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«Hurra! Vi blir resirkulert!»

Iris er et varemerke for
avfallshåndtering i Salten

Salten Forvaltning IKS er et eieselskap som kjøper avfallstjenester
hos datterselskaper og private entrepenører.

Iris Gjenvinning er et heleid datterselskap av Salten Forvaltning IKS
og er blant selskaper som utfører husholdningsrenovasjon
for Salten Forvaltning IKS.

Retura Iris er et heleid datterselskap av Salten Forvaltning IKS
og driver den konkurranseutsatte virksomhet
innenfor næringsavfall.
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«Hallå snuppa!» Må si det er noen lekre
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Salten Forvaltning IKS
– et virkemiddel for interkommunalt
samarbeid
År 2002 ble første år med en ny organisasjonsstruktur.
Interkommunalt Renovasjonsselskap i Salten IKS gikk
over til å bli Salten Forvaltning IKS, mens driftansvaret
for avfallsbehandlingen ble tatt over av datterselskapene
Iris Gjenvinning AS for monopoldriften og Retura Iris
for konkurransedriften. Slik blir merkenavnet Iris
beholdt for avfallsvirksomheten i datterselskapene, og
morselskapet har fått et mer generelt og omfattende
navn. Og Salten Forvaltning kan få oppgaver som
spenner over flere typer kommunale tjenester. I utgangspunktet er dette nedfelt i selskapets formålsparagraf.
Denne gir almen mulighet til å ta på seg oppgaver fra
eierkommunene, såfremt slik overføring av oppgave
ikke er forbudt etter en særlov. Selv i det siste tilfelle kan
en, etter søknad, få tillatelse, da som en forsøksordning.
Hvilken rolle kan så Salten Forvaltning tildeles innenfor interkommunalt samarbeid i Salten? Slik som selskapet er organisert, vil selskapet være et utførende organ, et middel for Salten
regionråd for å få satt samarbeidsprosjekter ut i daglig virke.
Etter snart 10 års interkommunalt samarbeid er det i selskapet bygd opp en ikke ubetydelig erfaring med å tjene 10 kommuner. Styringserfaringen ligger i representantskapet og styret. Her har flere representanter og styremedlemmer vært med
helt fra oppstarten i 1993. Det må være grunn til å kunne si
at denne ledelsen av selskapet har foregått helt uten skjærmysler eierkommunene i mellom. Det er ikke alle kommunale samarbeidstiltak ut over i landet som kan rose seg av
dette. Gjennomføringserfaringen ligger i administrasjonen.
Her bør spesielt nevnes den direkte kontakten med alle husstander i hele Salten, over 30.000 i tallet. Til tider har dette
vært en livlig kontakt. Men fra dag 1 satset vi mot målet om
at vi skulle nå frem til alle disse som kunder, og ikke så mye
som abonnenter. Etter hvert mener vi at vi er kommet godt
på vei med å virkeliggjøre dette målet.
Selv om det fortsatt er mye vi kan lære og forbedre, har
vi i dag tjenester som har gitt erfaringer og som dekker
hele spekteret fra informasjon og kundekontakt,

utførelse av tjenestene - frem til fakturering og evaluering. Kort sagt, en fungerende organisasjon med et
bredt spekter av fellestjenester. Av bedrifter og institusjoner i Salten har vi flest kunder, og vi dekker et vidt
geografisk område, større enn Rogaland fylke. Men mer
viktig kan være at vi er det største offentlige foretaket
innenfor vår bransje nord for Trondheim. Tilsvarende er
vår konkurrent Østbø AS det største privat eide. Denne
samlede tyngde har stor betydning både for forretningsdriften og for faglig utvikling. Samarbeidet i Salten har
med dette gitt konkurransedyktige og miljøforsvarlige
avfallstjenester. Med et befolkningsgrunnlag på nærmere
75.000 er det ikke uventet at slikt samarbeid gir positive
resultater. Det er også grunn til å tro at dette ikke er noe
særsyn for avfallstjenester, men at en rekke kommunale
oppgaver med fordel kan vurderes løst på en tilsvarende
måte. Dersom våre eierkommuner slik synes Salten
Forvaltning kan stå for mer enn i dag, ligger muligheten
der med den nye organiseringen.
Samlet er Salten et område med styrke. Delt og splittet
peker utviklingen bare en vei, nedover. Vi må ha vilje til
å utnytte de muligheter vi har, til beste for eksisterende
og kommende saltværinger.

Oddbjørn Paulsen
adm. direktør
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Nøkkeldata for Salten Forvaltning IKS
Salten Forvaltning IKS er eid av de 10 kommunene
Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy,
Saltdal, Skjerstad, Steigen og Sørfold. Selskapet hadde
sitt første driftsår i 1994. Salten Forvaltning har Iris som
varemerke for avfallshåndtering i Salten. Iris skal ha høy
kompetanse innen behandling av avfall og skal til en hver
tid være pådriver og utvikler av gode løsninger innen
avfallsbehandling. Selskapet er et non-profit selskap.
Iris tilbyr husholdninger og bedrifter i Salten miljøvennlig behandling av avfallsfraksjoner etter gjeldende lover
og forskrifter om sortering, oppbevaring og behandling

av avfall. Sammen med våre kunder bidrar vi til at
ressursene i avfallet blir tatt vare på, samtidig som belastningen på miljøet blir redusert. Rett avfallsbehandling er
miljøvern i praksis. Bl.a. gjennomførte vi kampanje for
innsamling av farlig avfall (spesialavfall) våren 2002.
Våre virksomhetsområder er: Bedriftsrenovasjon
gjennom Retura Iris AS. Husholdningsrenovasjon, drift
av avfallsmottak, drift av sorteringsanlegg, drift av komposteringsanlegg, containerutleie, transport av avfall og
rådgiving i miljø- og avfallsforespørsler gjennom Iris
Gjenvinning AS og Salten Forvaltning IKS.

Nøkkeltall
Sentrale nøkkeltall for perioden 1996 – 2002 er vist i tabellen under:

1996
Innbyggertall i Salten

1997

1998

1999

2000

2001

2002*

74.422 74.476 74.413 74.372 74.794

74.758 74 792

Antall husholdningsabonnement (boenheter) 28.599 29.967 29.949 30.391 30.871

31.185 31 122

Behandlet avfallsmengde (i 1.000 tonn)

35,2

37,5

37,7

38,1

41,7

44,1

47,2

Gjenvinningsgrad, totalt

15 %

22 %

43 %

45 %

42 %

42 %

47 %

Gjenvinningsgrad, husholdningsavfall

14 %

24 %

55 %

55 %

54 %

54 %

59 %

43

44

45

46

47

48

51

51,1

55,5

59,4

70,5

76,9

80,6

87

Resultat (i mill. kr)

5,1

-0,2

-0,3

2,2

3,5

3,9

4,6

Investeringer (i mill. kr)

29

42

14

13

12

18

20,0

Langsiktig gjeld (i mill. kr)

89

109

103

111

105

111

103,7

Egenkapital (i %)

13,6

13,4

13,3

15,5

13,0

14,8

17,9

Omsetning pr ansatt (i mill. kr)

1,19

1,26

1,32

1,53

1,64

1,67

1,71

Behandlet avfall per ansatt (i tonn)

818

852

837

828

887

919

944

Antall fast ansatte
Omsetning (i mill. kr)

* Konsern
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Representantskap

Kons

22 representanter
leder: Frigg Ottar Os
Representantskapet velges for en periode på 4 år, i samsvar med
den kommunale valgperioden.
Kommune: Medlem:
Beiarn
Frigg Ottar Os
Bodø
Hans Olav Fjærvoll
Einar Lier Madsen
Britt Solvik (til 1.7.01)

Knut H. Strand
Ellen Kjellmo
Geir Nordkil
Øystein G. Wik
Stig Nygård
Silje Fredriksen Nilsen
Fauske

Arne Salamonsen
Odd Henriksen
Steinar Johansen

Gildeskål
Hamarøy

Oscar Berg
May Valle (til 1.7.01)

