2004 og
OHSAS 1801:2007. Avtalepartene er ut fra dette gjensidig forpliktet til å etterleve overordnede mål for
kvalitet, miljø, helse og sikkerhet i Iris Konsernet.
 Iris skal levere en miljøvennlig, enkel, rimelig og effektiv avfallstjeneste.
 De miljøpåvirkninger som følger av Iris sin drift skal ikke påføre neste generasjon
miljøproblemer.
 Ingen skal, direkte eller indirekte, skal få akutte eller varige skader eller helseplager som følge
av vår drift eller virksomhet.

2. Avtalens virkeområde/omfang.
Avtalen regulerer drift av følgende miljøtorg.
 Miljøtorg Vikan.
 Miljøtorg Fauske med omlastestasjon.
 Miljøtorg Bodø.
 Miljøtorg Reipå med omlastestasjon.
 Miljøtorg Vensmoen.
 Miljøtorg Beiarn.
 Miljøtorg Misvær.
 Miljøtorg Inndyr.
 Miljøtorg Oppeid.
 Miljøtorg Fururlund.
 Miljøtorg Tømmerneset med omlastestasjon.
Med drift på torget menes det bemanning innenfor vedtatt åpningstid, betjening av kunder og håndtering
av avfall som mottas i anlegget. Avtalen omfatter også transport av avfallet til Vikan.
Iris Service plikter til enhver tid å levere alt avfall som mottas på anlegget på en slik måte, og til den
tredjepart som Iris Salten bestemmer.
Iris Salten dekker alle kostnader med avsetning av avfall, og mottar også alle inntekter for fraksjoner
som selges med positiv verdi.
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Anleggenes åpningstider vurderes i forbindelse med budsjett se vedlegg 1: Anleggenes åpningstider
Ved miljøtorget på Vikan har Iris Service ansvaret for alle praktiske forhold som har med ajourhold av
dunker til husholdningene.
Iris Service er ansvarlig for ytre og indre vedlikehold av bygningsmassen på miljøtorgene, samt
vedlikehold av veier, asfaltflater og andre produksjonsarealer.
Iris Service er et selskap i Iris Salten IKS konsernet. Tildeling av oppdrag til ISe er å betrakte som
egenregitildeling.
3. Iris Service AS plikter.
For å sikre en best mulig kvalitet i drift forplikter Iris Service seg til å drive miljøtorgene etter følgende
retningslinjer:
Overordnet krav:
 Ha velfungerende kvalitetssystem
 Sikre et forsvarlig arbeidsmiljø ihht Arbeidsmiljølov og forskrifter
 Sikre at innsamling driftes ihht gjeldende lov- og myndighetskrav samt egne krav.
 På eget initiativ arbeid med effektiviseringstiltak i daglig drift.,
 Informere utleier om alle vesentlige driftsendringer.
 Følge overordnede og egne driftsinstrukser og driftsprosedyrer.
Kvalitetskrav:
 Utarbeide mål og definerte aktiviteter for kvalitetsarbeidet.
 Tilrettelegge for kundevennlige, kostnadseffektive og miljøvennlige systemer for mottak,
sortering og behandling av avfall.
 Holde høyt nivå på kundebehandling og serviceinnstilling
 Registrere og behandle klager og henvendelser fra publikum
 Kvalitetssikre leverandører som benyttes.
 Benytte underleverandører og forretningspartnere som honorerer de ansatte iht. myndighetens
minstelønn og i tråd med våre etiske retningslinjer.
 Kvalitetssikre videreforsendelse av avfall til behandling hos andre selskap
 Sørge for ryddige og rene besøks/kundearealer.
 Holde grønt anlegg i god stand.
Miljøkrav:






Utarbeide mål og definerte aktiviteter for miljøarbeidet.
Rapportere data til SSB, forurensningsmyndighetene og andre offentlige etater i henhold til
krav.
Ha et særskilt fokus på ytre miljø, så som forurensing, lukt og fugl.

Helse og sikkerhet




Utarbeide mål og definerte aktiviteter for helse og sikkerhetsarbeidet.
Drive et aktivt arbeid med IA og forebyggende tiltak mot sykefravær.
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4. Rapport.
Iris Service skal hvert år innen 1 februar rapportere til Iris Salten:
 Status for måloppnåelse i hht til definerte mål og standarder.
 Vesentlige driftsdata med økonomi.
 Rapportere på status for arbeid med sykefravær og inkluderende arbeidsliv.
 Effektiviseringstiltak som er gjennomført og virkningen av disse.
5. Iris Salten plikter
ISa har ansvar for oppgraderinger og utvidelser av anlegg, og alle øvrige utbedringer som ikke kan
karakteriseres som normalt, løpende vedlikehold.
ISa dekker offentlige avgifter, eiendomsskatt, vannavgift etc tilknyttet eiendommen. Isa er ansvarlig for
tomteleie/leie av bygg der ISa selv ikke eier tomt/anlegg.
ISa har ansvaret for regnskapsføring og månedsavslutning for anleggene, og opplæring i dette.
ISa holder containere på anlegget.
ISa har ansvar for informasjon rettet mot publikum, herunder åpningstider, priser, sorteringskriterier etc.
ISa forplikter seg til å markedsføre anleggene gjennom sin kommunikasjon.
6. Godtgjørelse.
Godtgjørelsen er to delt. Et fast beløp og et variabelt beløp.
Fast godtgjørelse: 11 869 000 mil kroner per år. (2016).
Variabel godtgjørelse: 20 % av inntekter på anlegg.
Fast godtgjørelse reguleres årlig etter forhandling mellom partene.
Prisen i avtalen forutsetter at inntektene fra anleggene i punkt 2. tilfaller ISa.
En av partene kan kreve reforhandling av vilkårene i avtalen ved vesentlige endringer som påvirker
totaløkonomien enten for utleier eller leietaker.
7. Betalingsbetingelser og fakturering.
Kontrakten fakturers månedlig. Fra fakturadato gjelder 30 dagers betalingsfrist. Fast godtgjørelse
betales forskuddsvis variabel godtgjørelse gjøres opp A-konto.
Ved forsinket betaling forbeholder ISe seg rett til å beregne morarente og purregebyr i henhold til Lov
om renter ved forsinket betaling av 17.12 1976 nr. 100.
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8. Rimelighetsklausul.
Ved inngåelse av avtalen er det partenes hensikt at den skal fungere i tråd med de intensjoner som
avtalen er basert på. Dersom rammebetingelsene endres og forutsetningene for avtalen svikter, skal
partene søke å finne en akseptabel løsning for begge.
9. Force majeure.
Partene er ikke ansvarlig for sine forpliktelser etter denne avtale dersom det skyldes naturkatastrofe,
streik eller krig eller andre lignende forhold utenfor partenes kontroll og som gjør det umulig å oppfylle
avtalen.
10. Avtalens ikrafttredelse.
Avtalen er godkjent i selskapenes styrer. Avtalen gjelder fra den er underskrevet av begge parter.
11. Avtalens varighet.
Denne avtalen gjelder fra 1.1.2016 og frem til 31.12.2020.
Avtalen er utstedt i 2 eksemplarer hvor av hver av partene beholder hvert sitt.

Bodø …………………….
Dato

………………………………….
For Iris Service AS

Bodø………………………
Dato

…………………………………………
For Iris Salten IKS
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Vedlegg 1: Åpningstider Iris` anlegg

Anlegg:
Bodø
Vikan

Ma
10-20
7.30-20

Fauske
Reipå
Vensmoen
Inndyr
Misvær
Beiarn
Oppeid
Furulund
Tømmerneset.

12-19
12-19
12-19

Ti
10-20
7.3015.30
9-15.30
12-16

On
10-20
7.30-20

To
10-20
7.30 –
15.30.
9-15.30
12-16
.

12-19
12-19
12-19
13-18

13-18
13-18
13-18
13-18
13-18

Fr
10-20
7.30 –
15.30.
9-15.30.
12–16.
09 – 13.

Lø
10-16
10-14
10-16*
10-14*
10-14*
10-14*
10-14*
10-14*
10-14*
10-14*
10-14*
10-14*

Merknad

1 apr. til 1 jul.
1 apr. til 1 nov.
1 apr. til 1 sep.
1 apr. til 1 sep.
1 apr. til 1 sep.
1 apr. til 1 sep.
1 apr. til 1 sep.
1 apr. til 1 sep.
1 apr. til 1 sep.
1 apr. til 1 sep.

Vedlegg 2. Grunnlag for godtgjørelse.

Kontraktssum 2015
Endringer for 2016
Kostnad drift Miljøtorg Vikan 2016
Effektivisering i henhold til plan
Farlig avfall fakt. IS direkte
Farlig avfall Vikan fakt. IS direkte
Generell prisstigning 2%

kr

13 202 000,00

kr
kr
kr
kr
kr

2 900 000,00
-750 000,00
-1 318 000,00
-430 000,00
265 000,00

Avtalt pris 2016.

kr

13 869 000,00

Fastbeløp
20 % av omsetning

kr
kr

11 869 000,00
2 000 000,00
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Innsamling av husholdningsavfall
1.1.2016 – 31.12.2020
1. Avtaleparter.
Mellom Iris Salten IKS (org.nr 967 518 190), heretter kalt ISa, og Iris Service AS (org.nr 984019327),
heretter kalt ISe, er det fra datering inngått slik avtale.
Iris konsernet er fra juni 2009 sertifisert ihht. krav i NS-EN-ISO 9001-2008, NS-EN-ISO 14001-2004 og
OHSAS 1801:2007. Avtalepartene er ut fra dette gjensidig forpliktet til å etterleve overordne mål for
kvalitet, miljø, helse og sikkerhet i Iris Konsernet.
 Iris skal levere en miljøvennlig, enkel, rimelig og effektiv avfallstjeneste.
 De miljøpåvirkninger som følger av Iris sin drift skal ikke påføre neste generasjon
miljøproblemer.
 Ingen skal, direkte eller indirekte, få akutte eller varige skader eller helseplager som følge av
vår drift eller virksomhet.

2. Avtalens virkeområde/omfang.
Iris Salten IKS kjøper innsamlingstjenester husholdningsavfall av Iris Service AS. Avtalen omfatter per
1. januar 2015 all innsamling av husholdningsavfall i de kommuner som er tilknyttet ordningen.
 Bodø kommune
 Gildeskål kommune
 Deler av Fauske kommune
Dette området kan bli endret i forbindelse med nytt anbud på entreprise med oppstart 1. april 2017.
I tillegg omfatter avtalen følgende oppgaver:
 Oppfølging av kunder i henhold til forskrift.
 Drift av GPS i hele Salten.
 Ruteplanlegging i hele Salten med utarbeidelse av årlig tømmekalender for hele Salten.
 Innsalg, vedlikehold og oppfølging av under-bakken løsning.
 Oppfølging av entrepriseavtaler på innsamling i Salten.
ISe er et selskap i Iris Salten IKS konsernet. Tildeling av oppdrag til ISe er å betrakte som egenregi
tildeling.
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3. Ise sine plikter.
For å sikre en best mulig kvalitet i drift forplikter Iris Service seg til å drive innsamling etter følgende
retningslinjer:
Overordnet krav:
 Ha velfungerende kvalitetssystem
 Sikre et forsvarlig arbeidsmiljø ihht Arbeidsmiljølov og forskrifter
 Sikre at innsamling driftes ihht gjeldende lov- og myndighetskrav samt egne krav.
Rapportering skjer ihht overordnede krav, kvalitetskrav og miljøkrav.
 På eget initiativ arbeide med effektiviseringstiltak i daglig drift.
 Informere Iris Salten iks om alle vesentlige driftsendringer.
 Følge overordnede og egne driftsinstrukser og driftsprosedyrer.
Kvalitetskrav:
 Utarbeide mål og definerte aktiviteter for kvalitetsarbeidet.
 Holde høyt nivå på kundebehandling og serviceinnstilling
 Registrere og behandle klager og henvendelser fra publikum
 Kvalitetssikre leverandører som benyttes.
 Benytte underleverandører og forretningspartnere som honorerer de ansatte iht.
myndighetskrav (herunder minstelønn), Iris` kvalitetskrav og etiske retningslinjer
Miljøkrav:




Utarbeide mål og definerte aktiviteter for miljøarbeidet.
Rapportere data til SSB og forurensningsmyndighetene i henhold til krav.

Helse og sikkerhet




Utarbeide mål og definerte aktiviteter for helse og sikkerhetsarbeidet.
Drive et aktivt arbeid med IA og forebyggende tiltak mot sykefravær.

