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Salten Forvaltning IKS  
– folkestyrte samfunnstjenester for Salten

Salten Forvaltning IKS hadde i 2002 
sitt første år i sin rolle som et utførende 
tjenesteselskap for sine eierkommuner. 
Omorganiseringen gjorde det påkrevd at 
selskapets ledende organer gikk nærmere 
og mer detaljert inn i selskapets strategier. 
Et slikt arbeid er i 2003 gjennomført av 
styret. Styrets tilrådinger ble lagt frem og 
fi kk sin tilslutning i møte i det nye repre-
sentantskapet i februar 2004. Den videre-
førte strategiplanen har tatt som utgang-
spunkt at offentlige tjenesteutøvelser er 
under større forandringer enn på mange 
år. På den ene siden skjer det en vedvar-
ende utveksling av oppgaver mellom stats-
nivået og kommuner/fylkeskommuner, 
mens kundeorientering og konkurranse-
utsetting i tillegg befordrer at organiser-
ing av tjenestene i stadig større grad skjer 
i form av selskapsdannelser - eller fi rmati-
sering som det heter i Danmark. 

Innenfor oppgavefordelingen i det 
 offentlige Norge kan det skilles mel-
lom statssentralistene som mener at bare 
statsdrift kan gi like og gode forhold 
utover landet som helhet, (helsefore-
takene, næringsmiddeltilsynene), mens 
lokal demokratene, (miljølovgivningen, til   -
skudd til landbruksnæringen), vekt legger 
folkevalgt styring og tilpasning ut fra 
lokale behov. Neste større sak kan bli sam-
ordningsønsket mellom  sosialtjenestene, 
trygdekontor og  Aetat. Skal en slik sam-
ordning skje ut fra  statens etater eller skal 
vi, som det er i Danmark, gjøre dette 
innenfor lokal folkevalgt styring i kom-
munene? Utviklingen viser at dersom 
ikke kommunene klarer å tilfredsstille 
 dagens krav om kompetanse og kost-
nadseffektivitet, får kommunerefserne 
på Stor tinget med sine mediamedløpere 
vann på møllene. Statsdrift fremmes raskt 
som den eneste løsning.

 Avveiningen av disse forhold vil 
selvsagt være viktig for hvilke tjenester 
som det kan være aktuelt å organisere 
som interkommunale samarbeidstiltak 
og dermed øke mulighetene for kostnads-
effektiv drift med tilstrekkelig kompe-
tanse.  Men enda mer vil troen på lokal-
demokratiets rolle som grunnmur i det 
norske demokratiet bli avgjørende - da 
også i praksis og ikke bare i festtaler. For 
å nærme seg en konklusjon i slike saker 
kan det derfor være  nyttig å stille seg 
spørsmålet hvorfor en  ønsker offentlige 
tjenester som er styrt av folkevalgte. I 
en slik avgrensning er det innlysende at 
 enkelte tjenester for allmennheten kan 
og bør være privat eid og drevet - eller en 
del av tredje sektor (de frivillige organisa-
sjonene).  

Men enkelte offentlige tjenester er av en 
slik karakter at folkevalgt styring både er 
nødvendig og noen ganger den eneste løs-
ningen. Innenfor EU opererer en her med 
begrepet services of general interest eller be-
grepet «services of special public obligation». 
Disse tjenester gis i EU sitt  arbeide med 
lovgivning mv. en egen status. Typisk for 
slike tjenester er bl.a. at tjenestene er nød-
vendige for samfunnsdriften, at tjenesten 
berører alle eller en viktig del av befolk-
ningen og at kontinuiteten av tjenesten 
må sikres. Eksempler på kontinuitetskrav 
er forsyningsplikten innenfor energibran-
sjen eller den hygieniske nød vendighet i 
en sikker avfallstjeneste.

Et annet avgjørende moment for folkeval-
gt styring av slike tjenester er hvor det 
løpende må foretas skjønn mellom 
økonomi og kvalitet eller omfang. For 
Salten Forvaltning IKS skjer dette eksem-
pelvis i avveiningen mellom miljøforsvar-
lighet i avfallsbehandlingen og størrelsen 

på husholdningsgebyrene. I tillegg kan 
det også være andre viktige momenter for 
at en ønsker offentlig eide tjenesteselska-
per - som å sikre et fungerende konkur-
ransemarked, gi økonomisk avkastning, 
gi muligheter for forsøksdrift med nye 
driftsmetoder eller sikre oppbygging og 
bevaring av bestillingskompetanse.