Meløy

Inga Sandaa

Saltdal
Skjerstad
Steigen
Sørfold

Elly Wolden
Rune Kårvand
Kjell Krüger
Sven Åke Hagen
Per Løken
Erling Pedersen

Varamedlem:
Arne Larsen
Solveig Bernhoft
Anne-Grethe Aune
Hugo Jensen
(møtte fast i repr.skapet
etter 1.7.01)
Odd Willy Hansen
Guttorm Holm
Sidsel Eivik Madland
Odd Paulsen
Brigt Kristensen
Jon Øyvind Odland
Inge Karlsen
Bodil Lundbakk
Wilhelm Morgenstierne
Gry Janne Rugås
Marita Danielsen
Asbjørn Hopland
(møtte fast i repr.skapet
etter 1.7.01)
Oddleiv Torsvik
(møtte ikke i repr.skapet
etter 1.7.01)
Elin Johansen
Unni Nordnes
Siv Mossleth
Ingrid Lien
Torhild Nilsen
Magnar Bjørknes

10 eierko

Salten Forv
Administrasjon
- Forvaltning/kontroll
- Planlegging
- Bestilling
- Eieselskap
- Fellestjenester
- Fakturering

100%

Iris Gjenvinning AS
Transport
- Innsamling husholdningsavfall
- Transport av avfall
Produksjon
- Deponidrift
- Kompostering
- Papirsortering
- Plastsortering
- Drift mottak

Administrasjon
8 medarbeidere
Daglig drift ivaretas av direktøren med driftssjefen
som stedfortreder.
adm. direktør:
Ass. dir.:
Sjefingeniør:
Informasjonssjef:
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Oddbjørn Paulsen
Johnny Brovold
Leif Magne Hjelseng
Bjørg Nilsen

Kontorsjef:
Regnskapsmedarb.:
Kundeansvarlig:
Kontormedarb.:

Randi Figenschou
Randi Hopen
Torild Willumsen
Randi Heen

100

Retura

Innsamling næ
- Bedriftsrenov
- Containerren

Styret

sern

7 medlemmer
Velges for 2 år av gangen med forskjøvet valgperiode.
Ett medlem velges av og blant de ansatte.
Representantskapet er selskapets øverste myndighet,
styret er det utøvende organ.
Medlem
Ivar T. Skjelstad, styreleder
Oddleif Olavsen, nestleder
Ole J. Lauritsen,
ansattes representant
* Odd-Tore Fygle
Brit Stormo
* May Valle
* Wenche Setså

ommuner

valtning IKS

Varamedlem
Gunnar Skjelvik
Eldar Øvereng
Sigurd Hunstad
Britt Solvik
Oddleiv Torsvik
Svein Benoni
Tor Åseng

* på valg i 2003 med personlige varamedlemmer

0%

Iris AS

æringsavfall
vasjon
novasjon

50%

Optimal AS
Transport
- Innsamling husholdningsavfall
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Styrets årsberetning
2002 var det niende driftsår for Salten Forvaltning IKS.
Ved årsskiftet 2001/2002 ble virksomheten omorganisert i det selskapet etablerte de to heleide datterselskapene Retura Iris AS og Iris Gjenvinning AS. Samtidig
ble Iris-navnet omgjort til å være et varemerke for
avfallshåndtering i Salten. Retura Iris AS driver den
konkurranseutsatte virksomheten innenfor næringsavfall, og Iris Gjenvinning AS utfører en del husholdningsrenovasjon for morsselskapet.
Salten Forvaltning IKS driver sammen med sine
datterselskaper innen innsamling og behandling av
avfall. Administrasjonen for alle selskapene er lokalisert
på Vikan i Bodø. Selskapet eier tre avfallsplasser som er
etablert i Bodø, Saltdal og SørfoId. I Fauske, Meløy og
Bodø er selskapets tre gjenbruksterminaler lokalisert, og
i Hamarøy, Steigen, Skjerstad, Beiarn og Gildeskål er
det etablert gjenbruksstasjoner. To omlastingsstasjoner
er lokalisert i Hamarøy og Meløy.
Selskapet eies av de 10 Saltenkommunene og eierne
hefter for selskapets disposisjoner og lån i forhold til
antall innbyggere i kommunene.
Per 31.12.02 var antall innbyggere som følger:
Beiarn
Skjerstad
Meløy
Fauske
Sørfold

1 257
1 080
6 830
9 627
2 278

Hamarøy
Bodø
Steigen
Saltdal
Gildeskål

1 932
41 760
2 889
4 863
2 276

Ytre miljø
Inntransport og behandling av avfall medfører utslipp til
jord, vann og luft, og er en kilde til lokale og globale
miljøproblemer. Det er konsernets oppgave å velge gode
løsninger som reduserer forurensningene knyttet til
behandling av avfall i Salten.
I Salten er det innført kildesortering for alle
husstander, og for alle som har forretningsrenovasjon hos
Retura Iris AS. Dette betyr at våtorganisk avfall og papp
og papir blir sortert ut ved kilden, og går til gjenvinning.
Dette systemet suppleres av bringesystemer for klær, glass
og husholdningsplast. Ved konsernets mottak i Salten er
det tilrettelagt for levering av elektrisk og elektronisk
avfall, farlig avfall (spesialavfall), jern og metaller, hageavfall, trevirke samt andre sorterte avfallsfraksjoner som
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også går til gjenvinning. Av alt avfall konsernet samlet
inn og tok i mot i 2002 gikk 47% til gjenvinning.
I 2002 ble det behandlet 47 250 tonn avfall. Av
dette gikk 25 010 tonn til deponi. Storparten av dette
ble deponert på Vikan. Vikan er et moderne deponi
med bunntetting og kontroll av sigevannsutslippene.
Deponiet har oppsamlingssystem for deponigass.
Deponigassen brukes til produksjon av elektrisk strøm
og oppvarming av bygg ved anlegget. Overskytende
elektrisk energi selges over nettet til Bodø Energi.
Det aller meste av plastavfallet i Salten, og en del
trevirke, går fortsatt usortert fra næringslivet til deponi.
Dette er per i dag den største kilden til danning av
metangass på våre deponier. Selskapet har igangsatt et
prosjekt for innsamling av plast, og et prosjekt med sortering av næringsavfall, for på sikt å redusere dette
metangassutslippet.
Det har vært en gledelig økning i innsamlet mengde
av maling, tynner og lakk i 2002. Innsamlet mengde
utgjør 0,58 kg per innbygger. Målet for år 2003 er i
avfallsplanen satt til 0,5 kg.
Lukt fra våre anlegg kommer i hovedsak fra kompostering, og deponidrift i Vikan. Det er i 2002 gjort
ytterligere tiltak for å redusere luktulempene fra komposteringen. Det er videre i 2002 satt i gang et landsdekkende prosjekt for reduksjon av luktulemper fra
deponier i regi av Norsk Renholdsverkers Forening. Iris
er deltaker i prosjektet som har varighet til 2005. Lukt
fra deponiet reduseres når gassanlegget for deponigass
gir undertrykk i deponiet. Det er registrert en luktklage
fra boligområdet i Hopen i løpet av år 2002.
Transportvirksomheten i selskapet medfører forurensning av det ytre miljø gjennom eksosutslipp og
støy. Med de biler som brukes i dag, utgjør utslippet av
CO2, fra transport klimamessig bare 2 % av metanutslippet fra våre deponier. Utslippet ligger innenfor de
verdier som er godkjent for transport.
Det er etablert internkontrollsystem for selskapets
påvirkning av det ytre miljø.

Arbeidsmiljøet
Det er i selskapets interesse å skape et godt arbeidsmiljø. Trivsel på arbeidsplassen gir også et lavere sykefravær.
Sykefraværet i 2002 var 0,5% i morsselskapet og for
konsernet var den 3,8%. Sykefraværet i selskapet er

betydelig lavere enn gjennomsnittet for bransjen. Det
har ikke forekommet eller vært rapportert alvorlige
arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året. Arbeidsmiljøet
vurderes av styret som godt.
Selskapets vernearbeid har høy prioritet. Selskapet har
innført internkontrollsystem. Interkontrollhåndbok er
utarbeidet. Driftsbøker for innsamlingsbilene, for avfallsmottak og for administrasjon er tilsvarende etablert. I tillegg er også et datastyrt HMS system etablert.
Vernerunde er avviklet på alle konsernets arbeidsplasser.