4. Rapport.
Iris Service skal hvert år innen 1 februar rapportere til Iris Salten:
 Status for måloppnåelse i hht til definerte mål og standarder for kvalitet, miljø, helse og
sikkerhet.
 Vesentlige driftsdata med økonomi.
 Rapportere på status for arbeid med sykefravær og inkluderende arbeidsliv.
 Effektiviseringstiltak som er gjennomført og virkningen av disse.
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5. Godtgjørelse.
Avtalt pris for 2016 er kr. 18 999 785,-.
Prisen reguleres årlig etter forhandling mellom partene.
En av partene kan kreve reforhandling av vilkårene i avtalen ved vesentlige endringer som påvirker
totaløkonomien enten for utleier eller leietaker.
6. Betalingsbetingelser og fakturering.
Faktura for levert avfall sendes en gang per måned fra regnskapskontor. Fra fakturadato gjelder 30
dagers betalingsfrist.
7. Rimelighetsklausul.
Ved inngåelse av avtalen er det partenes hensikt at den skal fungere i tråd med de intensjoner som
avtalen er basert på. Dersom rammebetingelsene endres og forutsetningene for avtalen svikter, skal
partene søke å finne en akseptabel løsning for begge.
8. Force majeure.
Partene er ikke ansvarlig for sine forpliktelser etter denne avtale dersom det skyldes naturkatastrofe,
streik eller krig eller andre lignende forhold utenfor partenes kontroll og som gjør det umulig å oppfylle
avtalen.
9. Avtalens ikrafttredelse og varighet.
Avtalen er godkjent i selskapenes styrer. Avtalen gjelder fra 1. januar 2016 til 31.12.2020.

Avtalen er utstedt i 2 eksemplarer hvor av hver av partene beholder hvert sitt.

Bodø …………………….
Dato

………………………………….
For Iris Service AS

Bodø………………………
Dato

…………………………………………
For Iris Salten IKS
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Vedlegg 1. Beregning av godtgjørelse 2016.

Kontraktssum 2015
Endringer for 2016
Innsalg, oppfølging og vedlikehold av Under B.
løsning
Drift av GPS i hele Salten
Oppfølging av kunder i henhold til forskrift
Oppfølging av Entrepriseavtaler
Ruteplanlegging i hele Salten
Effektivisering i henhold til plan
Prisstigning 1,5%

kr

18 719 000,00

kr
kr
Kr
kr
kr
kr
kr

355 000,00
125 000,00
45 000,00
45 000,00
45 000,00
-615 000,00
280 785,00

Avtalt pris 2016

kr

18 999 785,00
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Styret – Iris Salten IKS.
Sak nr. 15/63
Beslutningssak

4. oktober 2015.

Østbø AS – ønske om avtale om innsamling av næringsavfall.
Hensikt.
Styret skal ta stilling til Østbø AS sin henvendelse om hvorvidt Iris Salten iks gjennom sine avtaler skal
foreta renovasjon til Østbø sine kunder i områder hvor Østbø ikke selv ønsker å ha egen drift.
Bakgrunn for saken.
Retura Iris AS har avtale med Iris Salten iks om at Iris Salten sine entreprenører i distriktene
gjennomfører tømming hos Retura Iris sine næringskunder. Retura Iris avtaler selv vederlaget for
innsamling direkte med entreprenør. Retura Iris gjør opp med Iris Salten for levert avfall som
samles inn.
I mail fra 10 april 2015 tar Østbø opp at de ønsker samme mulighet som Retura Iris. De ønsker å
inngå avtale med IRIS Salten iks slik at de kan tilby samme tjeneste i distriktene som det Retura Iris
gjør. Henvendelsen fra Østbø AS følger vedlagt.
Styret gjennomgikk fakta i saken 12 juni 2015, hvorpå styret ba om å få saken til behandling høsten
2015.
Saken.
Henvendelsen fra Østbø er vurdert av Advokatfirmaet Haavind ved Advokatene Bjørn Brevik og Anne
Beate Saga Hammerstad. Deres vurdering, som for øvrig er en meget god redegjørelse av fakta,
følger vedlagt.
Notatet har følgende konklusjon:
1. Iris Salten/ Iris Service står fritt til å inngå avtale med Østbø eller ikke.
Og underliggende:
2. Iris Service må føre separate regnskaper for sin kommersielle virksomhet.
3. Østbø AS kan på fritt grunnlag inngå avtale med Iris Salten iks sine underentreprenører om
innsamling av avfall.
4. Iris Salten iks kan ikke uten videre gi Østbø AS tilgang til avtalene med sine
underentreprenører.

Administrasjonens anbefaling.
Den juridiske vurderingen som er gjort av advokatfirmaet Hovind gjør det klart at Iris Salten iks står
fritt til å si nei til henvendelsen fra Østbø AS.
Siden Iris startet med innsamling i distriktene har det vært krav til entreprenørene at de kun skal
samle inn avfall fra husholdningskunder og kunder av Retura Iris. Dette er gjort utfra hensynet til at
vi må ha kontroll med avfallet som kommer inn, samtidig som vi må være trygge på at det ikke tas
med næringsavfall på rutene som det ikke betales for. Med Retura Iris som avtalepart på
næringsavfall så mener vi at vi har full kontroll på dette helt avgjørende punktet.
Henvendelsen fra Østbø betyr at våre entreprenører i distriktet, som for tiden er SB Transport AS og
RenoVest IKS, skal ta med næringsavfall fra kunder som Østbø har i distriktene. Dersom vi ser på
dette prinsipielt vil dette også gjelder for kunder fra andre aktører i bransjen.
Saltens Bil eier både SB Transport AS, som er vår entreprenør på tre kontrakter, og Østbø. Det vil
ikke være mulig for Iris Salten iks å holde kontroll med at avfall fra næringsdrivende betales av
husholdningene. Her argumenterer vi med at Retura IRIS har vi full kontroll over, mens Østbø har vi
ikke styring over.
I 2011 opplevde vi at Østbø fikk SB transport til å ta med avfall fra kunder de hadde i Meløy, uten at
dette ble opplyst til Iris. Dette betydde at Østbø fikk inntektene fra denne kunden, mens
husholdningene i Salten både betalte innsamlingen og behandlingen av næringsavfallet fra Østbø sin
kunde. Dette var et svært alvorlig tillitsbrudd mellom Saltens Bil konsernet og Iris som satte et viktig
samarbeid mellom oss på en alvorlig prøve.
Iris Salten iks er helt avhengig av stor tillit blant våre eiere og kunder når det gjelder spørsmålet om
det skjer en subsidiering ved at husholdningskunder betaler for næringslivskunder. Dette er et av de
helt essensielle spørsmål for vår drift. Med den ordningen som er i dag får alle kundene i distriktet
en god avfallsløsning til en grei pris, samtidig som vi har god kontroll med at det ikke skjer en
subsidiering den ene eller andre veien. Med å si ja til Østbø sin henvendelse vil vi miste denne
kontrollen, noe som udiskutabelt vil svekke tillitten til Iris. Et ja til Østbø vil også gi presedens for
henvendelser fra andre aktører.
Forslag til
Vedtak:
Iris Salten iks må ha full kontroll med levering av næringsavfall og husholdningsavfall på
entrepriserutene i Salten . Dette for å ha kontroll med avfall vi får inn til våre anlegg, men også for å
forsikre oss mot at husholdningsrenovasjon subsidierer næringsrenovasjon. Det er derfor ikke
aktuelt å foreta renovasjon for Østbø sine kunder i områder hvor de ikke selv ønsker å ha egen drift.

Bodø 4. oktober 2015
Leif Magne Hjelseng

Iris Salten IKS
Postboks 6094
8031 Bodø
27. mai 2015

Avtaler mellom Iris Salten IKS og kommersielle selskap
Jeg viser til brev sendt på mail den 10.04.15 og oppfølging sendt på mail den 05.05.15. Da vi etter 6
uker ennå ikke har fått svar på henvendelsen, sender vi den på nytt.
I mail av 10.04.15 ber vi om at Iris Salten IKS inngår avtale med Østbø AS, tilsvarende avtalen Iris
Salten IKS har inngått med det kommersielle selskapet Retura Iris AS om kjøp av renovasjonstjenester
2015-2018.
Østbø AS ønsker å få anledning til å kjøpe innsamling av konkurranseutsatt næringsavfall på
innsamlingsrutene for husholdningsavfall til samme vilkår som Retura Iris AS. I henhold til inngått
avtale mellom Iris Salten IKS og Retura Iris AS skal Retura Iris AS avtale vederlag for selve
innsamlingen med de tre selskapene som forestår husholdningsrenovasjonen. Priser på behandling
av næringsavfallet som blandes med husholdningsavfallet er regulert i avtalen.
Østbø AS er i likhet med Retura Iris AS en kommersiell aktør og vi jobber i de samme geografiske
markedene som Retura Iris AS. Ved å inngå en likelydende avtale med Østbø AS, vil Iris Salten IKS
bidra til økt konkurranse i alle geografiske markeder, noe som vil komme næringskundene til gode.
Iris Salten IKS vil gjennom en likelydende avtale sikre at de de kommersielle aktørene får like
konkurransebetingelser når de kjøper tjenester fra monopolområdet i Iris. Til sist kan en likelydende
avtale medføre større inntekter for Iris Salten IKS ved at flere aktører kan kjøpe tjenester fra
selskapet.
Vi håper på en rask og velvillig behandling.

NOT AT

Til

Iris Salten IKS
v/ Ragnar Pettersen og Leif Magne Hjelseng

Fra

Bjørn Brevik og Anne Beate Saga Hammerstad

Dato

9. juni 2015

Ansvarlig advokat

Bjørn Brevik

AVTALER MELLOM IRIS SALTEN IKS OG KOMMERSIELLE SELSKAPER
1.

BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING

Vi er blitt bedt om å gjøre en vurdering av avtaler mellom Iris Salten IKS (Iris IKS) og dets
kommersielle datterselskaper. Bakgrunnen for vurderingen er at Østbø AS (Østbø) har rettet en
henvendelse til Iris IKS og bedt om å få kjøpe innsamling av konkurranseutsatt næringsavfall på
innsamlingsrutene for husholdningsavfall på samme vilkår som Retura Iris AS (Retura Iris).
Formålet med notatet er å peke på hvilke faktorer Iris IKS må ta hensyn til i den interne prissettingen,
for å sikre at de konserninterne avtalene er i tråd med statsstøttereglene. Herunder vil vi vurdere om
reglene krever at prissettingen i konserninterne avtaler og en eventuell avtale med en ekstern aktør er
lik. Vi vil også kommentere hvorvidt Iris IKS plikter å inngå avtale med Østbø i henhold til
konkurransereglene.
2.

OPPSUMMERING OG KONKLUSJON

Våre vurderinger og konklusjoner kan oppsummeres som følger:


EØS-avtalens regler om statsstøtte samt avfallsforskriften stiller krav til transaksjoner mellom
monopolvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet, for å hindre ulovlig kryssubsidiering av
kommersiell virksomhet.



Vederlag for tjenester som ytes fra monopolvirksomhet til kommersiell virksomhet må dekke
variable merkostnader, en passende andel av de faste kostnadene samt gi en rimelig
fortjeneste på eventuelle investeringer. Beregningsmetoden – Chronoposttesten – gir et
vederlag som utgjør en tillatt erstatning for markedspris.



Prisene Retura Iris betaler til Iris IKS må dekke de faktiske kostnadene for å utføre den
kommersielle aktiviteten eller en forholdsmessig fordeling av kostnadene mellom lovpålagt og
kommersielle aktiviteter. I tillegg må påslaget på 10 % dekke eventuelle
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administrasjonskostnader samt gi en rimelig fortjeneste på investeringene som er gjort i
anleggene.



Iris Service AS (Iris Service) plikter å føre separate regnskaper for tjenester de yter til Iris IKS
innenfor lovpålagt innsamling av husholdningsavfall, og selskapets kommersielle tjenester.
Vederlaget som Iris Service tar for tjenestene selskapet yter til Retura Iris må enten dekke de
faktiske kostnadene som oppstår for disse tjenestene, eventuelt de kostnadene som kan
henføres til de kommersielle tjenestene etter en forholdsmessig fordeling av kostnadene. I
tillegg må vederlaget dekke en rimelig fortjeneste på eventuelle investeringer Iris Service har
gjort.



Iris IKS kan ikke uten nærmere avtale med Saltens Bilruter og Reno Vest gi Østbø tilgang til
disse selskapenes innsamlingstjenester, på samme vilkår som Retura Iris. Østbø må i så fall
henvende seg direkte til disse selskapene for å få en slik avtale.



Iris IKS/Iris Service står i utgangspunktet fritt til å vurdere om de vil inngå avtale med Østbø
eller ikke. Iris IKS/Iris Service vil etter vår vurdering heller ikke ha noen slik plikt i henhold til
konkurransereglene. Vi understreker for ordens skyld at vi ikke har foretatt en grundig
vurdering av om Iris IKS/Iris Service kan ha plikt til å inngå avtale med Østbø i henhold til
forurensnings- eller avfallsregelverket, men vi er ikke kjent med at så er tilfelle.



Dersom Iris IKS/Iris Service likevel ønsker å inngå avtale med Østbø, er det problematisk i
forhold til statsstøttereglene, og også selskapsrettslige krav til konserninterne transaksjoner, i
fall prisene Iris IKS/Iris Service tilbyr Østbø avviker vesentlig fra de prisene Retura Iris betaler
for de samme tjenestene.

Våre konklusjoner er nærmere begrunnet nedenfor.
3.