I forannevnte landskap av tjenester for 
allmennheten  må Salten Forvaltning IKS 
fi nne sin plass og fl agge denne. Et naturlig 
valg har vært at Salten Forvaltning IKS 
skal være et tjenesteselskap for kommun-
alt samarbeid i Salten og da i hovedsak for 
tjenester som krever folkevalgt styring. 
Den folkevalgte styring skal skje gjennom 
IKS-organiseringen ved at representant-
skapet sine medlemmer skal ha legitim-
itet i eierkommunene og derved iverk-
sette eierkommunenes ønsker gjennom 
bl.a. behandling av overordnede planer 
for utførelsen av tjenestene, økonomiplan 
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og årsbudsjetter. Dette i motsetning til en 
organisering som AS hvor en generalfor-
samling etter aksjeloven ikke vil behandle 
overordnede planer og budsjetter.  

For kommunene har den vanlige organ-
isasjonsform for utførelse av tjenester 
vært etatsdrift.
 Alternativ organisering gjennom 
fristilling av virksomheter er et viktig 
virkemiddel i kommunenes arbeid for 
effektivisering, produktivitetsøkning og 
bedret økonomi. Målet er å levere varer 
og tjenester som befolkningen ønsker og 
har behov for. Som eiere og oppdragsgi-
vere må kommunene sikre at det er selve 

tjenesten - og ikke alene fortjenesten - 
som er drivkraften i hvordan service og 
tjenester utvikles. Helhetstenking, kval-
itetsutvikling og hensynet til hva som 
er samfunnets beste må ikke svekkes til 
fordel for ønsket om avkastning. I rollen 
som eiere må kommunene - både poli-
tisk og administrativt - legge til rette for 
langsiktighet, forutsigbarhet, men også 
lønnsomhet for virksomhetene. 

Strategiplanen for Salten Forvaltning IKS  
tar stilling til disse verdier og oppgaver 
som danner grunnlaget for den rolle som 
eierne ønsker selskapet skal ha. Sammen-
fatningen er uttrykt som:

Salten Forvaltning IKS skal gjennom 
folkevalgt styring forestå interkommunale 
samfunnstjenester for saltenkommunene.
Eller enda kortere uttrykt:
 folkestyrte samfunnstjenester for Salten

Denne årsmeldingen viser at Salten 
Forvaltning IKS har hatt et godt år i 2003. 
Det gode resultatet er en følge av riktige 
strategiske og organisatoriske valg fore-
tatt av våre eiere i de foregående år. Disse 
beslutninger er fulgt opp og virkeliggjort 
av våre ansatte. Jeg vil gjerne takke alle for 
innsatsen i 2003.   
 Oddbjørn Paulsen
 adm. direktør

Vikan Gjenbruksterminal med deponi Flyfoto: Jan O. Lien
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Salten Forvaltning IKS er eid av de 10 
kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gilde-
skål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Skjerstad, 
Steigen og Sørfold. Selskapet hadde sitt 
første driftsår i 1994. Salten Forvaltning 
har Iris som varemerke for avfallshåndter-
ing 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. Selska-
pet er et non-profi t  selskap.

 Iris tilbyr husholdninger og bedrift-
er 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 belastnin-
gen på miljøet blir redusert. Rett avfalls-
behandling er miljøvern i praksis.
 Våre virksomhetsområder er:  Bed   -
rifts renovasjon gjennom Retura Iris AS. 

Husholdningsrenovasjon, drift av avfalls-
mottak, drift av sorteringsanlegg, drift av 
komposteringsanlegg, containerutleie, 
transport av avfall og rådgiving i miljø- og 
avfallsforespørsler gjennom Iris Gjenvin-
ning AS og Salten Forvaltning IKS.