Regnskap og økonomi
Selskapet er et nonprofitselskap med mål å finne en
optimal balanse mellom høy miljømessig kvalitet og

lavest mulig kostnad for selskapets kunder. Selskapets
husholdningsgebyr er lave sammenlignet med flertallet
av tilsvarende selskaper og kommuner.
Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift
av selskapet er til stede ved avleggelse av årsregnskapet.
Styret foreslår at årets resultat på kr 1.536.574,- tillegges annen fri egenkapital.
Det fremlagte resultatregnskap og balanse med
tilhørende noter gir etter styrets oppfatning tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2002 og den økonomiske stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntruffet
forhold etter regnskapsårets utgang som ikke er tatt
hensyn til i årsoppgjøret, og som kan ha betydning for
selskapets resultat og stilling.

Bak fra venstre: Oddbjørn Paulsen, adm. direktør, Ole J. Lauritsen, medlem, Oddleif Olavsen, nestleder, Odd-Tore Fygle, medlem,
Foran fra ventre: Wenche Setså, medlem, Brit Stormo, medlem, Ivar T. Skjelstad, styreleder, May Valle, medlem.

Vikan 31.12.02/24.03.02

Ivar Skjelsta
styreleder

Oddleif Olavsen
nestleder

May Valle
medlem

Brit Stormo
medlem

Wenche Setså
medlem

Odd-Tore Fygle
medlem

Ole J. Lauritsen
medlem

Oddbjørn Paulsen
adm. direktør
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Resultatregnskap
Morsselskap

Morsselskap

Regnskap

Budsjett

Regnskap

2002

2002

2001

Konsern

Regnskap
Note

2002

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
82 126 717

76 416 636

131 400

80 646 150
76 314

-8 812 658

-7 345 000

-7 840 340

73 445 459

69 071 636

72 882 124

Renovasjonsinntekter

87 593 404

Gevinst salg anleggsmidler

131 400

Deponiavgift til staten

-8 812 658

Sum driftsinntekter

78 912 146

Driftskostnader
20 485 566

20 432 000

12 607 119

Varekostnader

4 171 809

4 612 000

20 925 261

Personalrelaterte kostnader

17 263 371

15 850 000

16 647 162

24 446 227

23 803 000

66 366 973
7 078 486

13 574 538
3,4

23 201 298

Ordinære avskrivninger

2

18 024 825

13 315 448

Annen driftskostnad

9

13 031 676

64 697 000

63 494 990

Sum driftskostnader

67 832 337

4 374 636

9 387 134

DRIFTSRESULTAT

11 079 809

Finansinntekter og finanskostnader
467 198
948 858

1 148 000

1 033 476

6 957 968

7 023 000

6 482 149

-5 541 912

-5 875 000

-5 448 673

1 536 574

-1 500 364

3 938 461

Renteinntekter fra selskap i samme konsern
Renteinntekter
Rentekostnader
Netto finansposter

ÅRSRESULTAT

6 965 933
-5 704 911

Resultat før skattekostnad
Skattekostnad

1 261 022

5 374 898
12

780 451
4 594 447

OVERFØRINGER
1 536 574

-1 500 364

3 938 461

Tillagt annen egenkapital

4 594 447

1 536 574

-1 500 364

3 938 461

Tillagt annen egenkapital

4 594 447
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Balanse
Morsselskapet

Konsern

2002

2001

2 431 780
28 683 000
53 301 000
7 672 000
16 237 214
108 324 994

2 431 780
27 456 000
48 562 000
3 101 640
10 468 000
22 051 000
114 070 420

2 162 000
505 500
7 200 000
9 867 500
118 192 494

2 162 000
505 500
2 667 500
116 737 920

Finansielle anleggsmidler
Aksjer i datterselskaper
Aksjer
Lån til datterselskaper
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler

405 500
17 283 648
996 215
18 279 863
7 578 056
26 263 420
144 455 914

735 100
5 487 367
552 790
6 040 157
25 620 628
32 395 886
149 133 805

Omløpsmidler
Varer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o l
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler

23 555 139

22 018 565

23 555 139

22 018 565

103 625 010
103 625 010

111 125 000
111 125 000

14 675 842

10 164 707

968 280
1 631 643
17 275 765
120 900 775
144 455 914

1 129 040
4 696 493
15 990 240
127 115 240
149 133 805

2002
Eiendeler, anleggsmidler, varige driftsmidler
Tomter
1,2
Avfallsplasser
1,2
Bygninger
1,2
Anlegg under utførelse
1,2
Biler
1,2
Maskiner, inventar
1,2
Sum varige driftsmidler
1,7
8
6

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld
Sum egenkapital og gjeld

11 138 000
20 052 000
115 605 780

657 500
657 500
116 263 280

1
1,11
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Egenkapital
Annen egenkapital
Innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital i døtrene
Annen egenkapital
Sum egenkapital
Langsiktig gjeld
Utsatt skatt
Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum langsiktig gjeld

2 431 780
28 683 000
53 301 000

405 500
7 146 218
1 473 954
8 620 172
23 081 238
32 106 910
148 370 190
23 555 139

3 047 872
26 603 011
12
5,6

118 167
103 625 010
103 743 177

11
12

10 880 957
662 284
1 990 998
4 489 763
18 024 002
121 767 179
148 370 190

Vikan 31.12.02/24.03.2003

Ivar T. Skjelstad
styreleder

Wenche Setså
medlem

Oddleif Olavsen
nestleder

Odd-Tore Fygle
medlem

May Valle
medlem

Ole J. Lauritsen
medlem

Brit Stormo
medlem

Oddbjørn Paulsen
adm.direktør

11

Noter til regnskapet
Note 1: Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven.
Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og
anbefalinger til god regnskapsskikk.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av
eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert
som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som
omløpsmidler.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for «bedriftsøkonomiske» avskrivninger som er
beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk
levetid. Det er brukt lineære avskrivninger, og avskrivningssatsene er angitt nedenfor i note 2.

Varer
Varelager består av gule sekker/bioposer/dekkmasse og
er vurdert til innkjøpspris.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell
vurdering av de enkelte fordringene.
Aksjer i datterselskap
Investeringer i datterselskaper er vurdert etter kostmetoden.
Konsernregnskap
Datterselskapene bruker samme vurderingsprinsipper
som morsselskapet. Konsernoppgjøret er utarbeidet
etter kostmetoden. Samtlige inntekter og kostnader,
samt fordringer og gjeld mellom selskapene er eliminert.

Note 2: Varige driftsmidler
Varige driftsmidler og avskrivninger:
Note varige driftsmidler
Salten Forvaltning IKS
Maskiner
Inventar
Anskaffelseskost 01.01.2002 58 164 527
Tilgang 2002

Biler

Bygninger

21 262 013

62 827 074

2 575 896

143 376

-3 101 640

Sum

2 431 780 197 981 583

1 514 917

13 180 731

2 958 264

0
7 176 810

37 326 399

13 590 013

18 759 368

Bokført verdi

16 237 214

7 672 000

53 301 000

6 726 896

2 796 000

10-33%

0

25 984 730

95 660 510

28 683 000

2 431 780 108 324 994

4 494 294

3 246 181

17 263 371

4-7%

5%

0

Avskrivning på Vikan avfallsplass er øket med 800.000 i forhold til tidligere år etter vedtak av styret
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Tomter

50 194 549

7 176 810

Samlede avskrivninger
Årets avskrivning

3 101 640

9 089 918

Fra anlegg under utførelse
Avgang til anskaffelseskost

Anlegg under Avfallsplasser
utførelse

Konsernet
Maskiner
inventar
Anskaffelseskost 01.01.2002 58 164 527
Tilgang 2002
5 566 999
Fra anlegg under utførelse
Avgang til anskaffelseskost
944 680
Samlede avskrivninger
42 734 846
Bokført verdi
20 052 000
Årlig avskrivning

7 087 999

Biler

Bygninger

Anlegg under Avfallsplasser
utførelse

21 262 013
3 866 351

62 827 074
9 089 918
143 376

-3 101 640

50 194 549
1 514 917
2 958 264

13 990 364
11 138 000

18 759 368
53 301 000

0

25 984 730
28 683 000

2 431 780 197 981 583
20 038 185
0
944 680
101 469 308
2 431 780 115 605 780

3 196 351

4 494 294

3 246 181

18 024 825

3 101 640

Tomter

Sum

Note 3: Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m.

Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre lønnsrelaterte ytelser
Sum

Morsselskap
2002

2001

Konsern
2002

2 987
130
626
428
4 171

17 416
1 005
1 857
647
20 925

17 918
1 162
3 072
1 049
23 201

Adm Direktør lønn
AD pensjonskostnader

536 204
127 221

Godtgjørelse styre
Godtgjørelse representantskap
Kostnadsført honorar til revisor
Konsulenthonorar revisor

236 014
41 020
62 700
2 000

Gjennomsnittlige antall ansatte:

8

97 075
2 000
51

51

Note 4: Pensjonskostnader, midler og forpliktelser
Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære
tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket
gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse. Denne ordningen gir en definert ytelse i
henhold til tariffavtalen i vår sektor. Fordi det foretas en
fordeling av den aktuarmessige risiko mellom alle foretakene, kommunene og fylkeskommunene som deltar i
ordningen, tilfredsstiller den kriteriene for det som
betegnes som en «Multiemployer-plan». Det foreligger
per i dag ikke beregninger som gir grunnlag for å regnskapsføre foretakets forholdsmessige andel av netto pensjonsforpliktelese/pensjonsmidler i henhold til IAS 19. I
tråd med internasjonal praksis er derfor den regnskapsførte årlige pensjonskostnaden i 2002 lik (netto) innbetaling til pensjonsordningen, dvs for morsselskapet

kr 754.676,- og for konsernet utgjør den kr 3.044.666,-.
Fremtidige premier vil påvirkes av risikomessige overeller underskudd på nåværende og tidligere ansatte både
i foretaket og i andre foretak/kommuner som inngår i
ordningen. Premien vil også være påvirket av avkastning,
lønnsvekst og utviklingen i folketrygdens grunnbeløp.
I tillegg til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen kommer ytelser i form av avtalefestet
pensjon (AFP) til aldersgruppen fra 62 til 66 år. AFP
etter 65 år er dekket av samme tilskudd i prosent av pensjonsgrunnlaget for alle arbeidsgivere uavhengig av
arbeidsgiverorganisasjon og inngår i den (netto) påløpte
pensjonspremie som er omtalt innledningsvis.
AFP før 65 år dekkes på pay-as-you-go basis. Dette
dekkes gjennom utligningsordning for medlemmer av
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KS arbeidsgiverorganisasjon, der alle arbeidsgivere betaler samme tilskudd i prosent av pensjonsgrunnlaget.
Dog er det en egenandel på 50% av pensjonene fram til
65 år. Fordi det foretas utjevning av risiko mellom alle
som deltar i ordningen, tilfredsstiller den kriteriene for
det som betegnes som «Multiemployer Plan». I tråd med
internasjonal praksis for slike Multiemployer-planer er

den regnskapsførte årlige pensjonskostnaden i 2002 lik
det faktiske tilskudd. Tilskuddet var kr 21.987,- i morsselskapet og kr 100.209,- for konsernet i 2002.
I tillegg kommer de pensjoner som dekkes direkte
for egen regning (egenandel). Disse utgjorde kr 86.592,for morsseskapet og det samme for konsernet.

Note 5: Pantstillelse/garantiansvar
Selskapet har ikke stilt noen pant i forbindelse med sin gjeld i Kommunalbanken da eierkommunene har garantert
for denne gjelden som per 31.12.02 utgjør kr 103.625.010,-.

Note 6: Langsiktig fordring og gjeld
Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt:
Langsiktig gjeld

2002
66 125

Fordringer som forfaller mer enn et år etter regnskapsårets slutt:
Lån til datterselskaper

2001
73 625

2002
6 171 428

Note 7: Aksjer i datterselskap, tilknyttet selskap mv
AnskaffelsesForretn.
EierSelskapets
Verdi i
Firma
tidspunkt
kontor
andel
Kostpris aksjekapital
balansen
Iris Gjenvinning A/S
03.12.01
Bodø
100 %
1 547 000
1 500 000 1 547 000
Retura Iris A/S
03.12.01
Bodø
100 %
615 000
500 000
615 000
Optimal Miljøtransport AS 18.12.01
Bodø
50 %
304 500
600 000
304 500
For de heleide datterselskapene inngår de i det konsoliderte resultatet for konsernet.
For Optimal Miljøtransport AS viser det foreløpige resultatet for 2002 et underskudd på kr 461.100,-.
Egenkapitalen er redusert med 3/4.

Note 8: Aksjer i andre selskaper
Ført opp i
Forretn.
balansen som
Kostpris
kontor
Finansielle anleggsmidler:
Kunnskapsparken AS Bodø
201 000
Bodø

Selskapets
aksjekapital

Antall
aksjer

6 000 000

200

Pålydende til
Verdi i
sammen balansen
1 000

201 000

Note 9: Leie av anleggsmidler (fast eiendom)
Leieavtaler
Fauske Gjenbruksterminal
Tømmerneset Omlastningstasjon
Skjerstad Gjenbruksstasjon
Meløy Gjenbruksterminal
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Type anlegg
Tomt
Tomt
Tomt og hus
Tomt

Antall år
Ubegrenset
25 år fra 1.1.93
Oppsigelig
Oppsigelig

Morsselskap
2002

49 500
4 000

2001
25 000
5 758
49 500
4 000

Konsern
2002
25 000
5 758
49 500
4 000

Note 10: Bundne bankinnskudd
Morsselskap
2002
Bundne bankinnskudd
223 248

Konsern
2002
806 038

Note 11: Mellomværende mellom selskap i samme konsern

Kundefordringer
Leverandører

2002
12 463 189
7 413 201

Note 12: Skatt konsern
Årets skattekostnad fremkommer slik:
Betalbar skatt
Utsatt skatt
Sum skattekostnad
Betalbar skatt
Regnskapsmessig resultat før skatt
Permanente forskjeller
Endring midlertidige forskjeller
Dekning tidligere skattemessig
underskudd

2 797 044
-998
-422 026
-8 627
2 365 393

28% betalbar skatt
Midlertidige forskjeller som
påvirker betalbar skatt
Driftsmidler
Omløpsmidler
Grunnlag utsatt skatt
Utsatt skatt

662 284
118 167
780 451

662 284

-542 704
120 678
-422 026
118 167
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Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet i henhold til den indirekte metoden i NRS om
kontantstrømoppstilling.

Operasjonelle aktiviteter
Årsresultat
Gevinst ved salg anleggsmider
Ordinære avskrivninger
Reduksjon varelager
Økning/reduksjon kundefordringer
Økning leverandører
Endring andre tidsavgrensningsposter (note 1)
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

2002

2001

4 594 447
-131 400
18 024 825
329 600
-1 658 850
716 251
514 512
22 389 385

3 938 461
-76 314
16 647 162
19 900
1 021 462
2 234 547
-1 448 347
22 336 871

Kontantstrøm fra investeringsaktivitet
Utbetaling ved kjøp av aksjer
Eliminering av aksjer i datterselskap
Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler
Tilskudd fra NVE til gassanlegg
Innbetaling ved salg av anleggsmidler
Gevinst ved salg av anleggsmidler
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-17 428 785

76 314
-20 432 868

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Opptak av langsiktige lån
Nedbetaling av langsiktige lån
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitet

-7 499 990
-7 499 990

13 000 000
-6 850 000
6 150 000

Netto endring kontanter
Beholdning kontanter 01.01.2002
Beholdning kontanter 31.12.2002

-2 539 390
25 620 628
23 081 238

8 054 003
17 566 625
25 620 628

-921 165
861 957
-206 731
780 451
514 512

-459 867
-1 328 512
340 032

Note 1
Andre fordringer
Offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Skyldige skatter
Sum
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-2 620 500
2 000 000
-20 038 185

-18 376 182
487 500

609 400

-1 448 347

Revisors beretning
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Grønt System
Grønt system for 2002 viser reelle tall for hvor
mye avfall husholdningene produserer.
Tidligere har disse tallene også innebefattet
næringsavfall innsamlet på våre ruter. Med
oppdelingen i to selskaper er det blitt ett
klarere skille mellom næringsavfall og
husholdningsavfall.