SAKENS FAKTA

Iris IKS driver med håndtering av husholdningsavfall for eierkommunene. Virksomheten er ikke
konkurranseutsatt. Iris IKS har flere datterselskaper. Datterselskapet Retura Iris driver
konkurranseutsatt virksomhet i form av innsamling av næringsavfall. Datterselskapet Iris Service er et
driftsselskap som forestår selve innsamlingen av husholdningsavfall for Iris IKS. I tillegg utføres
tjenester for søsterselskapene i konsernet. Sistnevnte tjenester er, etter det vi forstår,
konkurranseutsatte tjenester.
Retura Iris kjøper i henhold til avtale med Iris IKS (Avtale 2015-18) mellomtransport av avfall og
behandling av avfall av Iris IKS. Avtale 2015-18 mellom Retura Iris og Iris IKS inkluderer ikke
innsamlingstjenester. Disse tjenestene kjøper Retura Iris direkte fra Iris IKS’ sine underentreprenører.
To av disse underentreprenørene, Saltens Bilruter og Reno Vest, er ikke del av Iris IKS-konsernet.
Den tredje underentreprenøren er Iris Service, Retura Iris‘ søsterselskap.
Etter vår vurdering er det uklart om henvendelsen fra Østbø skal forstås dithen at det er kun
innsamlingstjenesten som Østbø ønsker å kjøpe til samme vilkår som Retura Iris, eller om
henvendelsen også gjelder kjøp av behandling av næringsavfallet. Hvis det kun er
innsamlingstjenestene Østbø etterspør, er det ikke de tjenestene som omfattes av Avtale 2015-18
som Østbø ønsker å kjøpe på samme vilkår som Retura Iris, men de tjenestene Retura Iris kjøper
direkte fra henholdsvis Saltens Bilruter, Reno Vest og Iris Service. Hvis henvendelsen også gjelder
behandling av avfallet, gjelder den også tjenester Retura Iris kjøper fra Iris IKS.

3997681/1
4.

AVFALLSFORSKRIFTEN OG STATSSTØTTEREGLENE

4.1

Overordnede krav

Side 3 av 6

I henhold til EØS-avtalen artikkel 61 vil det utgjøre statsstøtte dersom et foretak mottar en økonomisk
fordel av statlige midler, og dette påvirker konkurransen og samhandelen i EØS-området.
Det er kun støtte til foretak som faller inn under statsstøttereglene. Med foretak menes en enhet som
driver økonomisk aktivitet. Når Iris IKS samler inn husholdningsavfall, og denne tjenesten ikke er
konkurranseutsatt av eierkommunene, driver Iris IKS ikke-økonomisk aktivitet. Derimot driver Iris IKS
og datterselskapene økonomisk virksomhet der hvor de tilbyr tjenester i tilknytning til næringsavfall
(innsamling, behandling med mer).
Det er et overordnet prinsipp i EØS-rettens statsstøtteregler at midler for å drive ikke-økonomisk
virksomhet ikke skal komme den økonomiske virksomheten til gode gjennom kryssubsidiering. I en
avgjørelse fra EU-domstolen (Chronopost-saken) ble det uttalt at der hvor et datterselskap som driver
kommersielle tjenester kjøper infrastrukturtjenester fra et morselskap som driver ikke-økonomiske
tjenester, må vederlaget fra datterselskapet dekke variable merkostnader, en passende andel av de
faste kostnadene samt en rimelig fortjeneste på investeringene morselskapet hadde gjort i
infrastrukturen. Dersom vederlaget ble satt lavere, ville det innebære en ulovlig støtte til
datterselskapet. En fastsettelse i tråd med Chronopost-testen sikrer at vederlaget
tilsvarermarkedspris, noe som hindrer ulovlig kryssubsidiering.
Innsamling av husholdningsavfall dekkes av et avfallsgebyr. EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har
undersøkt om finansieringen av kommunale avfallsselskaper var i tråd med statsstøttereglene. ESA
anbefalte i en avgjørelse av 27. februar 2013 norske myndigheter å sørge for at kommunale
avfallsselskaper som driver både økonomisk og ikke-økonomisk virksomhet, er forpliktet til å føre
separate regnskaper for disse aktivitetene. Videre at norske myndigheter måtte sørge for at
avfallsgebyret beregnes på bakgrunn av de faktiske kostnadene direkte forbundet med den ikkeøkonomiske aktiviteten, samt en forholdsmessig andel av faste felleskostnader. I tillegg måtte det
innføres et kontrollsystem som hindrer kryss-subsidiering mellom ikke-økonomiske og økonomiske
tjenester, og avfallsgebyret måtte fastsettes av en myndighet, og ikke av avfallsselskapet selv.
Norske myndigheter aksepterte avgjørelsen fra ESA og saken ble deretter avsluttet ved ESAs
avgjørelse av 30. april 2013, hvor norske myndigheter ble pålagt å gjennomføre tiltakene nevnt
ovenfor.
1

Som følge av ESAs avgjørelse, ble et nytt kapittel 15 innført i avfallsforskriften med virkning fra 1.
januar 2015. Forskriften fastsetter blant annet i § 15-3 at avfallsgebyret skal svare til de totale
kostnadene for husholdningsavfall, og at kun kostnader og inntekter fra lovpålagt håndtering av
husholdningsavfall skal inngå i beregningen av gebyret. Videre pålegges det i § 15-4 separate
regnskap for lovpålagt håndtering av husholdningsavfall. Av § 15-4 fremgår det også at dersom
kommunen også selger avfallstjenester i markedet, skal kostnader som er felles for lovpålagt
håndtering av husholdningsavfall og for avfallstjenestene som selges i markedet fordeles
forholdsmessig.
Dersom avfallsforskriftens krav overholdes, og vederlag for interne transaksjoner mellom økonomisk
og ikke-økonomisk virksomhet fastsettes i tråd med Chronopost-testen, vil virksomheten være i tråd
med EØS-avtalens regler om statsstøtte.
1

Forskrift 1. juni 2004 nr. 930.
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Kostnadsdekning

Når Retura Iris kjøper mellomtransport og behandling av avfall av Iris IKS, innebærer dette at et
selskap som driver økonomisk virksomhet kjøper tjenester av et selskap som driver ikke-økonomisk
virksomhet. Vederlaget fra Retura Iris til Iris IKS må dermed dekke de variable kostnadene for å utføre
disse tjenestene samt en forholdsmessig andel av de faste kostnadene Iris IKS har på disse
tjenestene, og gi en rimelig fortjeneste på eventuelle investeringer gjort av Iris IKS.
Avtale 2015-18 setter, etter det vi forstår, en leveringspris basert på innlevert vekt av avfall samt et
2
påslag på 10 %. Miljødirektoratet har utgitt en veileder om beregning av kommunale avfallsgebyr . I
henhold til veilederen vil avfallsforskriftens krav være oppfylt dersom kostnadene enten fordeles
direkte til den kommersielle aktiviteten, eller dersom det skjer enn forholdsmessig fordeling basert på
faktisk bruk.
Vi har ikke grunnlag for å vurdere om de avtalte prisene i Avtale 2015-18 baserer seg på de faktiske
kostnadene for å utføre den kommersielle aktiviteten eller en forholdsmessig fordeling av kostnadene
mellom lovpålagt og kommersielle aktiviteter. Vi peker imidlertid på at Iris IKS må gjøre en vurdering
av om prisene dekker kostnadene ut ifra et av disse prinsippene. I tillegg må påslaget på 10 % dekke
eventuelle administrasjonskostnader samt en rimelig fortjeneste på investeringene som er gjort i
anleggene.
Når det gjelder selve innsamlingstjenesten, inngår Retura Iris avtale direkte med de tre
underleverandørene til Iris IKS. Det er da kun avtalen med søsterselskapet Iris Service som kan reise
problemstillinger om kryssubsidiering og forholdet til statsstøttereglene. Vi har ikke mottatt denne
avtalen og har heller ikke vurdert om denne oppfyller kravene til kostnadsdekning.
Iris Service yter også tjenester innenfor det lovpålagte området til Iris IKS. Vi har fått oversendt
møteprotokoll for styremøte 2/2015 for Iris IKS, hvor det i sak 15/18 fremgår at det skal inngås avtale
mellom Iris IKS og Iris Service som beskriver oppgavene Iris Service utfører for morselskapet. Iris
Service må i henhold til avfallsforskriften føre separate regnskaper for de lovpålagte tjenestene og de
tjenestene selskapet yter til Iris Retura og eventuelle andre kommersielle søsterselskaper.
Iris IKS må sørge for at vederlaget som Iris Service tar for tjenestene selskapet yter til Iris Retura
enten dekker de faktiske kostnadene som oppstår for disse tjenestene, eventuelt de kostnadene som
kan henføres til de kommersielle tjenestene etter en forholdsmessig fordeling av kostnadene. I tillegg
må vederlaget dekke en rimelig fortjeneste på eventuelle investeringer Iris Service har gjort.
4.3

Forholdet mellom konserninterne avtaler og prissetting til eksterne kunder

Østbø har anmodet Iris IKS om å få kjøpe innsamling av konkurranseutsatt næringsavfall på
innsamlingsrutene for husholdningsavfall til samme vilkår som Retura Iris. Som nevnt er det noe uklart
for oss om Østbø både ber om å kjøpe innsamlings- og behandlingstjenester. For ordens skyld
behandler vi begge deler nedenfor.
Når det gjelder innsamlingstjenester, forestås disse av tre aktører hvorav to er eksterne leverandører.
Retura Iris må inngå direkte avtale med alle de tre underleverandørene. Når det gjelder pris og vilkår
fra de eksterne leverandørene Saltens Bilruter og Reno Vest, kan ikke Iris IKS eller Retura Iris gi
Østbø tilgang til disse avtalene på samme vilkår som Retura Iris, uten særskilt avtale med de eksterne
aktørene. Vi kjenner ikke til at det foreligger noen slik avtale. Østbø må derfor selv henvende seg til

2

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M258/M258.pdf
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Saltens Bilruter og Reno Vest for å inngå avtale med disse aktørene om innsamling av næringsavfall.
Hvorvidt disse aktørene vil inngå avtale med Østbø, og til hvilken pris, er ikke noe Iris IKS kan styre.
Når det gjelder innsamlingstjenesten fra Iris Service, må vederlaget Retura Iris betaler dekke
kostnadene samt en rimelig fortjeneste på eventuelle investeringer. Et vederlag som er satt på denne
måten, vil normalt utgjøre en erstatning for eller et alternativ til markedspris, og hindre at det skjer en
ulovlig kryssubsidiering.
Dersom Iris Service også skal inngå avtale med Østbø, er det ikke nødvendigvis gitt at selskapet må
sette samme pris til Østbø, som Iris Service tar fra Retura Iris. Siden vederlagsfastsettelsen i tråd med
Chronopost-testen og statsstøttereglene er ment å være en erstatning for markedspris, kan det
imidlertid være problematisk å hevde at den interne prisen er i tråd med statsstøttereglene, dersom
prisen til en tredjepart (og dermed faktisk markedspris) avviker vesentlig fra den interne prisen, med
mindre det er kostnadsforskjeller knyttet til volum, fakturering, etc., eller andre forskjeller mellom
tjenestene som kan begrunne forskjellig pris. Dersom Retura Service skal tilby innsamlingstjenester
også til Østbø, bør prisen til Østbø i hvert fall ikke avvike vesentlig fra prisen som Retura Iris betaler til
Retura Service.
3

Det er også et alminnelig selskapsrettslig prinsipp at transaksjoner mellom konsernselskaper skal
skje på vanlige forretningsmessige vilkår (prinsippet om armlengdes avstand). Også dette tilsier at
vederlaget mellom søsterselskapene ikke bør avvike vesentlig fra det som Iris Service tilbyr
tredjeparter.
Dersom Iris IKS ønsker å inngå avtale med Østbø om mellomtransport og behandling av avfall, gjelder
de samme vurderingene som er trukket frem ovenfor i relasjon til Iris Service og Retura Iris. Også i et
slikt tilfelle bør vederlaget som Østbø skal betale til Iris IKS ikke avvike vesentlig fra det Retura Iris
betaler til Iris IKS.
5.

PLIKT TIL Å INNGÅ AVTALE MED ØSTBØ AS?

I punkt 3 har vi foretatt en vurdering av forholdet mellom interne priser i Iris IKS-konsernet, og hvilken
pris som kan kreves av Østbø for de samme tjenestene, dersom det inngås avtale med Østbø om
levering av tjenestene. Vi vil her vurdere kort om Iris IKS/Iris Service plikter å inngå avtale med Østbø.
I henhold til forurensningsloven § 32 skal næringsavfall bringes til lovlig avfallsanlegg. Dette vil
normalt være private anlegg. Forurensningsmyndighetene kan imidlertid i henhold til samme
bestemmelse pålegge en produsent å levere næringsavfall til et kommunalt avfallsanlegg. Videre
plikter kommunen å motta EE-avfall, herunder næringsavfall, i henhold til avfallsforskriften. I denne
drøftelsen forutsetter vi imidlertid at ikke det påligger Iris IKS noen plikt til å inngå avtale med Østbø i
henhold til avfalls- eller forurensningsregelverket.
Utgangspunktet etter avtaleretten er da at Iris IKS og selskapene i Iris IKS-konsernet står fritt til å
vurdere om de vil inngå avtale med Østbø om levering av de etterspurte tjenestene. Iris IKS og Iris
Service kan derfor som hovedregel avslå å inngå avtale med Østbø uten nærmere begrunnelse.