Nøkkeldata for Salten Forvaltning IKS

       
                           KONSERN 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Innbyggertall i Salten 74.422 74.476 74.413 74.372 74.794 74.758 74 792 74924

Antall husholdningsabonnement (boenheter) 28.599 29.967 29.949 30.391 30.871 31.185 31 122 31439

Behandlet avfallsmengde (i 1.000 tonn) 35,2 37,5 37,7 38,1 41,7 44,1 47,2 52,7

Gjenvinningsgrad, totalt * 15% 22% 43% 45% 42% 42% 47,1 51,7

Gjenvinningsgrad, husholdningsavfall ** 14% 24% 55% 55% 54% 54% 59,20% 58,10%

Antall fast ansatte 43 44 45 46 47 48 51 51

Omsetning,ekskl.deponiskatt (i mill. kr) 51,1 55,5 59,4 70,5 76,9 80,6 79 82

Resultat (i mill. kr) 5,1 -0,2 -0,3 2,2 3,5 3,9 4,6 3,1

Investeringer (i mill. kr) 29 42 14 13 12 18 20 9,1

Langsiktig gjeld (i mill. kr) 89 109 103 111 105 111 103,7 96,1

Egenkapital (i mill. kr) 13,6 13,4 13,3 15,5 13 14,8 17,9 20,7

Omsetning pr ansatt (i mill. kr) 1,19 1,26 1,32 1,53 1,64 1,67 1,55 1,61

Behandlet avfall per ansatt (i tonn) 818 852 837 828 887 919 944 1033

Deponiskatt (i mill. kr.)    6,3 7,4 7,8 8,8 10,2

Nøkkeltall konsernet
Sentrale nøkkeltall for perioden 1996 – 2003 er vist i tabellen under:

* Gjenvinnigsgrad er avfall levert sortert til anlegg som andel av totalt mottatt avfall. 
** Gjenvinningsgrad for husholdningsavfall er avfall fra brun og blå dunk som andel av totalt innsamlet avfall fra husholdningene.  



Mai 1993
Selskapet blir stiftet med formål om å drive 
miljøvennlig avfallsbehandling i Salten, 
samt å arbeide for avfalls minimering, 
resirkulering og gjenvinning av avfalls-
produkter. Eierkommunene er: Beiarn, 
Meløy, Bodø, Saltdal, Fauske, Skjerstad, 
Gildeskål, Steigen, Hamarøy og Sørfold.

Oktober 1993
Tiltredelse direktør. Organisering og 
planlegging av drift med oppstart januar 
1994. Slutte avtaler med de berørte kom-
muner om overtagelse av ansatte, eien-
dommer, renovasjonsbiler, maskiner og 
utstyr. 

Januar 1994
Oppstart innhenting og behandling av 
avfall fra eierkommunene, med unntak 
av Sørfold. 

August 1994
Åpning Tømmerneset omlastnings-
stasjon. Her samles og komprimeres av-
fall fra Hamarøy og Steigen før videre 
 befraktning til Vikan avfallsplass. 

November 1994
Mottak og kompostering av oljeholdig 
slam. 

Desember 1994
Flytting fra Fauskes gamle avfallsplass til 
Fauske Gjenbruksterminal. Her tar man 
imot og sorterer avfall for videreforsend-
else av produktene til gjenvinning.

Februar 1995
Registrering av husholdningskunder fra 
alle Iris kommuner i egen database start-
er. 

Mars 1995
Igangsetting sorteringsanlegg ved Fauske 
Gjenbruks-terminal, installering av vekt. 
Innføring av differensierte gebyr ved 
avfallsmottak. Igangsettelse av uttak av 
dekkmasser på Vikan. Dermed oppnås 
også større fyllingsvolum.

Juni 1995
Sørfold kommune vedtar at Iris skal over-
ta renovasjon fra 01.01.96. Ut deling av 
dunker vedrørende mengdebasert  gebyr 
for husholdninger. 

Juli 1995
Igangsetting mengdebasert gebyr i kom-
munene Beiarn, Fauske, Skjerstad, Meløy, 
Hamarøy og Steigen.

August 1995
Fakturering av husholdningsgebyr for 
kommunene Beiarn, Fauske, Meløy, 
Skjerstad og Steigen. 

Oktober 1995
Styret i Iris vedtok Avfallsplanen for Salt-
en.