Husholdningsrenovasjon (i tonn).
Restavfall

Papp og papir

Matavfall

25000
6 539
6 343

Med en bedre oversikt over hva som kommer
fra husholdningene har det også blitt endringer i forholdet mellom restavfallet, og de fraksjonene som går til gjenvinning. Restavfallet
har tidligere utgjort mellom 45 og 47 %. I
2002 utgjør restavfallet kun 41 %.

20000

Husholdningene i Salten produserte 246
kg/innbygger i 2002. Gjennomsnittet i Norge
for 2001 var 335 kg/ innbygger. SSB`s tall
varierer fra 180 til 500 kg pr. innbygger.
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6 003
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11 382
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«Heisann! Er du rest eller?»
«Niks. Mat...»
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«Tror dere de slipper oss ut snart?»

Slik gjenvinnes avfallet
Kompostprodukter går til privatpersoner, gartnere,
kommuner og entreprenører.

Kjøle og frysevarer leveres til godkjent behandlingsanlegg.
Fra 2002 er mye av dette avfallet registrert som EE-avfall.

3284 tonn finsortert papir gikk i 2002 til Norske Skog
sitt anlegg for produksjon av nytt avispapir. Det er en
økning på 13,2 % fra 2001. Resten av papiret går til
energigjenvinning hos Rognan Bioenergi AS.

Spesialavfall leveres inn til nasjonalt system for innsamling av slikt.

Rent trevirke går inn i komposteringsprosessen
sammen med hageavfall. I 2002 er det levert 142 tonn
flis til forbrenningsanlegget v/ Bankgata skole i Bodø.
Papp går til materialgjenvinning på Ranheim.

Plast går til material- og energigjenvinning i Norge og
Sverige.
Drikkekartong leveres til Norske Skog sitt anlegg på
Hurum.
Renas avfall er elektrisk næringsavfall. EL-avfall er
hvitevarer, brunevarer og annet elektrisk og elektronisk
avfall. Alt elektrisk og elektronisk avfall går via egen innsamlingsordning til gjenvinning.

Metaller leveres til Metall og Gjenvinning AS.
Glass brukes til oppsamlingsgrøfter for metangass på
deponiet. Dette er godkjent som gjenvinning av
forurensningsmyndigheten.

Klær leveres til UFF – U-landshjelp fra folk til folk.
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Klær
Drikkekartong

64

Spesialavfall

137

Renas avfall

221
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Behandlet avfall
All lokal behandling av avfall er satt
bort til Iris Gjenvinning AS.

Hvor kommer avfallet fra?

Avfallet mottas fra egen innsamling av husholdningsavfall fra Salten, næringsavfall via Retura, store næringslivskunder, mindre næringslivskunder og vanlige
husholdninger. Salten Forvaltning mottar også restavfall
og matavfall fra Helgeland.

Andre Leverandører
Helgeland
Retura
Grønt system

Figuren under viser de totale mengder avfall som er tatt
i mot og behandlet av Iris i fra 1994 til 2002. Figuren
viser at Iris for 3 år på rad har en stor økning i mottatt

avfall. Matavfall fra Helgeland er hovedgrunnen for
økningen i 2002. Mengdene til deponi viser en liten
nedgang fra 2001 til 2002.

Avfall mottatt og behandlet av Salten Forvaltning IKS

50000
22 238
297

40000

Til Gjenvinning

18 587

41 740

17 524

Deponi

16 288
5 303

30000

29 917

24 216

25 526

25 010

21 376

20000

Dersom man ser bort fra restavfall
og matavfall fra Helgeland blir
gjenvinningsgraden 44,1 %.

10000

0

Gjenvinningsgraden, hvor mye
som blir samlet inn og levert
sortert av total behandlet mengde
medregnet avfall mottatt utenfra
regionen, var 47 % i 2002.

1994
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Kompostering og kompostprodukter
Komposteringsanlegget i Vikan tok i år 2002 i mot
10288 tonn matavfall, og 1196 tonn slam og silgods.
IRIS har i 2002 mottatt alt matavfall fra Helgeland (Sør
Helgeland miljøverk og Helgeland Avfallsforedling).
Matavfall og slam blir kompostert hver for seg. Ferdig
kompostert slam er fullstendig brukt som dekningsmasser ved våre deponier, hovedsakelig Buvika i Sørfold.

Mottatt matavfall og slam (tonn)
Slam

Matavfall

12000

IRIS har i 2002, med støtte fra ORIO-programmet,
vært med på 2 større forskningsprosjekter knyttet til
vårt arbeid med kompostering og omsetning av kompostprodukter. Storrankeprosjektet ble avsluttet i 2002.
Prosjektet «Omsetning av kompost i Nord-Norge» er
tre-årig, med avslutning i 2003.
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Salg kompostprodukter (t.) 1999 2000 2001 2002
Salg kompost
415 464 456 719
Salg plen-mix (sand+kompost)
50 240 429
Hageavfallskompost
232
0
Blomstermix
68
Bruk på egne anlegg
390 266
0
0
Totalt
805 780 928 1216

8000

1299

Kompost av matavfall er solgt som IRIS-kompost, IRISBlomstermix og IRIS Plenmix. Blomstermix og Plenmix er to jordblandinger utviklet av IRIS, spesielt
tilpasset sine bruksområder. IRIS har i 2002 fått solgt
all ferdigprodusert kompost.

10288

10000

2001

2002

IRIS er et foregangsselskap innenfor kompostering.
Kompostering i storranker med biologisk filter og
luftinnblåsing ble som konsept først tatt i bruk ved
IRIS komposteringsanlegg, og er senere brukt som
mal for andre selskaper som har startet opp med
kompostering, eller har måtte gjort endringer i sine
behandlingsmåter.

21

Gassuttak
Metangass fra deponier anslås av miljødepartementet å
utgjøre 7 % av de samlede norske utslipp av klimagasser.
Metan er 21 ganger mer skadelig enn CO2 som drivhusgass. Å begrense utslippet av metan fra deponier er et av
de meste prioriterte områdene innenfor avfallspolitikken.
I en avfallsfylling starter utviklingen av gass umiddelbart etter deponeringen, og skjer i tre stadier. I den

første fasen utvikles hovedsakelig nitrogen (80 %) og
oksygen. I den andre fasen, som er en overgangsfase til
metanfasen, utvikles kulldioksyd og hydrogen i første
delen, for å gå over til om lag like mengder metan og
kulldioksyd. I den tredje fasen som kan pågå i over 50
år, utvikles det i hovedsak metan.

Uttak av gass. (Nm3/år)
700000
645136

642533

600000
583629

Reduksjonen i uttatt gass i 2001 og 2002 kommer
av at anlegget er tatt fullstendig ned når motoren
står. Dette har medført færre driftstimer i 2002 enn
tidligere.
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Sommeren 2001 ble gassmotoren som utnytter gass fra
deponiet til produksjon av elektrisk strøm, satt i drift.
Motoren produserer strøm til eget forbruk og salg.
Kjølevannet fra motoren brukes til å varme opp terminalbygg m/ administrasjon og verksted/vaskehall.
Energiregnskap
Energiforbruk Vikan (kWh)
Kjøpt strøm eksternt (kWh)
Strøm til eget forbruk (kWh)
Strøm solgt (kWh)
Motor i drift (h)
Driftsstabilitet
Motor produsert kWh
Midlere effekt (kw)
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Energiregnskapet viser en fortsatt økning i bruk av
strøm. Det er startet opp et prosjekt i energiledelse, fase
1, som har som mål å redusere strømforbruket.

1999
608 556

2000
679 222

0

0

2001
771 784
582 136
189 648
236 668
2 175
68,60 %
426 316
196

2002
797 734
363 146
434 588
415 434
4 972
56,76 %
850 022
171

Miljøfarlig avfall
Innsamling av miljøfarlig avfall, tidligere spesialavfall, er
en av våre viktigste oppgaver. Farlig avfall oppstår i
husholdningene og i næringslivet.

Innsamlet spesialavfall, kg/innbygger:

I 2002 er det satset massivt på informasjon om de systemer som finnes for levering av spesialavfall. Det er kjørt
kampanjer redaksjonelt og via annonser i Avisa
Nordland, samt med annonsering i radio og på kino.
Salten Forvalting har utarbeidet egen info-avis til alle
husstanden i Salten hvor hovedtema var farlig avfall. Vi
har også tilskrevet alle bedrifter i Salten og minnet dem
på sitt ansvar om årlig levering av farlig avfall. Parallelt
med dette har Fylkesmannen kontrollert en rekke
bedrifter.