3

Kravet i aksjeloven § 3-9 om at konserninterne transaksjoner skal grunnes på vanlige
forretningsmessige vilkår og prinsipper gjelder direkte kun i konserner slik de er definert i aksjeloven;
dvs. med et aksjeselskap som morselskap. Det er imidlertid antatt at bestemmelsen gir uttrykk for et
alminnelig selskapsrettslig prinsipp som dermed kan få anvendelse også når morselskapet er et IKS
som i dette tilfelle.
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Et unntak fra disse prinsippene kan være forankret i konkurransereglene. Etter konkurranseloven § 11
er det forbudt for et foretak som har dominerende stilling å misbruke denne stillingen. Nektelse av å
inngå forretningsforbindelse kan, i spesielle tilfeller, utgjøre misbruk av dominerende stilling i strid med
forbudet.
Vi har ikke grunnlag for å vurdere om Iris IKS-konsernet kan ha en dominerende stilling i markedene
for innsamling eller behandling av næringsavfall. Innenfor husholdningsavfall har konsernet imidlertid
monopol, og dermed en dominerende stilling.
Selv om foreligger en dominerende stilling, er det imidlertid kun i visse tilfeller at nektelse av å inngå
forretningsforbindelse kan utgjøre misbruk av dominerende stilling. Et av vilkårene for at slik nektelse
er i strid med konkurransereglene, er at tilgang til tjenesten er absolutt nødvendig for å kunne utøve
virksomheten nedstrøms, i den forstand at det ikke finnes noe reelt eller potensielt alternativ til å få
tilgang til Iris IKS’ innsamlingssystem og deponi. Dette vilkåret er tolket strengt i praksis, og det skal
svært mye til for at vilkåret anses oppfylt. Det er ikke tilstrekkelig at et alternativ ikke vil være like
effektivt eller lønnsomt.
Etter det vi har brakt på det rene, har Østbø avfallsmottak i Bodø og Mo i Rana. Det er derfor ikke
strengt nødvendig for Østbø å inngå avtale om behandling av avfall fra Iris IKS, selv om dette skulle
være økonomisk gunstigere for Østbø. Det faktum at Iris IKS bruker frittstående underleverandører for
innsamling av avfall i flere områder, tilsier at det i prinsippet er mulig også for Østbø å sørge for
innsamling på andre måter enn gjennom å få tilgang til Iris IKS’ innsamlingssystem, enten gjennom å
etablere et eget system eller å benytte ulike underleverandører.
Etter vår vurdering kan Iris IKS derfor nekte å inngå avtale med Østbø uten at dette vil være i strid
med konkurransereglene.

Styret – Iris Salten IKS.
Sak nr. 15/64
Beslutningssak

4. oktober 2015.

Videre utvikling av deponi i Vikan i regi av Iris Salten iks eller Iris Produksjon AS.
Hensikt.
Styret skal ta stilling om investeringene i deponi i Vikan skal tas av mor eller datterselskap.

Bakgrunn for saken.
Deponiet på 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.
Til deponi.
Blandet avfall
Eternitt og uorganisk avfall
Forurenset jord
Forurenset jord til behandling
Oljeholdig slam
Rene masser

2009
15 946
635
1 642
494
143
15 393

2010
8 274
1237
879
194
137
17 055

2011
4354
494
26 508
244
57
30 173

2012
936
359
21 507
794
32
39 739

2013
908
201
35 073
6 590
26
81 753

2014
793
266
27 609
169
174
122 443

SUM

34 253

27 776

61 830

63 367

124 533

151 454

Deponiet på Vikan vil med dagens mengder nærme seg fullt i løpet av 2017 – 2018, selvfølgelig svært avhengig
av mengden masser som kommer inn. Byggeaktivitet i Bodø har vært og vil også i fortsettelsen være svært
bestemmende for massetilgangen. Endret aktivitet på dagens flyplassområde, eller forsvarets område vil i
fremtiden være en avgjørende faktor for hvor mye masser som må deponeres på godkjente deponier.
Investeringene i nytt deponi har følgende hovedposter.
-

Uttak av fjell.
Avskjærende grøfter for overvann.
Tetting av bunn med duk og leire eller bentonitt.
Etablering av oppsamlingssystem for sigevann.

Investeringsbeløpet er estimert til 12 millioner kroner, som må avskrives over deponiets levetid.
Vi mener det er svært viktig både for våre eiere, og for næringsliv i regionen at det er et deponi for forurensede
masser i regionen. Vi mener også at det er helt naturlig at det er Iris som eier og drifter et deponi i regionen.

Saken.
Det er tidligere diskutert om Iris Salten iks eller Iris Produksjon AS skal ta investeringen for nytt
deponi, uten at det er konkludert. I forbindelse med at vi nærmer oss en oppstart reises dette nå
som en prinsipiell sak for styret.
Iris Produksjon har all drift av deponiet, og det er også de som har driftskostnader og inntekter på
anlegget. Utvidelsen av deponiet er en strategisk satsing og investering for Iris Produksjon som gjør
at de kan ha inntjening i årene fremover. Dette taler for at Iris Produksjon burde ta nye
investeringer når det må til. Selskapet har for øvrig økonomi til å stå for investeringen.
Denne diskusjonen er ikke ny, tidligere styrer har også gjort vurderinger av om større investering skal
tas av morselskapet, eller av datterselskapet. Sist dette var opp var ved igangsetting av bygging av
Campus Vikan. Styret har hver gang konkludert med at større infrastruktur investeringer skal gjøres
av morselskapet, så får døtrene leie bygg og anlegg av morselskapet.
Til tross for at denne investeringen er stor, og at den i svært stor grad dekker et område som ligger
utenfor Iris Salten iks sitt selvkostansvar vil jeg anbefale at investeringen gjøres av morselskapet. Jeg
vil nevne følgende gode grunner:
-

-

-

Å ha et deponi dekker et beredskapsmessig behov som en hver region har behov for. I
forhold til beredskap tenker jeg da på behov som kan dukke opp i forbindelse med større
ulykker og naturkatastrofer, hvor de ordinære løsningene som finner for avfallsbehandlig
ikke er tilfredsstillende. Det å ha et deponi i slike situasjoner vil være bestemmende for om
det offentlige på en effektiv måte kan håndtere uventede hendelser.
Iris Produksjon AS er et kommersielt selskap eiet av Iris Salten iks. I andre kommuner og
regioner ser vi at kommersielle selskaper selges, da kommunene ikke lenger ser det som din
oppgave å drifte avfallsanlegg. Dette er en situasjon som vi også kan oppleve med Iris For å
sikre at deponiet også i fremtiden, uavhengig av status for IP, skal være i offentlig eie så blir
det mest rett at deponiet eies av Iris Salten iks.
I andre områder har vi sett at muligheten for kortsiktig profitt har ført til at deponier bli fylt
helt opp i løpet av kort tid. Da har man tatt i mot store mengder gjerne fra områder godt
utenfor eget nedslagsområde. Et deponi i Vikan må begrunnes med at det skal være som en
del av en langsiktig løsning for utfordringene med forurensede masser i regionen. Det tar vi
best vare på med et offentlig eierskap gjennom Iris Salten iks.

Iris Produksjon betaler en årlig leie for deponiet i Vikan. Leien er et fastbeløp uavhengig av
inngående mengde. Størrelsen på leien er satt i forhold til det potensialet vi mente deponiet hadde
for inntekter 5 år tilbake. Det som har skjedd siden viser at inntektene har blitt langt større enn det
vi trodde da.
Dersom styret er enige i at Iris Salten iks skal eie og Iris Produksjon skal leie, vil vi foreslå en leie som
har et fastbeløp per år uavhengig av antall tonn og et variabelt beløp per tonn som kjøres inn. Dette
skal dekke morselskapets kostnader forbundet med investeringen og gi selskapet en fortjeneste.
Dette kommer vi tilbake til i en ny leieavtale mellom morselskap og datterselskap.

Forslag til
Vedtak:
Styret i Iris Salten iks vedtar at nytt deponi i Vikan skal eies av Iris Salten iks. Det settes opp en leieavtale med
Iris Produksjon som sikrer de langsiktige rammebetingelser. Leien for deponiet skal utformes slik at Iris
Produksjon betaler et fastbeløp, og et variabelt beløp avhengig av innkjørt mengde. Dette reguleres i avtale som
styret får til behandling i neste styremøte.

Bodø 4. oktober 2015
Leif Magne Hjelseng

Styret – Iris Salten IKS.
Sak nr. 15/65
Orienteringssak

4. oktober 2015.

Sluttrapportering Fauske Miljøtorg.
Hensikt.
Informere styret om oppgraderingene ved Fauske Miljøtorg.
Bakgrunn for saken.
I budsjettet for 2014 ble det avsatt 3 millioner kroner til oppgraderinger og utvidelser ved Fauske Miljøtorg.
Dette ble utvidet med 650 000 kroner i budsjettet for 2015.
Saken.
Oppgraderingene på Fauske omfatter mange enkeltelement som skal gjøre det enklere for våre
kunder på anlegget. Det skal bli enklere både for privatkunder og for næringslivskunder.
I store trekk er følgende gjort:
1. Ny 12 meters vekt med betjeningspanel etablert sør for hovedbygg.
2. Gammel vekt og vekthus er fjernet.
3. Hallen hvor vi drev plastsortering er tatt i bruk som avfallsmottak for EE-avfall, farlig avfall,
klær etc etter mal fra Vikan. I den forbindelse er det satt inn nye porter i hallen, og gamle
fortau og oppbygginger er fjernet.
4. Det er etablert to vekter opp på miljøtorget med betjeningspanel som gjør at kundene kan
levere og betale avfallet selv, dette også etter mal fra Vikan.
5. Ny belysning.
6. Opparbeidelse av areal mot Indre Salten Energi sitt flisfyringsanlegg.
Prosjektet hadde et budsjett på kr. 3 643 280,Oppgraderingene ved Fauske Miljøtorg er nå ferdigstilt med utbetalinger som vist under.
Norconsult
Saltdal Rør og Entreprenør AS
Fauske Elektro AS
C3C Engineering AB
Diverse
Vekt på Fauske
Sum totale investeringer inkl vekt

176 641
2 517 313
203 008
241 640
26 926
692 000
3 857 528

Overskridelsen på prosjektet kommer av at det er utvidet med levering av 2 stk Lego-binger til kr.
241 640,-. Disse bingene brukes til lagring/ mottak av restavfall fra næringslivet og lagring/ mottak
av glass og metallemballasje fra husholdningene. Da bingene ble bestilt var meningen at dette
skulle vi få til innenfor budsjett. En nødvendig korrigering av utelys på kr. 121 761,- medførte så til
slutt at prosjektet fikk en overskridelse på 5,9 %.
Vi har gjennomført dette prosjektet i egen regi. Det betyr at vi har bruker kun 4,9 % av totalkost til
prosjektering, prosjektledelse og byggeledelse.

Forslag til
Vedtak:
Styret tar sluttrapportering om oppgraderinger ved Fauske Miljøtorg til orientering.

Bodø 4. oktober 2015
Leif Magne Hjelseng

Styret – Iris Salten IKS.
Sak nr: 15/ 66
Beslutningssak

4 oktober 2015.

Økonomiplan for 2016 -2019.

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.
Forslag til
Vedtak:
Styret tilrår representantskapet å vedta økonomiplan for 2016 til 2019.

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør

Bjørn Ove Moum
Økonomisjef
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Sa

e drag.

I perioden 2016 til 2019 fortsetter Iris sin langsiktige strategi med utvidelse og bedre
tilretteleggingen på våre anlegg. De senere årene er det gjort store utbedringer på flere av våre
miljøtorg, sist i 2015 så er har Fauske fått en nødvendig opprusting utendørs samtidig som tidligere
produksjonslokale for plastpressing er tatt i bruk som miljøtorg. På grunn av mange prosjekter har vi
måttet utsette planlagte arbeider på Tømmerneset som skulle ha vært startet opp i 2015.
Økonomiplanen legger opp til at Tømmerneset skal oppgraderes i 2016. Vensmoen, Beiarn og Reipå
kommer etter det.
Iris Salten har gjort store investeringer i 2014 og 2015 med ferdigstilling både av lager for farlig avfall,
utvidelse av sorteringshallen på Vikan, samt nytt kontorbygg som skal erstatte de midlertidige
brakkene på Vikan. I planperioden er det slik vi ser det kun behov for en større investering knyttet til
utvidelse av dagens deponi, slik at vi også etter 2017 kan ta i mot forurensede masser som må
deponeres og behandles i Salten. Dette arbeidet foreslår vi å starte opp i 2016, og med ferdigstilling
høsten 2017.
Varekostnadene utgjør ca. 70 % av kostandene for Iris. Det betyr at endringer i disse er de største
usikkerhetsmomentene i økonomiplanen på lang sikt. Vi har per i dag lave kostnader med
behandling av både matavfall og restavfall vurdert ut fra det vi trodde for 5 år siden. Derimot har
mengdene med for trevirke og impregnert virke økt betraktelig med påfølgende store
kostnadsøkninger. Her foreslår vi en kraftig innstramming på dagens praksis slik at vi får
næringsdrivende til å betale for disse fraksjonene. I de senere år har de i større og større grad
utnyttet vår liberale praksis.
Iris Salten har i flere år hatt utfordringer med å få selkostregnskapet til å nærme seg null. Med denne
planen ser vi at tiltakene som er gjort har fungert, og at vi har kontroll på selvkostregnskapet med
forslag om jevne korrigeringer av renovasjonsgebyrene i årene som kommer.

