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Sak nr: 20/17         06. november 2020. 

Drøftingssak 

Endring i av sak 20/17 Avfallsbehandling for kommuner utenfor Salten, etter 

ny informasjon i saken. 
 

Oppsummering av opprinnelig sak 20/17  

Eierne av Iris Salten skal ta stilling til om kommunene Værøy, Røst og Rødøy skal få avfallstjenester fra Iris, og under 

hvilke betingelser. Denne saken skal behandles av representantskapet den 6. november før den går ut til kommunal 

behandling.  

 

Kostnadsutjevning:  

Forprosjektet viser at Iris kan utføre denne tjenesten for kr. 1,85 millioner kroner per år.  Dette utgjør 7389 kroner per 

husstand på Værøy.  Gjennomsnittlig gebyr i Salten i 2019 var 2562 kr.  (eks mva).    

 

Dersom Iris tar Værøy inn som en del av Salten sin renovasjonsordning, og fordeler ekstrakostnaden på alle 

husholdninger, vil det gi en økning på 33 kroner/ husstand i Salten.   

Innendørs miljøtorg er en stor kostnadsdriver i økonomien.  Den utgjør 1/3 av kostnadsbildet.    

Dersom det settes krav om at Værøy kommune selv tar kostnaden med etablering av miljøtorg bli årlig kostnad 1,15 

millioner kroner.  Ekstrakostnaden for husholdningene i Salten blir da redusert til kr. 21 per husholdning og år.   

 

Eierskap i IKS`et: 

Det er vurdert som uaktuelt at andre kommuner skal komme inn på eiersiden i Iris.  Det er kun snakk om en ren 

tjenesteleveranse fra Iris til aktuelle kommuner.     

 

Spørsmål eierne bes ta stilling til: 

Spørsmålet som eierne må ta stilling til er om innbyggere skal betale det tjenesten koster eller om de skal betale det 

samme som innbyggerne i Salten. Eierne bes også ta stilling til om det er rimelig at kommunene selv tar kostnadene 

med etablering av miljøtorg.     

 

Det er avholdt eiermøte i Iris Salten den 21. september for å avklare hvordan saken skal behandles videre. Møtet 

konkluderte med at i en slik prinsipiell sak er det ønskelig med kommunal behandling i alle 9 eierkommunene.   

 

  



 

Side 2 av 3 

 

Videre behandling.  

Representantskapet oversender saken til kommunene for prinsipiell behandling.   Etter kommunenes 

behandling av saken vil endelig behandling bli gjort i representantskapet.    

 

Ny informasjon i saken: 

I opprinnelig saksfremlegg forutsettes det at kommunene Værøy, Røst og Rødøy ikke skal inn på eiersiden i Iris Salten 

IKS. Samtidig er eierne bedt om å ta stilling til om kostnadene skal utjevnes opp mot øvrige innbyggere i IKS-

samarbeidet.  

Etter avgang av tidligere direktør, har administrasjonen i Iris vurdert at saken burde vært juridisk vurdert opp mot 

selvkostregelverket. Deloitte ble forespurt om å gi en vurdering av mulighetene for kostnadsutjevning gitt at de andre 

kommune ikke skal inn på eiersiden. 

Deloitte sin konklusjon er at «det er ikke grunnlag for å foreta en kostnadsutjevning mellom Værøy og Røst 

kommune og øvrig eierkommunene i Iris Salten IKS etter som Værøy og Røst ikke skal inn på eiersiden i Iris 

Salten IKS. Det betyr at hele kostnaden knyttet til Iris Saltens håndtering av renovasjonsløsningen i Værøy og 

Røst kommune vil måtte dekkes av de to respektive kommunene». 

 

 

Ut fra denne konklusjonen har styreleder Ragnar Pettersen og representantskapsleder Sigurd Stormo vurdert at saken 

må trekkes i nåværende form. 

Saken endres derfor til en drøftingssak, hvor Iris ønsker innspill til hvordan Iris skal forholde seg til henvendelsene fra 

Rødøy, Værøy og Røst ut fra ny informasjon i saken referert ovenfor. 

 

 

 

Bjørn Ove Moum        Ragnar Pettersen 

Adm.dir.         styreleder 

 

Vedlegg: Utdrag fra utredning gjort av Deloitte Legal: 
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