Beiarn

2,43
1,47

Bodø

2,93

Fauske
1,52

Gildeskål
Hamarøy

3,39

Meløy

1,79

Saltdal

1,81
4,47

Skjerstad

I 1997 samlet IRIS inn 0,22 kg maling og lakk pr. innbygger. For avfallsplan for 1999 til 2003 ble det satt et
operativt mål på 0,5 kg pr. innbygger for planperioden.
Dette målet ble nådd i 2002, hvor 0,58 kg maling og
lakk ble samlet inn via våre systemer. Dette er en økning
på 18,5 % fra 2001.

Steigen

3,79

Sørfold

1,46

IRIS

1,93

0
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Innsamlet spesialavfall. Kg/ innbygger.
Kg pr innbygger
Spillolje
Oljefiltre
Batterier
Maling, lim og lakk
Løsemidler
Rengjøringsmidler
Plantevernmidler
Fotokjemikalier
Lysstoffrør
Annet spesialavfall
SUM

1998
0,323
0,011
0,655
0,280
0,016
0,012
0,001
0,006
0,016
0,019
1,339

1999
0,694
0,014
0,829
0,355
0,009
0,000
0,001
0,010
0,007
0,029
1,948

2000
0,632
0,012
0,851
0,422
0,008
0,002
0,001
0,005
0,036
0,168
2,137

2001
0,607
0,017
0,922
0,491
0,015
0,004
0,005
0,011
0,154
0,074
2,300

2002
0,390
0,021
0,774
0,581
0,008
0,007
0,005
0,004
0,000
0,037
1,828

Fra og med 2002 er lysstoffrør
omdefinert fra spesialavfall til EEavfall. Dette utgjør over 11 tonn
eller 0,154 kg/ innbygger.
For øvrig ser vi at det er reduksjon
i mengden innsamlet spillolje og
batterier. Dette er avfall med
positiv verdi som i stor grad samles
inn via forhandlerledd.
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HMS og internkontroll
Iris Gjenvinning AS / Retura Iris AS
System for internkontroll og HMS arbeidet i Iris er
videreført i datterselskapene. Datterselskapene har felles
system.
Ansatte i Bodø er tilknyttet bedriftshelsetjenesten
HEMIS AS. For indre Salten benyttes Fauske - og
Sørfold Bedriftshelsetjeneste og Saltdal Bedriftshelsetjeneste. I samarbeid med bedriftshelsetjenesten ble
det satt opp handlingsplan for 2002. I tråd med denne
handlingsplanen er det blant annet gjennomført:
• Kontrollmåling av støv på kompostanlegget
• Vaksinasjon av alle ansatte
• Helsekontroll av alle ansatte med selektiv undersøkelse rettet mot arbeidstakere med yrkeseksponering for sopp og mikroorganismer, asbest, støv,
støy og hygiene.
I august ble det gjennomført vernerunde på alle anlegg
og på alle kjøretøy. Alle arbeidstakere fikk tilsendt skjema om mulige merknader. Rapport fra vernerunde er
behandlet i AMU. På bakgrunn av denne behandlingen
er det utarbeidet handlingsplan for å korrigere registrerte avvik. Handlingsplan skal etter nye retningslinjer fra
Arbeidstilsynet lagres i bedriften.
AMU består i 2002 av arbeidsgiverrepresentantene
Anders Mjaaland og Leif Magne Hjelseng. Arbeidstakerrepresentanter er Steinar Hind og Magne Johansen.
I tillegg har hoververneombud Viggo Grønås møtt.
AMU har hatt 3 møter hvor vernerunde og materiellkjøp er behandlet.
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Bedriften betrakter opplæring som en sentral del av
internkontrollsystemet. I 2002 har ansatte vært på
truckførerkurs, spesialavfallskurs, ADR-kurs, kurs i
håndtering PCB, Kurs i EE-avfall, kranførerkurs, kurs i
drift gassanlegg, plastsorteringskurs, kurs deponidrift,
driftsoperatørkurs kompost, grunnkurs HMS, kurs i
kvalitetssikring m.m.
I 2002 har Iris Gjenvinning AS hatt et sykefravær på
5,2% og Retura Iris AS et sykefravær på 16,7%. Samlet
sykefravær i 2001 var 12%.
Begge selskapene har inngått samarbeidsavtale om et
mer inkluderende arbeidsliv.

Salten Forvaltning IKS
HMS arbeidet for ansatte i Salten Forvaltning IKS vil
fortsatt bli å rapportere til hovedstyret. Ansatte i Salten
Forvaltning IKS er tilknyttet bedriftshelsetjenesten
HEMIS AS som årlig utarbeider en handlingsplan for
hele konsernet.
Det ble gjennomført vernerunde for ansatte i Salten
Forvaltning IKS våren 2002 og tre anmerkninger ble
registret. Disse er nå opprettet.
Fylkesmannens miljøvernavdeling gjennomførte tilsyn på Vikan 24.10.2002. Det ble registrert 2 avvik og
3 anmerkninger. Disse er opprettet og innarbeidet i vårt
HMS system.
Sykefraværsprosenten er henholdsvis 1,54 for korttid
og 0,05 for langtid.
Salten Forvaltning IKS har inngått samarbeidsavtale
om et mer inkluderende arbeidsliv.

Informasjon
Vår avfallshverdag er fortsatt i endring, både i Salten og i resten av landet.
Informasjon og markedsføring er et viktig virkemiddel for å påvirke våre kunders
holdninger og adferd slik at våre gjenvinningsmål kan nås. I 2002 har det
utadrettet vært jobbet mye med informasjon om farlig avfall, og viktigheten av at
dette avfallet samles inn.

Fokusering på barn og miljøvern

Vikan – et spennende sted å besøke
Gjennom å levere ut skolepermen «Pyra og Midas –
informasjon om avfall og miljø» til alle skolene i Salten
i år 2000, fikk vi en fin oppstart på vår langsiktige
satsing mot barn og unge i vår region. Resultatene lot
ikke vente på seg. Antall besøkende og forespørsler om
besøk tok av i 2001 og har fortsatt i 2002.
I år 2002 har vi hatt besøk av i underkant av 650
personer. Alle besøkende gjennomfører et 2-timers opplegg hos oss med omvisning og undervisning. De
besøkende er i hovedsak skolelever i aldersgruppe første
klasse til og med videregående skole.
Vi har i løpet av år 2002 tatt imot alle som har
kontaktet oss med ønske om et besøk.

Det arbeid Iris har gjort innenfor skolesektoren har vakt
interesse også i andre områder av landet, og vi skal være
med å delta med våre erfaringer i et arbeid som retursamarbeidet Loop (se www.loop.no) setter i gang for
satsing mot skolene på landsbasis.

Ikke bare søppel
Gjennom året har Vikan utviklet seg til en svært så
spennende plass å besøke. Vi har etter hvert en rekke
interessante ting å vise frem til våre besøkende.
Kompostanlegget, et av landets få mekaniske forsorteringsanlegg for papirsortering, vi lager egen strøm, og
flere andre deler av vår drift viser de besøkende at kildesortering nytter, og at avfall er en ressurs som kan nyttes
på flere forskjellige måter.

Lærere fra Støver skole på befaring

Andre besøkende
Studenter ved lærerhøgskolen i Bodø har også i 2002
besøkt vårt anlegg som en del av sin utdanning. Dette
er en fortsettelse av et opplegg som ble kjørt i 2001.
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Andre info-prosjekter

juletrær, og datoer for strømavlesing er tatt med.
Baksiden er også denne gangen brukt til å informere om
kildesortering og gjenvinning generelt.

Informasjonsavis «Her i Saljten»
Informasjonsavisen «Her i Saljten» utkom med 2 utgaver i år 2002. Avisens innhold skal være «lett» og fengende i reportasjeform. Årets to utgaver har fokusert på
en rekke forskjellige temaer.
Spesialavfall, annet miljøfarlig avfall, plastemballasje,
forsøpling, mattradisjoner i Salten, bruktbutikker, resirkulerte produkter og farlig leketøy, samt en par bedrifter som er gode sorterere er noen av de tema vår avis har
tatt opp i 2002.
Avisene trykkes i et opplag på 33 000 eksemplarer og
distribueres som bilag til Avisa Nordland og som uadressert C-post til de øvrige innbyggere i Salten.
Andre utgave i år ble lagt med vår egen informasjonspakke til husstandene i Salten.