Vikan 25. september 2015
Leif Magne Hjelseng
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Iris Salte iks.
Utviklingen i perioden 2016 til og med 2019 styres blant annet av ytre rammebetingelsene og
selskapets strategier.

Utenforliggende rammebetingelser.
Det er per i dag ikke politiske føringer hverken nasjonalt eller europeisk som medfører større
endringer for Iris sin strategi. De store endringene som kom tidlig på 2000 tallet styrt av EU med
deponiforbud for organisk avfall, krav til utsortering av EE-avfall, strengere driftskrav til alle typer
anlegg, og spesielt forbrenningsanlegg er nå godt innarbeidet i Norsk praksis.
EU har de senere årene arbeidet med sitt 7. rammeprogram. Målene som de har satt seg er
ambisiøse i et europeisk perspektiv, men ikke i forhold til vår praksis. De setter følgende mål:
- 70 % av kommunalt avfall skal materialgjenvinnes innen 2030.
- 80 % av emballasjeavfall skal materialgjenvinnes innen 2013.
- 90 % for papp og papir, 60 % for plast, 80 % for treemballasje og 90 % for metall og glass.
Disse målene, som sikkert vil bli retningsgivende også for Norge når de er endelig vedtatt i EU, viser
at vi er kommet langt både i Salten og Norge med å nå overordnede europeiske mål for
avfallsbehandling.

Selskapets strategier.
Iris Salten iks har overordnede strategier både for avfallsbehandling, eierskap og interkommunalt
samarbeid.
Styret gjennomgikk i 2013 strategiene for offentlig avfallsbehandling i Salten.
Strategien deles inn i:

Overordnet målsetning.




Iris er til for at folk og næringsliv i Salten skal bli kvitt avfallet 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 til et reint Salten og til økt kunnskap om avfallsbehandling.

Fokusområdene:




Kunde: Et best mulig tilrettelagt avfallshåndteringssystem, basert på kunnskap og miljø.
Miljø: Sørge for miljømessig bærekraftige løsninger, som skaper tillit og troverdighet til vårt
arbeid.
Kunnskap: Kunnskapsbasert avfallshåndtering, være i forkant med hensyn til informasjon og
teknologi.

Overordnet målsetning er fulgt opp med standarder og tiltak som skal gjennomføres.
Virkningen av våre strategier vil videreføres i planperioden med fokus på følgende tema:
1. Bedre tilrettelegging på våre miljøtorg.
2. En løpende vurdering av åpningstidene på miljøtorgene.
3. Løpende vurdering og effektivisering av våre tjenester.
4. God og målrettet kommunikasjon med våre kunder.

4

Iris Salten iks sine resultater.
I Salten har vi et godt utviklet kildesorteringssystem med henting av matavfall, papp og papir, plast,
glass og metallemballasje samt restavfall hos den enkelte husholdning. For å stimulere til økt
gjenvinning og mer utsortering er renovasjonsgebyret knyttet til størrelsen på restavfallsdunken. De
som har mye restavfall betaler langt dyrere enn de som sorterer veldig godt, eller som generelt har
lite avfall.
En analyse foretatt for Bodø, hvor vi ikke har samlasting med næringsavfall, viser at 63 % av avfallet
fra husholdningene går til materialgjenvinning, mens resterende 37 % leveres i dunken for restavfall
og går til forbrenning. Ikke noe av dette avfallet går i dag til deponi.
Våre 12 miljøtorg har alle samme tilbud med utsortering av gjenvinnbare fraksjoner. Unntaket er
miljøtorget i Bodø hvor kunden ikke kan sortere ut trevirke, grunnet begrenset plass. Her leverer
kundene gratis alt avfall som kan sortes ut. Kun avfall som må leveres som restavfall betaler
kundene for. Dette fører til at ikke bare miljøengasjementet, men også aktiv prising fører til gode
resultater for miljøet.
Fra våre miljøtorg utsorteres fra 50 til 75 % av avfallet til materialgjenvinning. Resterende går til
energigjenvinning etter gjennomgang i vår sorteringshall. Miljøtorget i Bodø har høyest andel av
restavfall som må gå til energigjenvinning.

Endringer i perioden 2016 til 2019.
Kildesortering.
Styret har vedtatt å gjennomføre en prøveordning med innsamlingen av matavfall til hver fjerde uke i
månedene februar, mars og april. Dette vil bli gjort som et forsøk for 5 ruter i 2016. Dersom dette
viser seg gjennomførbart, og kan gjennomføres i resten av Salten så vil tiltaket ha en god
effektiviseringseffekt i planperioden.
I 2013 ble det gjort endringer i kildesorteringssystemet slik at vi nå henter glass og metall ved hver
husstand minimum hver åttende uke. Vi vil i løpet av 2016 gjøre forsøk på flere ruter med
innsamling hver 4 uke av disse fraksjonene. Med riktig materiell og god planlegging så forventer Iris
Service at dette nærmest kan gjøres uten økte kostnader. Det er viktig å forsøke ut dette i
forbindelse med at entreprenørkontraktene skal ut på anbud sommeren 2016.
Oppsamlingsløsninger under bakken blir positivt mottatt av kundene, og Iris Salten vil fortsatt jobbe
for at flere borettslag og sameier etablerer avfallsløsning under bakken.

Miljøtorg.
Siden strategiene ble oppdatert er Oppeid, Misvær, Furulund og Fauske miljøtorg oppgradert med
nye forbedrede løsninger for våre kunder. I løpet av høsten vil også Miljøtorg Inndyr bli utvidet med
større opparbeidet areal høsten 2015.
Oppgraderingen av våre anlegg vil fortsette de neste årene med Tømmerneset, Vensmoen, Beiarn og
Reipå. Jeg viser her til investeringsoversikten.
Vi har i de senere årene hatt en stor økning i mengden trevirke vi mottar på våre anlegg, og størst har
økningen vært på Fauske og på Vikan. Dette gir oss en ekstrakostnad på over 2 millioner kroner per
år. Mye av denne økningen kommer fra næringsdrivende som utgir seg for å komme med fraksjoner
fra sitt private hus. I budsjettet for 2016 foreslår vi derfor at det innføres grense for at kun små
bilhenger-lass med trevirke kan leveres gratis på miljøtorg. Dersom kunden har mere så må kunden
betale som næringskunde. I forbindelse med budsjettarbeidet har vi også bestemt oss for at
Impregnert virke skal sorteres i to fraksjoner på våre miljøtorg. Dette fordi impregnert virke nyere
enn 2003 kan behandles som vanlig trevirke. Det er kun impregnert virke fra før 2003 som er farlig
avfall. Vi har i 2015 kostnader på nærmere 500 000 kroner for behandling av vindusruter som
5

kommer inn. Dette er en sterk økning fra tidligere. Mye av dette kommer fra næringsdrivende. For
å kunne håndtere alle de vinduene vi får inn på en betryggende måte foreslår vi at det innføres en
kostnad på kr. 200 per stk for levering av vinduer. Vi foreslår at det ikke gjøres forskjell på private og
næringsdrivende ved levering av vinduer.

Miljøtorg åpningstider.
Sammen med tilrettelegging på anlegg, er våre åpningstider helt avgjørende for hvordan vi blir
oppfattet av våre kunder. I spørreundersøkelsen oppgir 15 % av våre kunder «ikke tilfredsstillende
åpningstid» som grunn for at de ikke bruker miljøtorget. Åpningstidene for våre anlegg er økt
gjennom flere år, og etter den pågang som er på det enkelte anlegg. Fra 2014 har alle våre anlegg
hatt lørdagsåpent i sommerhalvåret. Tilbakemeldingen på lørdagsåpne miljøtorg er positive. Styret
har gjennomgått åpningstidene og har vedtatt kun små korrigeringer for 2016 i forhold til 2015. Det
vil bli gjort nye kundeundersøkelser våren 2016 hvor åpningstider selvfølgelig vil være et sentralt
spørsmål.
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Eierskap.
Figuren under viser eierskap i Iris Salten.

Iris Salten iks

Iris Retura AS
(100%)

Retura Norge AS
(4%)

Iris Service AS
(100 %)

Iris Produksjon AS
(100 %)

Nofir AS
(35,56 %)

HT-safe AS
(73,35 %)

Labora AS
(98 %)

Mivanor AS
(100 %)

Rekom AS
(2,0 %)

Styret i Iris Salten iks gjennomgikk i 2014 sin eierstrategi for sine selskaper. 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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I vesteri ger i periode

6 til

9.

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.

Investeringsplan 2016 - 2019

2016

2017

2018

2019

Data
Ordinære dunker
Underground

0
1100
900

700
1100
1 250

0
1100
1250

0
1100
1 250

3
7
10

Komprimerende utstyr og containere MT
Vekt på våre miljøtorg Steigen og Hamarøy
Utvidelse og oppgradering Tømmerneset
Utvidelse og oppgradering Vensmoen og
Beiarn
Utvidelse og oppgradering Reipå
Utvidelse deponi

850
420
3700

700

800

800

12
12
20

4 000

8000

SUM

10 970

14 750

3 000

Avskrivningstid i år

20
3000
6 150

20
20
3 150

Data.
Det planlegges fornyelse av serverparken i 2017. Om det blir en «skyløsning» eller stasjonære
servere vil bli vurdert.

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 1,1 mil kroner. Iris Service har iverksatt et program for å redusere antall
skader på dunker.
For den videre utbyggingen av oppsamlingsløsninger under bakken budsjetterer vi med 18 enheter i
2016, deretter 25 enheter pr år.

Containere til gjenbruksstasjon.
Miljøtorgene er under kontinuerlig oppgradering. Logistikken på torgene blir dermed endret, og
dette gjør at vi også må vurdere behovet for komprimatorer og containere. I tillegg må en del av vårt
gamle utstyr fornyes.
Det legges derfor opp til følgende investeringer for komprimatorer og containere mot 2019.
2016 Hjullastercont, Fauske 2 stk

100 000

Komprimatorcontainer, Vikan 1 stk. 250 000
Utskifting eldre containere

500 000

2017 Komprimatorcontainere Vensmoen 200 000
Utskifting eldre containere

500 000

2018 Utskifting eldre containere

800 000

2019 Utskifting eldre containere

800 000
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Oppgradering av Tømmerneset miljøtorg.
Tømmerneset omlastningsstasjon ble tatt i drift i 1994. Her omlastes alt avfallet fra Nord-Salten for
så å bli kjørt med trailer til Fauske og Vikan. Den mekaniske innmaten i dette anlegget må skiftes ut.
Anlegget er skrevet ned på 12 år, og levetiden har vært 20 år. Tømmerneset er per i dag det
anlegget med dårligst tilrettelegging. Vi kommer til å gjøre flere forbedringer for kundene som
bruker anlegget, samtidig som det vil bli satt oppe et bygg for lagring av el, klær, farlig avfall etc.

Vekter.
Vi hadde planlagt å få etablert vekter med betalingsløsning for mottak av restavfall på Furulund og
Oppeid i 2015. Dette er på grunn av mange prosjekter utsatt til 2016. Ut fra de erfaringene vi får
med dette tiltaket så vil det også bli vurdert etablert vekter i Beiarn, Inndyr, Misvær og
Tømmerneset.

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. Øvrige investeringer er vekt med betalingsløsning slik som vi
har på miljøtorgene i Bodø og Vikan, og som Fauske får i 2015. Det er også lagt inn
investeringsmidler til reasfaltering og asfaltering av vei inn til anlegget.

Oppgradering av miljøtorg Meløy
Dette anlegget ble ferdigstilt i 1999, og bærer preg av at det tas i mot 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. Vekt med betalingsløsning skal etableres på Reipå i 2016 eller 2017.

Utvidelse deponi i Vikan
Deponiet på 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. Rene masser blir ikke, og skal
ikke deponeres i deponiet.
Til deponi.
Blandet avfall
Eternitt og uorganisk avfall
Forurenset jord
Forurenset jord til
behandling
Oljeholdig slam
Rene masser

2009
15 946
635
1 642
494

2010
8 274
1237
879
194

2011
4354
494
26 508
244

2012
936
359
21 507
794

2013
908
201
35 073
6 590

2014
793
266
27 609
169

143
15 393

137
17 055

57
30 173

32
39 739

26
81 753

174
122 443

SUM

34 253

27 776

61 830

63 367

124 533

151 454

Deponiet på Vikan vil med dagens mengder nærme seg fullt i løpet av 2017 – 2018, selvfølgelig svært
avhengig av mengden masser som kommer inn. Byggeaktivitet i Bodø har vært og vil også i
fortsettelsen være svært bestemmende for massetilgangen. Endret aktivitet på dagens
flyplassområde, eller forsvarets område vil i fremtiden være en avgjørende faktor for hvor mye
masser som må deponeres på godkjente deponier.
Investeringene i nytt deponi har følgende hovedposter.
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1.
2.
3.
4.

Uttak av fjell.
Avskjærende grøfter for overvann.
Tetting av bunn med duk og leire eller bentonitt.
Etablering av oppsamlingssystem for sigevann.

Investeringsbeløpet er estimert til 12 millioner kroner, som må avskrives over deponiets levetid.
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Orga isasjo .