November 1995
Representantskapet for Iris vedtok 
 Avfallsplanen for Salten. Landets første 
enmannsbetjente sidelaster mottatt. Om-
legging på Vikan Avfallsplass for å øke 
levetiden. Levetid 50 til 100 år alt etter 
hvor meget avfall som blir sortert ut til 
gjenbruk. 

Desember 1995
Udeling av dunker vedrørende mengde-
basert gebyr i Saltdal, Bodø, Sørfold og 
Gildeskål. Prosjekt mengdebasert gebyr 
ferdigstilt.

November 1996
Dalsvollan avfallsplass nedlagt.
Skogreina avfallsplass vedtatt nedlagt i 
 løpet av 1998.
I løpet av 1996 er det installert sortering-
sanlegg på Inndyr i Gildeskål kommune 
og i Misvær i Skjerstad, Iris har nå 7 
 sorteringsanlegg i drift.

Desember 1996
Igangsetting sorteringsanlegg på Vikan 
Gjenbruks- terminal inkl. administra-
sjonsavdeling og garderobe-anlegg.

Juni 1997
Gråsteindalen avfallsplass i Steigen ned-
lagt og Steigen Gjenbruksstasjon åpnet.

Juli 1997
Grønt System innføres gradvis i Salten.

Oktober 1997
Høyforsmoen avfallsplass i Beiarn nedlagt 
og Beiarn Gjenbruksstasjon åpnet.
Komposteringsanlegg åpnes i Vikan.

November 1997
Tømmerneset og Hamarøy Gjenbruks-
stasjoner åpnet. Uteid avfallsplass i 
Hamarøy nedlagt. Grønt System etablert 
i alle Saltenkommuner.

Januar 1998
Steigen Gjenbruksstasjon åpnes. Gråstein-
dalen grovavfallsplass i Steigen nedlagt. 

August og september 1998 
De første 300 m3 ferdig kompost levert ut 
høsten 1998. 

Historikk   1993-2003

10 år med innsats for miljøet!6



Desember 1998
Gassanlegget på Vikan er ferdig montert, 
og klar til å ta ut gass fra deponiet. 

Februar 1999
Meløy Gjenbruksterminal på Reipå 
åpnes. Med dette er alle større invester-
inger i henhold til avfallsplan 1994 til 
1998 gjennomført. Skogreina avfallsplass 
i Meløy legges ned. 
 

Mars 1999
Det  legges om til storrankekompostering 
av matavfall. 

Mai 1999
Omlastingsanlegg for matavfall ferdig-
stilles på Skogreina i Meløy.

November 1999
Metangassanlegget på Vikan blir inn-
regulert. Anlegget tar ut 100 Nm3 gass pr. 
time.  

Oktober 1999
Representantskapet vedtar Avfallsplan for 
Salten 1999 til 2003. 

Januar 2000
To-kammer renovasjonsbil tas i bruk for 
utprøving av systemet.

Desember 2000
Anlegg for mottak av kloakkslam ferdig-
stilt.

Mars 2001
Sammen med de kommunale avfalls-
selskapene i Bergen og Trondheim stifter 
Iris selskapet Retura AS.

April 2001
Det vedtas å konsernorganisere selskapet 
med Iris DA som morselskap og med et 
datterselskap for konkurransedrift og et 
datterselskap for monopoldrift. Mekan-
isk forsorteringsanlegg for papir åpnes på 
Vikan.

Januar 2002
Iris DA organiseres som IKS og gis 
navnet Iris IKS, og senere Salten  For-
valtning IKS. Salten Forvaltning IKS har 
en formålsparagraf som generelt åpner for 
ulike tjenester for eierkommunene. Iris 
Gjenvinning og Retura Iris blir operativt. 
14-daglig hentefrekvens med to-kammer-
biler innføres i store deler av Salten.

Februar 2002
Iris starter kompostering av matavfall 
for Helgeland. Plastsortering på Fauske 
for landet nord for Saltfjellet inkludert 
Svalbard.