Returkartonglotteriet
Returkartonglotteriet gjelde i år 2002 barneskoler, og
premiene er datautstyr til en verdi av kr. 15.000,- per
skoler som trekkes ut. Vi har hatt gleden av å dele ut 7
gevinster til skoler i Salten gjennom 2002.
Returkartonglotteriet endres fra 2003
Nå bestemmer kartongbretteren selv hvem som skal
motta gevinsten i Returkartonglotteriet. Det kan være
veldedige organisasjoner, idrettslag, skoler, barnehager
eller andre som trenger penger - inkludert kartongbretteren selv. Premiene fordeles på flere og mindre gevinster
enn hva var tilfellet i millionlotteriet; i år vil 80 premier
à 10.000 kroner deles ut mens 12 heldige vinnere får
100.000 kroner hver.
Slik deltar du i lotteriet
Skyll og brett kubber av minimum 6 kartonger oppi en
sjuende kartong. Skriv navn og telefonnummer til det lag
/ forening / person du ønsker skal vinne. Lever kubbene
i utdelte grå poser for drikkekartong i papirdunken.

«Irispakken» – alt man trenger for ett
år med kildesortering
Gevinsten ved å samordne utdeling av det materiell våre
kunder skal ha i en informasjonspakke har vist seg å
være positiv for Iris og våre kunder. Informasjonspakken
deles ut i desember, og inneholder bla. tømmekalender,
bioposer og drikkekartongposer til ett års forbruk, samt
et informasjonsskriv.
Nytt av i år er av vi i tillegg har lagt med andre
utgave av vår informasjonsavis. Et helt nytt tiltak, julegavesekken, ble også lagt med i årets informasjonspakke.
Det er pakket og delt ut ca 31.000 informasjonspakker
til våre kunder i Salten.
Tømmekalenderen har nok en gang gjennomgått en
ansiktsløfting og fått et mer rolig og dempet design.
Selve kalendariet er gjort noe større for å gjøre den
lettere å lese. Små detaljer som merking for henting av
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Iris i media

Info til ansatte og eiere

Iris har heller ikke i 2002 hatt de store oppslag i media,
det har vært mest trivielle og hyggelige saker. I forbindelse med aksjonen for innsmaling av farlig avfall ble
det lagt ned et stort arbeid mot forskjellige media, både
radio, kino og avis.

«Resirkulert» er navnet på vår intern-informasjon for
Iris’ ansatte, eiere og samarbeidspartnere.
Intern-informasjonen «Resirkulert» omhandler
aktuelle ting Iris til en hver tid arbeider med. Det ble
laget 5 utgaver av resirkulert i år 2002. Vi synes det er
spesielt viktig at våre eiere og samarbeidspartnere er
informert om hva vi arbeider med, og sender derfor
«Resirkulert» til samtlige styremedlemmer, representantskapsmedlemmer, og alle kommunestyrerepresentanter i
de 10 Salten-kommunene.

Annen informasjon

Bedriftsbesøk og representasjon
Vi har i løpet av året hatt besøk fra andre avfallsselskaper
som ønsker å se hvordan avfallsbehandlingen i Irisområdet foregår.
Alle som ønsker å besøke Iris og vårt største anlegg ,
Vikan Gjenbruksterminal, er hjertelig velkommen.
I tillegg til å være vertskap for besøk på våre anlegg
får vi en del henvendelser fra lag, foreninger og fagseminarer med forespørsel om å holde innlegg og
foredrag om avfall og kildesortering.

«Ææææsj! Hva er det som stinker?»

«Det er den trana der borte!»

«Hei! Æ hørte den dær! Søringa...»
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Selskapsavtale for Salten Forvaltning IKS
I medhold av lov om interkommunale selskaper av
29.01.1999. (Erstatter vedtekter for Interkommunalt
Renovasjonsselskap i Salten (IRIS), sist endret
27.02.1996.)

SELSKAPET
§1
Salten Forvaltning IKS er et non profit interkommunalt
selskap dannet i medhold av lov om interkommunale
selskaper, (IKS-loven) Selskapet eies av kommunene
Bodø, Fauske, Beiarn, Hamarøy, Steigen, Gildeskål,
Sørfold, Skjerstad, Meløy og Saltdal.
Virksomheten er eget rettssubjekt og arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten skal registreres i
Foretaksregisteret.
§2
Selskapets forretningskontor er i Bodø.

• samarbeid etter nærmere avtale med kommunene.
Det er forutsatt allmen tvungen renovasjon i alle
deltagerkommunene.
• stå for gjenvinning og produksjon av resirkulerbare
avfallsprodukter, og distribusjon og salg av slike
produkter.
Selskapet skal være et konsultativt organ for eierne i
forurensningsspørsmål og bidra til løsning av slike.
Selskapet kan på forretningsmessig grunnlag selge
tjenester til andre enn eierkommunene.
Definisjon av formål og ansvarsområde er uttømmende.
Styret har ikke myndighet til å fatte vedtak på områder
som ikke er nevnt ovenfor og vedtatt av representantskapet.
Oppgave tillagt eierkommunene i følge særlov, vil
betinge hjemmel i særlov som vilkår for at oppgaven kan
overføres til interkommunalt selskap.

ORGANISASJON
FORMÅL
§3
Formålet med selskapet er:
Innenfor det tjenesteområde og omfang som eierkommunene bestemmer gjennom selskapets representantskap, skal Salten Forvaltning IKS eie selskaper – eller
deler av slike, eiendommer og utvalgte driftsmidler;
forestå planlegging av tjenester; bestille tjenester og
varer; administrere utøvelsen av tjenester, herunder gi
forskrifter og fatte enkeltvedtak; forestå rådgivning;
forestå forvaltning og utøve kontroll, hvor dette ikke er
i strid med særlovgivning.
Salten Forvaltning IKS skal herunder være et selskap
med høy kompetanse innen behandling av avfall og skal
til enhver tid være pådriver og utvikler av gode løsninger innen avfallsbehandling ved å:
• drive miljøvennlig avfallsbehandling i Salten og
arbeide for avfallsminimering.
• stå for innsamling og transport av de avfallstyper
som egner seg for interkommunalt
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§4
Den daglige drifta er underlagt direktøren.

REPRESENTANTSKAPET
§5
1. Representantskapet er øverste organ for virksomheten
og skal ha 22 medlemmer som fordeles slik mellom
kommunene:
Beiarn
1
Saltdal 2
Bodø
9
Skjerstad 1
Fauske
3
Steigen 1
Gildeskål 1
Sørfold 1
Hamarøy 1
Meløy
2
Representantskapets medlemmer med varamedlemmer
velges av kommunestyrene i eierkommunene for en
periode på 4 år, i samsvar med den kommunale valgperioden. Jfr. for øvrig IKS-loven § 6 og § 7.

2. Representantskapet kommer sammen to ganger i året.
Årsmøtet skal avholdes senest innen utgangen av mai
måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen
utgangen av oktober måned. Representantskapet kan
ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8.
3. Representantskapet er vedtaksberettiget, og gjennomfører saksbehandlingen, i samsvar med IKS-loven § 9.
Om habilitet blir kommuneloven § 40, pkt. 3 gjort gjeldende i samsvar med IKS-loven § 15.

• Forslag til medlemskommunene om endringer i selskapsavtalen etter råd fra styret.
• Forslag som er kommet inn til styret innen 8 uker
før møtet i representantskapet.
• Andre saker som styret vil ta opp.
Vedtak i representantskapet må godkjennes i den
utstrekning dette blir krevd etter IKS-loven eller lovgivning ellers.