Daglig ledelse
Leif Magne Hjelseng

Økonomi og Adminstrasjon / nk
Bjørn Ove Moum

Økonomi:
Bjørn Ove Moum
Randi Hopen
Randi Heen
Hanne Støver (80%)

PA, Kundesenter, Data
Trond S. Ursin
Gunn Willumsen
Katrine Solem 60%.
Britt Solveig Skjelvan – 100 %

Økonomi

Kvalitet/ HMS
Ellen Bakkefjell
Kommunikasjon
Arnt E. Pedersen

Stab

Iris Salten - organisasjon
Økonomiavdelingen har ansvaret for all lønn, fakturering, regnskap og regnskaps-rapportering for 8
selskaper. Iris Salten iks har en klar strategi på at disse tjenestene skal vi ha i eget selskap. Det gir
meget god kvalitet i det som legges frem, og gir stor trygghet for bedriftene.
Kundesenteret med 2,6 stilling har hatt store utfordringer i 2015, med innføring av nytt
kundesystem, og nye ansatte som foretar fakturering av alle våre kunder. Dette er nå på plass, og vi
forventer at både kundebehandling og fakturering/ innfordringer skal ta noe mindre tid. Med
ferieavviklinger er det 3 stillinger på kundesenteret, som også må være betjent i alle ferier.
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.
Iris Salten har en meget kompetent stab med store arbeidsmengder. Slik adm. dir vurderer det er
organisasjonen strekt til det ytterste i forhold til oppgaver. Organisasjonen er svært sårbar dersom
nøkkelpersonell skulle falle fra periodevis eller permanent. I økonomiplanen er det lagt inn en ny
stilling i 2017.
Iris Salten har siden traineeprogrammets oppstart hatt 10 traineer i Iris konsernet. Det budsjetteres
med Trainee i økonom
Lønnsutviklingen er lagt til 3,5% pr år.
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Oversikt over varekost ader i periode .
Varekostnader.
Varekostnadene til Iris Salten er delt opp i følgende avtaler:
Avtale
Avtalepart
Behandling av avfall
Iris Produksjon
Innsamlingsavtale Bodø, Fauske og Gildeskål
Iris Service
Driftsavtale miljøtorg
Iris Service
Innsamlingsavtale entreprise
Saltens Bil/ RenoVest

Varighet
31.12.2016
31.12.2015
31.12.2015
31.03.2017

Fra 1. september har Iris Service tatt over driften av miljøtorget på Vikan fra Iris Produksjon, og
denne driften vil bli tatt inn i Iris Service sin kontrakt drift av anlegg.
Entrepriseavtalen på innsamling er utvidet til å gjelde til 31.03.2017 i henhold til den opsjonen vi har i
avtalen.

80 000

13 869
10 352

14 700
10 250

1 440

14 701

Sekker og bioposer
Drift mottak IG
19 500

19 900

9 688
20 047

13 652
8 860
19 320

13 322
18 743

8 096
18 174

30 000

8 825

40 000

16 129

50 000

9 173

2 014

11 769

2 057

60 000

2 340

8 677

2 077

14 400

2 503

19 985

70 000

1 500

10 130

1 927

Innsamling entreprise
Innsamling IG
Behandling av avfall

24 884

2012

2013

28 513

22 979

2011

29 745

23 759

2010

29 284

22 679

10 000

19 624

20 000

0
2009

2014 EST 2015 BU2016

Varekostnadene utgjør erfaringsmessig 72 til 80 % av våre totale kostnader, og utviklingen i
varekostnadene er svært styrende for renovasjonsgebyret.
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Avfallsmengder.
I de senere årene er det innenfor kontrakten «behandling av avfall» vi har hatt størst prosentvis
økning. Det er spesielt de økte mengdene med trevirke, impregnert virke og farlig avfall som har
medført økte behandlingskostnader. Siden 2012 er det behandling av trevirke som øker våre
kostnader mest. Mengden utsortert trevirke er flerdoblet over hele landet, og gir problemer med
avsetning. Det er kjøpers marked her, og vi må betale det det koster å levere trevirke. IP jobber
med avsetningsløsninger for trevirke både i Fauske og i Bodø. Tiltakene med omdefinering av større
mengder trevirke til næringsavfall og sortering av impregnert virke skal allerede i 2016 redusere
mengdene og følgelig kostnadene som Iris Salten har med trevirke og impregnert virke.
I tabellen under er avfallsmengdene i perioden vurdert.

Avfallsmengder til økonomiplan
Matavfall
Papp og Papir
Glass og Metall emballasje
Plast
Tekstiler
Restavfall
Papp
Trevirke
Rent trevirke
Impregnert virke
Hageavfall
Jern og metall
Etternitt
Risikoavfall
SUM
Til energigjenvinning

2014

2015

7 155
4 696
1113
700
222
12 654
444
7 190

6 850
4 200
1100
700
200
12 800
470
9 000

408
2 356
408
94
6
37 446
33,8 %

420
2 300
400
90
6
38 536
33,2 %

2016
6 800
4 100
1300
900
200
12 600
500
6 400
600
250
2 300
1 500
90
6
37 546
33,6 %

2017
6 800
4 000
1350
1000
200
12 400
520
6 000
800
200
2 300
1 500
90
6
37 166
33,4 %

2018
6800
3 900
1400
1100
200
12 200
540
5 900
800
150
2 300
1 500
90
6
36 886
33,0 %

2019
6 800
3 800
1400
1200
200
12 000
560
5 900
800
150
2 300
1 500
90
6
36 706
32,6 %

Prognosene har følgende forutsetning.
1. Henting av glass og plast hver fjerde uke øker mengden av disse fraksjonene og fører til at
restavfallsmengden går ned.
2. Det innføres grense for at kun små bilhenger-lass med trevirke kan leveres gratis på
miljøtorg. Dersom kunden har mere så må kunden betale som næringskunde.
3. Impregnert virke skal sorteres i to fraksjoner på våre miljøtorg. Dette fordi impregnert virke
nyere enn 2003 kan behandles som vanlig trevirke. Det er kun impregnert virke fra før 2003
som er farlig avfall.
4. Frem til nå har Iris Service solgt jern og metaller fra våre anlegg. Fra 2016 tilfaller disse
inntektene Iris Salten.
I forbindelse med at Iris nå gjør mer i forhold til behandling av farlig avfall vil vi ha større fokus på
mengder og kostnad for behandling av farlig avfall. Vi vet også at mange næringsdrivende leverer
farlig avfall «undercover» at de er husholdning. Det ønsker vi å gjøre noe med slik at ikke
husholdningene betaler for dette. Tabellen under viser mengdene, enhetspriser og kostnad for
behandling av farlig avfall for Iris Salten iks. Kostnaden forbundet med behandling av vinduer med
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klorparafinvinduer utgjør nærmere 40% av våre totale kostnader for behandling av farlig avfall. Vi
foreslår at kundene fra 1. januar 2016 skal betale for levering av vinduer.
Farlig avfall.
Spillolje
Drivstoffbl. Fl.
Diesel og fyringsolje
Bensin
Oljefilter
Org løsem.
Frost/ bremsev.
Maling lim og lakk
Spraybokser
Lysstoffrør
Blyakk.
Småbatterier
Bekjempningsmid,
Isocyanater
Reaktivt stoff
Herdere m/ peroksyd
Syrer uorganiske
Baser uorganiske
Klorparavin vindu
PCB vinduer
Gassbokser
Propanbeholdere
Brannslukningsap.
Sum farlig avfall.

Mengde kg 2016
50 000
400
5 000
1 200
1 500
500
500
140 000
2 500
4 000
95 000
3 000
500
500
5
10
80
320
92 000
20 000
60
1 000
40 000
458 075

Kostnad 2016

1 480 192

Vurdering av andre varekostnader.
Kontrakten med Saltens Bil og RenoVest går ut i mars 2017. Det betyr at sommeren 2016 må disse 4
kontraktene ut på nye anbud. Vi har god erfaring med dette fra før, men er bekymret for liten
konkurranse i markedet. Dersom dette oppfattes som kjent og sikkert fra aktuelle anbudsgivere er
vi bekymret for en større økning på disse kontraktene.
I kontraktene som Iris Service har med morselskapet for inntransport, mellomtransport og drift av
miljøtorg er det lagt inn en effektivisering for alle årene.
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Våre varekostnader er satt opp i tabellen under.
Budsjett varekostnader
Behandling av avfall
Behandling av farlig avfall
Innsamling egendrift
Innsamling entreprise
Drift våre mottak
Andre innsamlingskost
Sekker og bioposer
Renseanlegg i Vikan
Drift vekter, undergr.,
navigas.
Sum

Estimat
2015
29 745

2016

2017

2018

2019

19 900
10 250
14 700
250
1 500
1 200

27 033
1 480
19 500
10 352
13 869
250
1 440
1 200

26 971
1 510
19 890
11 672
14 146
255
1 469
1 224

27 089
1 540
20 288
11 964
14 429
260
1 498
1 248

27 342
1 571
20 694
12 263
14 718
265
1 528
1 273

1 260

1 275

1 301

1 327

1 353

78 805

76 399

78 438

79 644

81 008

Oversikt over a dre driftskost ader.
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.
Som alle andre selskaper ser vi også en økning i kostnader med lisenser og drift av datasystemer
utover det som er vanlig prisstigning. Vi arbeider kontinuerlig med dette ved å ha god kompetanse i
bedriften på oppfølging av dette området.
Forøvrig er det ikke vesentlige endringer under andre driftskostnader.
Arbeidet med kommunikasjon gjennomføres i henhold til egen kommunikasjonsplan. Utgiftene
innenfor dette området er på kr. 1 700 000,- i 2016. I denne kostnaden ligger det en engangskostnad
på kr. 250 000,- med støtte til miljøprosjekt rettet mot barn og unge.
Driftskostnadene gjennomgås årlig, og i planperioden fra 2017 økes de deretter med 2,5%.
Budsjett
Driftskostnader

Estimat 2015
8 197

2016
8 510

2017
8 396

2018
8 564

2019
8 735

Avskriv i ger.
Avskrivningene følger av tidligere års investeringer og de investeringer som planlegges gjort 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).
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Budsjett
Avskrivninger

Estimat 2015
10 900

2016
12 700

2017
12 319

2018
11 097

2019
11 041

I forhold til 2015 øker avskrivningene i 2016 med ca 1,8 mill pga ferdigstillelse av nytt bygg for farlig
avfall, utvidelse av papirsorteringshallen og kontorbygg.

Fi a skost ader.
Iris Salten IKS sin likvide situasjon forutsetter at investeringene i investeringsbudsjettet
lånefinansieres.
I 2012 ble selvkostregnskapet korrigert til et betydelig overskudd. Dette måtte nedtrappes i løpet av
en femårsperiode. Inntektene har derfor vært «frosset» en periode, og driften av Iris Salten IKS har
derfor gått med underskudd. I 2015 vil selvkostregnskapet være i balanse.
Dette har gjort at selskapets ordinære drift ikke genererer likviditetsmessige overskudd. Alle
investeringer må derfor lånefinansieres.
Ved inngangen til 2016 har selskapet en gjeld på 89,8 mill. kr For å finansiere budsjetterte
investeringsplan i 2016 må det gjøres et låneopptak på 10,9 mill. kr. I tillegg er det gjort investeringer
i 2015 på 2,8 mill. kr som ikke er langsiktig finansiert. Samlet blir dette 13,7 mill. kr. Ved utgangen av
2016 vil selskapets samlede lånemasse være 92,7 mill. kr.
Selskapets finansieringsplan for 2015-2019 er oppsummert i tabellen nedenfor.

Renteprognosen tar utgangspunkt i Norges Bank sin prognose for styringsrenten, i tillegg til DNB sin
prognose for 3 mnd nibor frem til 2019.
Styringsrenten mot 2018:
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Ved utgangen av 2015 utgjør vår portefølje av lån med fastrente 14%. 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 1,9%.
Renteutviklingen som er brukt i økonomiplanen er:
Renteutvikling
2016
2017
2,0%
2,0%

2018
2,25%

2019
2,5%

Prisi g av våre tje ester.
Prissystemet er gjennomgått i forbindelse med budsjettering og vi foreslår følgende.
1. Det gjøres ikke endring i vårt system for prising av renovasjonsgebyr. Husstandene
skal betale i henhold til størrelse på restavfallsdunk og hentefrekvens.
2. På våre mottak skal husstandene som betaler renovasjonsgebyr kun betale for å
kaste restavfall.
3. Iris Salten iks må skjerpe inn at næringslivet ikke i for stor grad utnytter muligheten
for å levere sortert avfall gratis.
4. For å motvirke punkt tre innføres det fra 1. januar at alle som har mer enn en liten
biltilhenger med trevirke må betale for denne fraksjonen. Det samme gjelder for
kunder som kommer og leverer i firmabil.
5. Det innføres betaling for levering av alle vinduer på kr 200 per stk fra 1. januar 2016.
Dette skal dekke de store ekstrakostnadene som er forbundet spesielt med
behandling og gjenvinning av vinduer med klorparafiner. Betaling for levering av
vinduer vil vi redusere etter hvert som kostnadene forbundet med behandling av
vinder går ned.
6. Vi har i 5 år tilbudt å hente dunken inne på kundens eiendom for 500 kr/år. Fordelt
så betyr det en kostnad på 10 kr/ gang. Vi ser av etterspørselen at denne tjenesten
er for rimelig. Vi foreslår å øke den til kr. 1000,- per år.
7. Prisene for etablering av underbakken løsning får ingen prisøkning.
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Oversikt over våre i

tekter.