Juni 2003
Forsøksprosjekt med innsamling av hus-
holdningsplast gjenomføres på Fauske. 
Vedtak om å innføre slik innsamling for 
hele Salten fra 2004.

www.iris-salten.no 7



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

Innsamling næringsavfall
- Bedriftsrenovasjon
- Containerrenovasjon

Administrasjon

8 medarbeidere
Daglig ledelse ivaretas av adm. direktør med ass. direktør 
som stedfortreder.

adm. direktør: Oddbjørn Paulsen
ass. direktør: Johnny Brovold
sjefingeniør: Leif Magne Hjelseng
informasjonssjef: Bjørg Nilsen

kontorsjef: Randi Figenschou
regnskapsmedarb.: Randi Hopen
kundeansvarlig: Torild Willumsen
kontormedarb.: Randi Heen

Konsern
10 eierkommuner

Salten Forvaltning IKS

Retura Iris ASIris Gjenvinning AS

100% 100%

Transport
- Innsamling husholdningsavfall
- Transport av avfall

Produksjon
- Deponidrift
- Kompostering
- Papirsortering
- Plastsortering
- Drift mottak

10 år med innsats for miljøet!8

Representantskap

22 representanter
leder: Frigg Ottar Os
Representantskapet velges for en periode på 4 år, i samsvar med den 
kommunale valgperioden.

Kommune: Medlem: Varamedlem:
Beiarn Frigg Ottar Os Arne Larsen
Bodø Hans Olav Fjærvoll  Solveig Bernhoft 
 Einar Lier Madsen Anne-Grethe Aune
 Britt Solvik (til 1.7.01) Hugo Jensen 
  (fast fra 1.7.01)
 Knut H. Strand Odd Willy Hansen
 Ellen Kjellmo Guttorm Holm
 Geir Nordkil Sidsel Eivik Madland
 Øystein G. Wik Odd Paulsen
 Stig Nygård Brigt Kristensen
 Jon Øyvind Odland Jon Albert Alstad
Fauske Arne Salamonsen Inge Karlsen
 Odd Henriksen Bodil Lundbakk
 Steinar Johansen Wilhelm Morgenstierne
  Gry Janne Rugås
Gildeskål Oscar Berg Marita Danielsen
Hamarøy May Valle (til 1.7.01) Asbjørn Hopland 
  (fast fra 1.7.01)
Meløy Inga Sandaa Oddleiv Torsvik 
  (til 1.7.01)
 Elly Wolden Elin Johansen
Saltdal Frank Borkamo Unni Nordnes
 Kjell Krüger Siv Mossleth
Skjerstad Sven Åke Hagen Ingrid Lien
  (til 26.4.03)
Steigen Per Løken Torhild Nilsen
Sørfold Erling Pedersen Magnar Bjørknes



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

Innsamling næringsavfall
- Bedriftsrenovasjon
- Containerrenovasjon

Transport
- Innsamling husholdningsavfall

Styret

7 medlemmer
Velges for 2 år av gangen med forskjøvet valg periode. Ett 
medlem velges av og blant de ansatte.

Representantskapet er selskapets øverste myndighet, styret 
er det utøvende organ.

Medlem Varamedlem
* Ivar T. Skjelstad, styreleder Gunnar Skjelvik
* Oddleif Olavsen, nestleder Eldar Øvereng
 Ole J. Lauritsen, 
 ansattes representant Roger Heggstad 
 Odd-Tore Fygle Britt Solvik
* Brit Stormo Oddleiv Torsvik 
 May Valle Arne Marhaug
 Wenche Setså Ingrid Lien

* på valg i 2004 med personlige varamedlemmer

Konsern
10 eierkommuner

Salten Forvaltning IKS

Retura Iris AS Optimal AS

50%100%

www.iris-salten.no 9



10 år i miljøets tjeneste!10 10 år

2003 var det tiende driftsår for Salten For-
valtning IKS. Ved årsskiftet 2001/2002 
ble virksomheten omorganisert i det 
selskapet etablerte de to heleide datter-
selskapene Retura Iris AS og Iris Gjenvin-
ning AS. Samtidig ble Iris-navnet omgjort 
til å være et varemerke for avfallshåndter-
ing i Salten. Retura Iris AS driver den 
konkurranseutsatte virksomheten innen-
for næringsavfall, og Iris Gjenvinning AS 
utfører en del husholdningsrenovasjon 
for morselskapet. 
 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 gjenbruksstas-
joner. To omlastingsstasjoner er lokalisert 
i Hamarøy og Meløy. 
 Selskapet eies av de 10 Saltenkom-
munene og eierne hefter for selskapets 
disposisjoner og lån i forhold til antall 
 innbyggere i kommunene.
 Per 31.12.03 var antall innbyggere 
som følger:
Beiarn 1 221
Hamarøy 1 926
Skjerstad  1 061
Bodø 42 186
Meløy 6 845
Steigen 2 875
Fauske 9 528
Saltdal 4 834
Sørfold 2 228
Gildeskål 2 220
  