STYRET
4. Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel
og innkallingen skal inneholde saksliste og eventuelt
saksmateriale. De enkelte eierkommunene skal varsles
tilsvarende. Det skal føres møteprotokoll. Protokollen
underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene
som velges ved møtets begynnelse. Representantskapets
leder kan innkalle representantskapet med kortere frist
hvor dette er påtrengende nødvendig. Jfr. for øvrig IKSloven § 8.
5. På årsmøtet skal representantskapet behandle disse
faste sakene:
• Skriftlig årsmelding fra styret.
• Revidert årsregnskap fra styret fra forrige kalenderår.
• Valg av leder og nestleder i representantskapet annet
hvert år.
• Valg av sine styremedlemmer med varamedlemmer
etter forslag fra valgkomiteen
• Valg av valgkomite og dets leder og nestleder.
• Valg av 3 representantskapsmedlemmer som selskapets klagenemnd for 2 år.
• Valg av styrets leder og nestleder for 2 år ad gangen.
• Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse.
• Fastsetting av godtgjørelse til representantskap og
styre, samt eventuelt særskilt godtgjørelse til leder og
nestleder i representantskap og styre.
I budsjettmøtet skal representantskapet behandle disse
faste sakene:
• Vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår,
jfr. IKS-loven § 18, herunder forslag fra styret til
gebyrregulativ
Valgene skal være skriftlige dersom noen krever det.
Dessuten skal representantskapet behandle:
• Fullmakter til styret
• Langtidsplaner, herunder økonomiplan iht. IKSloven § 20, og vesentlige endringer i metoder/systemer
• Forslag fra styret til låneopptak og eventuelle kommunale garantier

§6
1. Styret til selskapet skal ha 7 medlemmer med personlige varamedlemmer.
Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2
år av gangen, likevel slik at halvparten er på valg etter
loddtrekning etter første året. Ett medlem velges av
og blant de ansatte i morselskap og heleide datterselskap. Jfr. for øvrig IKS-loven § 10.
2. Lederen kaller inn til møte når lederen finner det
nødvendig eller når ett av medlemmene i styret eller
direktøren ber om det. Direktøren skal være med på
styrets møter som sekretær. Innkalling til møte skal
skje med minst 5 dagers varsel og innkallelsen skal
inneholde saksliste og eventuelt saksomfang. Jfr. for
øvrig IKS- loven § 11.
3. Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak blir gjort med vanlig
flertall. Ved likt stemmetall gjør lederens stemme
utslaget. Ved valg, tilsettinger og habilitet gjelder § 5
pkt. 3. Det skal føres styreprotokoll. Jfr. for øvrig
IKS-loven § 12.
4. Styreleder og direktøren plikter selskapet i fellesskap.
Jfr. for øvrig IKS-loven § 16.
5. Styret skal:
• ha den myndighet som ble gitt av representantskapet for å lede selskapets virksomhet og forvalte
selskapet i samsvar med IKS-loven § 13
• tilsette og avsette direktør og fastsette lønns- og
arbeidsvilkår
• samt behandle personalsaker som ikke er delegert
til direktøren.
Styret gir sin innstilling i saker som skal forelegges representantskapet og skal i god tid orientere lederen i representantskapet om slike saker.
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LÅN OG EIERNES ANSVAR
§7
Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner
etter vedtak i representantskapet. Øvre ramme for driftslån er 4 mill kroner og øvre ramme for investeringslån
er 136 mill kroner.
Eierkommunene hefter ubegrenset for selskapets disposisjoner og lån i samme forhold som det antall innbyggere de har innenfor sine områder ved siste årsskiftet.
Per 01.01.2001 hefter eierkommunene som følger:
Beiarn
1,7 %
Meløy
9,1 %
Bodø
55,3 %
Saltdal
6,5 %
Fauske
12,9 %
Skjerstad
1,5 %
Gildeskål
3,1 %
Steigen
4,0 %
Hamarøy
2,7 %
Sørfold
3,2 %
Vedtak om låneopptak og garantier må foretas og godkjennes etter IKS-loven § 22.
Den enkelte medlemskommune plikter å ha renovasjonsforskrifter som er tilpasset Salten Forvaltning sitt
behov. Dersom det forslag til forskrifter som Salten
Forvaltning oversender til kommunene ikke blir godtatt, plikter kommunen å forelegge sine forskrifter for
Salten Forvaltning sitt styre, som eventuelt kan be om
endringer.

BUDSJETT OG REGNSKAP
§8
1. Ved begynnelsen av hvert kvartal betaler hver kommune, etter regning, forskuddsvis en sum tilsvarende en
fjerdedel av den inntekten som er beregnet ved vedtak
om gebyrer. Eierkommunene skal kreve inn renovasjonsgebyret og kommunene skal dekke selskapets
tjenester ved den kommunale renovasjon. Prisen for
selskapets tjenester er lik for alle medlemskommunene
når det gjelder husholdningsavfall. Renovasjonsgebyret
i de enkelte kommunene blir fastsatt av medlemskommunene, jfr. forurensningsloven § 34.
2. Betaling for renovasjonstjenester til bedrifter,
institusjoner, private osv. blir fastsatt etter særskilte
avtaler og etter bestemte retningslinjer fastsatt av
representantskapet.
3. Betaling for de øvrige renovasjonstjenestene,
herunder slam og spesialavfall, blir fastsatt særskilt av
representantskapet.
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4. Betaling for øvrige tjenester skjer, dersom ikke representantskapet vedtar noe annet, på vanlig forretningsmessig grunnlag og fastsettes av styret.
5. Er regningen ikke betalt innen 30 dager etter forfall,
blir det regnet morarenter som for kommuneskatten.
§9
Regnskapsloven gjelder for selskapets budsjetter og
regnskaper. Selskapet skal benytte samme budsjett- og
regnskapsår som kommunene.

UTVIDELSER OG ENDRINGER I
SELSKAPSAVTALEN
§ 10
Nye kommuner kan tas opp i selskapet som eiere.
Forslag om endringer av selskapsavtalen krever minst
2/3 flertall i representantskapet. Jfr. for øvrig IKS-loven
§ 4.
Endringer i selskapsavtalen må godkjennes av kommunestyrene i eierkommunene.

UTTREDEN OG OPPLØSNING
§ 11
Vedtak i en kommune om å gå ut, må skriftlig, og med
ett års varsel, meldes representantskapet på årsmøtet. Jfr.
for øvrig IKS-loven § 30.
§ 12
Oppløsning av selskapet kan bare skje dersom samtlige
kommunestyrer har fattet vedtak om dette. Oppløsning
må godkjennes av departementet, jfr. IKS-loven § 32.
Hver av de deltakende kommuner skal ved oppløsningen av selskapet være ansvarlig for sin del av forpliktelsene i forhold til folketallet det året selskapet blir
oppløst.

TVIST OM FORSTÅELSE AV SELSKAPSAVTALEN
§ 13
Tvist om tolkning av selskapsavtalen blir avgjort med
bindende virkning ved voldgift etter reglene i tvistemålsloven.

IKRAFTTREDEN
§ 14
Denne selskapsavtalen trer i kraft når eierkommunene
har godkjent disse i kommunestyrene.

Selskapsavtalen er vedtatt av eierne som følger:
• Beiarn kommune i møte 20.06.2001 under sak
0025/01.
• Bodø kommune i møte 13.06.2001 under sak
66/01.
• Fauske kommune i møte 28.06.2001 under sak
61/2001.

«Jøss, så mange det var her da!»

• Gildeskål kommune i møte 14.06.2001 under sak
46/01.
• Hamarøy kommune i møte 14.06.2001 under sak
0037/01.
• Meløy kommune i møte 26.06.2001 under sak
0036/01.
• Saltdal kommune i møte 05.06.2001 under sak
037/01.
• Skjerstad kommune i møte 28.06.2001 under sak
35/01.
• Sørfold kommune i møte 25.09.2001 under sak
076/2001.
• Steigen kommune i møte 03.12.2001 under sak
0052/01.

«Ja! Visste du ikke at miljøfarlig avfall som
oss kan leveres gratis på alle mottak!?»

«Sjekk der kommer det en AEG!
Ser ut som en 92-modell! Wow!»

«Jeg kunne heller tenke meg et
lekkert lite kombiskap jeg...»

Salten Forvaltning IKS
Postadr.: Pb. 6094 Mørkved, 8031 Bodø
Kontoradr.: Vikan Gjenbruksterminal
Telefon: 75 50 75 50
Telefax: 75 50 75 51
E-post: iris@iris-salten.no
Internett: www.iris-salten.no
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