75 % av inntektene i Iris kommer fra renovasjonsgebyret, som alle husstander i Salten
betaler. I økonomiplanen er det lagt inn følgende økninger;
År
Prisstigning

2015
3,75 %

2016
3,5 %

2017
3,5 %

2018
2,5 %

2019
2,5 %

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, 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 18 «underbakken» anlegg i 2016, deretter 25 per år.
6. «Utleie ansatte» inneholdt i 2015 også administrative tjenester (lokaler etc.) for Nofir
og Mivanor. I 2016 er dette flyttet til «Utleie administrative tjenester».

Tabellen viser en oversikt over Iris Salten IKS sine budsjetterte inntekter.
Budsjetterte inntekter
Husholdningsrenovasjon
Salg sekker
Saldoforespørsler
Inntekter miljøtorg 1
Refusjon Retura kunder 2
Utleie adm. Tjenester 3
Utleie anlegg 4
Salg kantine
Prosjekter, salg underbakken 5
Utleie ansatte + utleie Tysfjord 6
Tilskudd strandrydding

Estimat 2015
80 700
470
280
9 340
5 650

2016
83 825
500
280
9 859
5 112

2017
87 058
513
287
10 511
5 240

2018
89 535
525
294
11 097
5 371

2019
92 073
538
302
11 715
5 505

3 780
5 060
150
745
1275
240

4 815
6 596
150
650
725

4 935
6 514
154
800
743

5 059
5 889
158
800
762

5 185
5 820
162
800
781

107 690

112 512

116 755

119 489

122 881
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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.
De største endringen som er aktuelle for Iris Salten IKS er:
 Avskrivningene skal nå følge regnskapsreglene. Sammenlignet med tidligere
regler er avskrivningstiden nå kortere. Dette gir også større avskrivninger i
selvkostregnskapet enn tidligere.


Renteberegningen skal følge 5 årig SWAP rente med tillegg av 0,5%. Effekten av
dette er minimal. Ellers skal det benyttes kalkulatoriske rentebergning som
tidligere, det vil si at grunnlaget for renteberegningen er hele
investeringsbeløpet. Men i pga. kortere avskrivningstid, er beregningsgrunnlaget
lavere enn med de gamle reglene. Dette gir lavere renter enn før.

For Iris Salten IKS utgjør disse endringen økte kostnader i selvkostregnskapet innenfor 0,5
mill. kr.

Negativt resultat på selvkostområdet er penger som husholdningene i Salten skylder Iris
Salten iks. Dette regnskapsføres som en inntekt i driftsregnskapet og en fordring i
balanseregnskapet. Overskudd behandles motsatt. I tillegg skal årlig overskudd/underskudd
renteberegnes.
Salten kommunerevisjon anmerket i sin revisjonsrapport at Iris i perioden 2008 – 2010 ikke
har tatt inn husholdningenes andel av inntektene fra miljøtorgene i selvkostkalkylen. For
øvrig ble denne praksisen innført etter samtaler med Salten Kommunerevisjon. Fra og med
2011 ble dette endret etter eget initiativ. For årene 2008 – 2010 viser en etterkalkyle at
beløpet utgjør kr 12.774.000 inkl renter. Ved utgangen av 2012 viste selvkostregnskapet et
overskudd på kr 14.642.000. Dette overskuddet skulle nedreguleres innen en femårs
periode. Derfor ble ikke renovasjonsgebyret økt hverken i 2013 eller 2014. Samtidig har
kostnadene økt i perioden, og estimering av utviklingen i selvkosten for planperioden. For
2015 ble gebyret økt med 3,75%.
Ut fra ovennevnte budsjetteres det med følgende prisøkning for perioden 2016 – 2019:
År
Prisstigning

2016
3,5 %

2017
3,5 %

2018
2,5 %

2019
2,5 %
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Med budsjetterte prisutviklingen vil selvkost gå mot balanse i 2019.
Årlig resultat

Akkum inkl rente*

Selvkostregnskap 2005

kr

-1 579 278

kr

-1 610 074

Selvkostregnskap 2006

kr

1 086 336

kr

-574 309

Selvkostregnskap 2007

kr

3 082 991

kr

2 564 682

Selvkostregnskap 2008

kr

-1 859 020

kr

796 087

Selvkostregnskap 2009

kr

-3 281 030

kr

-2 516 271

Selvkostregnskap 2010

kr

-3 060 847

kr

-5 575 952

Selvkostregnskap 2011

kr

1 882 206

kr

-3 843 915

Korr 2008-2010 inkl renter

kr

12 774 461

kr

8 930 546

Selvkostregnskap 2012

kr

5 428 295

kr

14 642 972

Selvkostregnskap 2013

kr

-2 037 345

kr

12 963 946

Selvkostregnskap 2014

kr

-8 869 340

kr

4 309 543

Selvkostregnskap 2015

kr

-5 379 048

kr

-1 038 724

Selvkostregnskap 2016

kr

-1 746 581

kr

-2 821 634

Selvkostregnskap 2017

kr

-905 026

kr

-3 797 054

Selvkostregnskap 2018

kr

676 573

kr

-3 203 491

Selvkostregnskap 2019

kr

1 906 669

kr

-1 356 451
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Resultat for Iris Salte iks.
Resultatet for Iris Salten IKS for perioden 2016 – 2019 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 overskudd på driften fra 2016 - 2019.
Budsjett
Inntekter
Varekostnader
Lønn
Annen driftskostnad
Avskrivninger
Finansutgifter
Finansinntekter
Resultat

Estimat 2015

2016

2017

2018

2019

107 690
78 805

112 512
76 399

116 755
78 438

119 489
79 644

122 881
81 008

9 937
8 197
10 900
2 100

9 640
8 510
12 700
2 100

10 439
8 396
12 319
2 130

10 959
8 564
11 097
2 340

11 280
8 735
11 041
2 415

410

410

400

400

400

-1 839

3 573

5 433

7 286

8 802
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Oversikt over utvikli ge i re ovasjo sgebyr.
Tabellen under viser utviklingen fra 2006 frem til 2015, og økonomiplanens forslag frem til
2019.

År
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Endring i renovasjonsgebyret
Økning
Grunngebyr
2,50 %
1 499
2,50 %
1 536
0,00 %
1 536
7,50 %
1 651
7,50 %
1 775
4,00 %
1 846
4,00 %
1 920
0,00 %
1 920
0,00 %
1 920
3,75 %
1 992
3,50 %
2 062
3,50 %
2 134
2,50 %
2 187
2,50 %
2 242

240 l gebyr
2 069
2 121
2 121
2 280
2 451
2 459
2 651
2 651
2 651
2 750
2 846
2 946
3 019
3 095

Figuren under viser minstegebyret i Salten sammenlignet med minstegebyrene i andre
områder i Norge i 2014 og 2015.
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Ko

u e es gara tia svar.

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 30.06.15

pr 31.12.15

pr 31.12.16

pr 31.12.17

per 31.12.18

per 31.12.19

Beiarn

1055

1 179 484

1 218 431

1 297 394

1 258 246

1 173 270

Bodø

50254

56 183 677

58 038 888

61 800 243

59 935 426

55 887 692

Fauske

9612

10 746 160

11 101 003

11 820 431

11 463 750

10 689 547

Gildeskål

2006

2 242 696

2 316 751

2 466 894

2 392 456

2 230 881

Hamarøy

1800

2 012 389

2 078 839

2 213 564

2 146 770

2 001 788

Meløy

6460

7 222 242

7 460 724

7 944 235

7 704 518

7 184 194

Saltdal

4713

5 269 106

5 443 095

5 795 848

5 620 959

5 241 348

Steigen

2496

2 790 513

2 882 657

3 069 475

2 976 854

2 775 812

Sørfold

1949

2 178 971

2 250 921

2 396 798

2 324 475

2 167 491

Sum

80345

89 825 238

92 791 310

98 804 881

95 823 452

89 352 024
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Styret – Iris Salten IKS.
Sak nr: 15/ 67
Beslutningssak

4 oktober 2015.

Budsjett for 2016.
Hensikt.
Representantskapet skal vedta selskapets budsjett i sitt møte 6. november 2015. Det er styret som
innstiller til vedtak.
Bakgrunn
Styret behandlet i sist møte en forberedende sak for økonomiplan og budsjett.
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.

Forslag til
Vedtak
1.
2.
3.

Styret tilrår representantskapet å vedta fremlagt forslag til budsjett for 2016.
Styret tilrår representantskapet å vedta investeringer for 2016 som fremlagt.
Styret tilrår representantskapet å vedta fremlagt forslag til gebyrregulativ kapittel 5 i
budsjettforslaget.

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør

Bjørn Ove Moum
Økonomisjef
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1. Budsjett 2016 - sammendrag.
Budsjettet for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i økonomiplan for 2016 – 2019. De
viktigste forutsetningene for budsjettet 2016 er:









Det legges frem et budsjett som foreslår en økning på 3,50 % i renovasjonsgebyrene
for 2016.
For levering av avfall på våre anlegg foreslås en økning på 3,50 %.
Alle som leverer vinduer skal betale kr. 200,- eks mva per stk.
Alle som leverer mer enn vanlig bilhenger – lass med trevirke skal betale for levering
av denne fraksjonen. Dette gjelder også for kunder som kommer i firmabil.
Gebyret for henting av dunk inne på kundens eiendom økes fra 500 kr/ pr til 1000
kr/år.
Med dette budsjettet vil det akkumulerte selvkostresultatet være et underskudd på
kr 2 821 000 til fordel Iris Salten Iks. Underskuddet som kommer påfølgende år vil
være i balanse i 2019. For nærmere beskrivelse av Selvkost, se sak 15-59
Økonomiplan 2016-2019.
Det foreslås samlede investeringer i 2016 på 10,97 mil kroner.

Budsjettsammendraget for 2016 viser et overskudd på kr 3 573 000.

Iris Salten - Budsjett med utvikling
Budsjett 2016

Driftsinntekter
Varekostnader
Personalkostnader
Driftskostnader
Avskrivninger
Driftsresultat
Netto finansinnt / kostnader
Ordinært resultat før skatt

-112 512 000
76 399 000
9 640 000
8 510 000
12 700 000
-5 263 000
1 690 000
-3 573 000

Estimat 2015
-107 690 000
78 805 000
9 937 000
8 197 000
10 900 000
149 000
1 690 000
1 839 000

Budsjett 2015
-106 230 000
77 470 000
10 589 340
7 616 000
10 900 000
345 340
2 200 000
2 545 340

Regns 06-2015
-53 469 330
38 736 253
4 006 187
5 097 369
5 094 211
-535 310
909 150
373 840

Budsjett 2014
-102 133 000
77 126 000
9 781 840
7 767 000
9 600 000
2 141 840
655 000
2 796 840

Regnskap 2014
-103 535 596
79 088 562
9 277 237
8 543 683
9 816 348
3 190 235
-4 047 537
-857 301

Øvrige budsjettforutsetninger
 Det er beregnet en mengdeøkning på miljøtorgene med 2%.
 Inntekter for utførte oppdrag for Retura er redusert med kr 500 000 ifht 2015 pga.
endret logistikk av Retura.
 Innsamlingskontrakten til entreprenører er økt med 1,0 %.
 Prisene for behandling av avfall har kun små korrigeringer.
 Lønnskostnadene er noe redusert ifht 2015 pga. avsluttning av etterlønn for en
person.
 Arbeidsgiveravgift til folketrygden 7,9 %
 Arbeidsgiverandel til Kommunal Landspensjonskasse av pensjonsgivende inntekt
20%. (Samme nivå som i 2015).
 Lønnsutvikling er satt til 3,2%.
 Store investeringer i 2015, har medført økte avskrivninger og rentekostnader.
 Lånerenten er 2,0 % for flytende rente, (estimert av Kommunalbanken og DNB).
 Sak 15-52 innledende sak for langtidsbudsjett 2016 – 2019.
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2. Detaljert budsjett 2016
Forutsetningene for detaljert budsjett er nærmere beskrevet i Økonomiplan for 2016-2019 se sak 15-59.

Iris Salten - Budsjett med utvikling
Budsjett 2016

Estimert
2015

Budsjett 2015

Regns 06-2015

Budsjett
2014

Regnskap 2014

Inntekter salg underground

-650 000

-745 000

-950 000

-443 000

-870 000

Salg kantine

-150 000

-150 000

-160 000

-64 010

-150 000

-239 926

-9 859 000

-9 340 000

-8 300 000

-4 485 643

-8 000 000

-8 735 751

Inntekter fra miljøtorgene
Saldoforespørsel, salg gule sekker
Husholdningsrenovasjon

-780 000

-750 000

-650 000

-407 198

-583 000

-650 053

-83 825 000

-80 700 000

-81 010 000

-40 180 957

-77 600 000

-77 638 899

0

0

0

Selvkost årlig endring
Gevinst salg anleggsmidler
Utleie ansatte og div. inntekter 1

-725 000

-1 515 000

Andre inntekter
Sum eksterne inntekter

-1 067 734

0

0

0

0

-320 000

-716 886

-320 000

-1 116 938

0

-716 886

-320 000

0

-95 989 000

-93 200 000

-91 390 000

-47 014 582

-87 843 000

-89 449 300

Leieinntekter Vikan deponi

-6 596 000

-5 060 000

-5 058 000

-2 529 000

-4 920 000

-4 920 000

Administrative tjenester

-4 815 000

-3 780 000

-3 782 000

-1 896 256

-3 690 000

-3 654 956

Blanda ruter (IR)
Sum interne inntekter
Sum driftsinntekter

-5 112 000

-5 650 000

-6 000 000

-2 746 379

-6 000 000

-5 511 341

-16 523 000

-14 490 000

-14 840 000

-7 171 635

-14 610 000

-14 086 297

-112 512 000 -107 690 000

-106 230 000

-53 469 330 -102 133 000

-103 535 596

Innsamling entreprise

10 352 000

10 250 000

10 250 000

5 049 102

10 000 000

10 130 580

Innsamling, internfakturering

19 500 000

19 900 000

19 919 000

9 960 406

19 919 000

19 985 217

Drift anlegg, internfakturering

13 869 000

14 700 000

14 656 000

7 327 998

14 656 000

14 701 117

1 275 000

1 260 000

1 430 000

732 903

1 485 000

1 585 823

Drift undergr, vekter, behldn endring undergr
Behandling av avfall, internfakturering

28 513 000

29 745 000

28 000 000

14 716 402

27 108 000

29 284 434

Kjøp bioposer og gule sekker

1 440 000

1 500 000

1 700 000

229 258

2 400 000

1 927 560

Drift renseanlegget

1 200 000

1 200 000

1 200 000

600 000

1 200 000

1 200 000

250 000

250 000

315 000

720 185

1 558 000

1 473 832

76 399 000

78 805 000

77 470 000

38 736 253

77 126 000

79 088 562

5 900 000

5 911 000

6 450 000

2 519 289

5 660 000

5 231 103

Lønn andre (vikarer)

350 000

400 000

440 000

184 656

502 000

879 751

Lønn overtid (faste/vikarer)

100 000

180 000

100 000

90 538

70 000

128 513

Beregnede feriepenger

762 000

790 000

838 800

378 088

747 840

782 260

Arbeidsgiveravgift beregnet

690 000

760 000

755 540

281 047

696 000

745 979

Møtegodtgjørelse (styre, representantskap)

285 000

270 000

275 000

-132 116

273 000

100 359

Diverse forsikringer

20 000

20 000

20 000

20 270

20 000

80 219

Bedriftshelsetjeneste, treningsavtaler

40 000

38 000

25 000

13 445

25 000

12 688

1 318 000

1 395 000

1 395 000

332 589

1 519 000

684 798

30 000

30 000

70 000

31 969

50 000

89 707

145 000

143 000

220 000

286 412

219 000

541 861

Sum Personalkostnader

9 640 000

9 937 000

10 589 340

4 006 187

9 781 840

9 277 237

Avskrivning bygg/anlegg

12 700 000

10 900 000

10 900 000

2 978 776

9 600 000

5 821 242

Avskrivninger container

0

1 750 616

0

3 297 147

Avskrivninger inventar/data/utstyr

0

325 844

0

653 380

Avskrivning maskinanlegg

0

38 976

0

44 579

10 900 000

5 094 211

9 600 000

9 816 348

Andre innsamlingskostnader (miljøgebyr KLIF)
Sum Varekostnader
Lønninger fast ansatte inkl bonus

KLP pensjonsandel
Sykelønn, fødselspenger ref.
Andre pers. kost

Sum avskrivninger

12 700 000

10 900 000
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Husleie, tomt, renhold, kantine, kom avg., rigg

1 315 000

1 310 000

1 320 000

Leie tomt, containerleie

120 000

115 000

Drift/leie bankterminaler

210 000

200 000

Utgiftsført inventar/utstyr/data

180 000

Vedl drift data, lisenser data
Vedlikehold bygg/anlegg

680 754

1 140 000

1 375 809

115 000

72 701

135 000

129 000

200 000

117 549

210 000

159 011

265 000

195 000

179 535

180 000

231 467

1 160 000

1 070 000

1 070 000

866 544

910 000

1 090 299

50 000

150 000

170 000

83 077

370 000

267 924

Revisjon, vakt

170 000

170 000

165 000

90 875

165 000

143 867

Konsulenthonorar

610 000

650 000

240 000

341 621

590 000

899 891

Kontorrekvisita, aviser, faglitteratur mv.

150 000

135 000

135 000

110 558

165 000

99 272

Telefon, bredbånd

260 000

247 000

240 000

128 460

230 000

263 367

HMS, Drift sentralbord

470 000

300 000

238 000

264 583

205 000

114 462

Porto

350 000

340 000

250 000

168 765

340 000

308 627

Kurs, reiser, møter etc.

505 000

540 000

578 000

326 674

705 000

662 822

Varekjøp kanitne (salg som inntekt)

325 000

325 000

320 000

173 163

280 000

287 297

1 700 000

1 450 000

1 450 000

651 963

1 407 000

1 435 874

15 000

15 000

5 000

12 734

5 000

22 362

250 000

250 000

75 000

229 405

120 000

71 077

Annonser, reklame, brosjyrer, hjemmeside
Representasjon, gaver
Kontigenter
Tilskudd, støtte

0

0

0

0

0

0

Forsikringspremier

400 000

390 000

360 000

388 304

140 000

322 576

Bank- og kortgebyr

200 000

200 000

150 000

95 496

130 000

186 480

Tap på fordringer, innkommet tidl. avskrevet tap

15 000

15 000

10 000

9 426

10 000

4 804

Andre kostnader

55 000

60 000

330 000

105 183

330 000

467 397

8 510 000

8 197 000

7 616 000

5 097 369

7 767 000

8 543 683

107 249 000

107 839 000

106 575 340

52 934 021

104 274 840

106 725 831

-5 263 000

149 000

345 340

-535 310

2 141 840

3 190 235

Andre finansinntekter

-410 000

-410 000

-400 000

-215 231

-620 000

-5 546 590

Renteinntekter før utbytte fra døtre

-410 000

-410 000

-400 000

-215 231

-620 000

-5 546 590

0

0

0

Sum andre driftskostnader
Sum driftskostnader

DRIFTSRESULTAT

Nedskrivning av omløpsmidler
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler
Rentekostnader fra konsern

2 100 000

2 100 000

2 600 000

Andre rentekostnader
Andre finanskostnader

0

0

0

1 124 380

1 275 000

1 499 053

0

0

0

0

0

0

Rentekostnader

2 100 000

2 100 000

2 600 000

1 124 380

1 275 000

1 499 053

Netto finanskostnader

1 690 000

1 690 000

2 200 000

909 150

655 000

-4 047 537

Ordinært resultat

-3 573 000

1 839 000

2 545 340

373 840

2 796 840

-857 301

1.

«Utleie ansatte» inneholdt i 2015 også administrative tjenester (lokaler etc.) for Nofir og Mivanor. I 2016 er dette
flyttet til «Administrative tjenester».
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3. Investeringer.
Dette er en detaljert oppstilling av foreslåtte investeringene for år 2016. Det er gjort anslag
på når i året investeringen skal foretas. Derav fremkommer størrelsene på avskrivningene i
budsjettet.

Område
Plast-dunker
Containere og komprim utstyr.
Underground
Tømmerneset Miljøtorg
Vekter på miljøtorg
Utvidelse deponi
Sum

2016
Investering
(i 1.000 kr)
1100
1 720
900
3 700
420
4 000
10 970

Investeringene er nærmere beskrevet i Økonomiplan for 2016-2019.

4. Finansiering av investeringene
Etter korrigering av selvkostregnskapet for perioden 2008 – 2010 viser akkumulert resultat
et betydelig overskudd. Dette er nedtrappet over en femårsperiode. Det er derfor
budsjetteret med underskudd i driften i Iris Salten i flere år. Dette gjør at selskapets
ordinære drift ikke genererer likviditetsmessige overskudd. Alle investeringer må derfor
lånefinansieres.
Ved inngangen til 2016 har selskapet en gjeld på kroner 89,8 millioner kroner. For å
finansiere budsjetterte investeringsplan i 2016 må det gjøres et låneopptak på 10,9 mill. kr.
I tillegg er det gjort investeringer i 2015 på 2,8 mill. kr som ikke er langsiktig finansiert.
Samlet blir dette 13,7 mill. kr. Ved utgangen av 2016 vil selskapets samlede lånemasse være
92,7 mill. kr.

Renteutvikling

2016
2,0%

2017
2,0%

2018
2,25%

2019
2,5%
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5. Gebyrer og priser 2016
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.
Alle priser og gebyrer er uten MVA.
Husholdningsrenovasjon
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 økning på 3,50 % i renovasjonsgebyrene. Det gir følgende
prisliste for 2016.

PRISLISTE 2016

24.09.2015

3,50 %
Husholdningsgebyr
Grunngebyr
80 liter
130 liter
190 liter
240 liter
350 liter
500 liter
660 liter
750 liter
Pr. m3 i container

Gebyr 2015
1 992

1 992
2 231
2 514
2 750
3 272
5 455
7 186
8 158
11 289

25 %

Gebyr 2016 ex mva Gebyr 2016 inkl mva
2 062
2 577
2 062
2 577
2 309
2 886
2 602
3 252
2 846
3 387
5 646
7 438
8 444
11 684

3 558
4 233
7 057
9 297
10 554
14 605

Priser avfallssystemet «underground»:
Antall abonnenter
40 – 50
31 – 39
22 – 30
10 - 21
Nøkkelkort-ekstrakort/erstatningskort-per
stk

Gebyr
2015
1 992
2 231
2 514
2 750
185

Gebyr 2016 ex mva
2 062
2 309
2 602
2 846
191

Gebyr 2016 inkl mva

2 577
2 886
3 252
3 558
239
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Etableringskostnad avfallssystemet «underground»:
Antall abonnenter
Nye BRL og sameier
Etablerte BRL og sameier

Gebyr
2015
49 000
25 000

Gebyr 2016 ex mva

49 000
25 000

Gebyr 2016 inkl mva

61 250
31 250

Andre betalingstjenester:

Levering pr. 100 liters sekk i tillegg, gul sekk:
Henting av avfallsdunk inntil 10 m fra
veikant
Grovavfallsruter pr. tonn.
Fradrag ved hjemmekompostering.
Feriehenting
Bytting av dunk

Gebyr
2015
66

Gebyr 2016 ex mva

Gebyr 2016 inkl mva

85

68

483

1 000

3 238
253
44
185

3 351
262
46
191

1 250
4 189
327
57
239

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:
Gebyr
Gebyr 2016 ex mva Gebyr 2016 inkl mva
Ekstratømming:
2015
120
Tilkjøringsgebyr
0
150
129
80 l
125
162
159
130 l
154
199
202
190 l
195
252
206
240 l
199
257
314
350 l
303
392
438
500 l
423
547
520
660 l
502
649
593
750 l
573
741
2 689
4 m3 container
2598
3 361
3 776
6 m3 container
3648
4 720
4 858
8 m 3 container
4694
6 073
146
per 100 l sekk
141
182
911
m3 i løs vekt
880
1 139

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
80 l
130 l

Gebyr
2015
398
446

Gebyr 2016 ex mva
412
462

Gebyr 2016 inkl mva

515
577
8

190 l
240 l
350 l
500 l
660 l
750 l
Per m3 container

503
550
821
1 091
1 437
1 632
2 175

521
569
850
1 129
1 487
1 689
2 251

651
712
1 062
1 411
1 859
2 111
2 814

Priser avfallsmottak pr 1.1.2016
For husholdninger er det innført gratis levering av alle sorterte avfallsfraksjoner som kan gjenvinnes avhengig av

tilbudet på de ulike mottakene.
Fra 1. januar 2016 gjelder følgende priser, eks mva per tonn levert på anlegg med vekt.
Gebyr 2015 Gebyr 2016 ex mva Gebyr 2016 inkl mva
Minstepris
38
39
49
Restavfall
Eternittavfall
Blandet papir (1299)
Matavfall (1111)
Blandet trevirke (ikke impregnert) (1149)
Hageavfall (1132)

2 334
1 152
996
1 246
882
369

2 416
1 192
1 031
1 290
913
382

Vinduer pr. stk.
Impregnert trevirke (1146)

0
2 646

200
2 739

3 020
1 490
1 289
1 612
1 141
477
250
3 423
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Fra 1. januar 2016 gjelder følgende priser, eks mva per m levert på anlegg uten vekt.
Restavfall inntil 100 liter
Restavfall fra 100 l til 250 l
Restavfall fra 250 l til 500 l
Restavfall, ukomprimert
Sortert avfall, ukomprimert
Sortert avfall, komprimert
Impregnert virke pr. m3
Vinduer pr. stk.
Eternitt avfall, pr. m3

Gebyr 2015
56
111

Gebyr 2016 ex mva Gebyr 2016 inkl mva
58
72
115
144

169
339
189
449
637
0

175
351
196
465
659
200

1152

1 192

219
439
245
581
824
250
1 490
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