Ytre miljø
Inntransport og behandling av avfall 
medfører utslipp til jord, vann og luft, og 
er en kilde til lokale og globale miljøprob-
lemer. Det er konsernets oppgave å velge 
gode løsninger som reduserer forurens-
ningene 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, 
papir og plast blir sortert ut ved kilden, 
og går til gjenvinning. Dette systemet 
suppleres av bringesystemer for klær, 
glass og hus holdningsplast. Ved konser-
nets mottak i Salten er det tilrettelagt 
for levering av elektrisk og elektronisk 
avfall, farlig avfall (spesialavfall), jern og 
metaller, hageavfall, trevirke samt andre 
sorterte avfallsfrak sjoner som også går til 
gjenvinning. Av alt avfall konsernet sam-
let inn og tok i mot i 2003 gikk 51 % til 
gjenvinning. 
 I 2003 ble det behandlet 52 732 tonn 
avfall. Av dette gikk 25 499 tonn til de-
poni. Storparten av dette ble deponert på 
Vikan. Vikan er et moderne deponi med 
bunntetting og  kontroll av sigevanns-
utslippene. Deponiet har oppsamlings-
sy stem for deponigass. Deponigassen 
brukes til produksjon av elektrisk strøm 
og oppvarming av bygg ved anlegget. 
Overskytende elektrisk energi selges over 
nett.
 Det har vært en gledelig økning i 
innsamlet mengde av maling, tynner og 
lakk  i 2003. Innsamlet mengde utgjør 
0,71 kg per innbygge, en økning på 21%. 
Målet for år 2003 var i avfallsplanen satt 
til 0,5 kg.
 Lukt fra våre anlegg kommer nå i 
hovedsak fra deponidrift i Vikan. Det er 
 videre i 2002 satt i gang et landsdekkende 
prosjekt for reduksjon av luktulemper fra 
deponier i regi av Norsk Renholdsverkers 
Forening. Selskapet er deltaker i prosjek-
tet som avsluttes våren 2004. Lukt fra de-
poniet reduseres når gassanlegget for de-
ponigass gir undertrykk i deponiet. Det 
er registrert økte lukplager fra deponiet i 
2003.
 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. Ut-

slippet ligger innenfor de verdier som er 
godkjent for transport.
 Det er etablert internkontrollsys-
tem for selskapets påvirkning av det ytre 
miljø.

Arbeidsmiljøet
Det er i selskapets interesse å skape et 
godt arbeidsmiljø. Trivsel på arbeidsplas-
sen gir også et lavere sykefravær. Syke-
fraværet i 2003 var 0,25% i morselska-
pet og for konsernet var den 2,2%. For 
konsernet var det en betydelig nedgang 
i sykefraværet fra 3,8% i 2002 til 2,2% 
i 2003. Sykefraværet i selskapet er 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 priori-
tet. Selskapet har innført internkontroll-
system. Interkontrollhåndbok er utarbei-
det. Driftsbøker for innsamlingsbilene, 
for avfallsmottak og for administrasjon 
er tilsvarende etablert. I tillegg er også 
et  datastyrt HMS system etablert. Verne-
runde er avviklet på alle konsernets 
 arbeidsplasser.

Likestilling
Av totalt antall ansatte i morselskapet 
er 62,5% kvinner (i konsernet 13,7%). 
Blant ansatte defi nert i ledende stillinger 
utgjør kvinneandelen 33% i morselska-
pet (25 % i konsernet). Kvinneandelen 
blant styremedlemmene er 50% i mor-
selskapet, mens styrene i datterselskapene 
er representert med bare menn. Gjen-
nomsnittslønnen for ansatte med samme 
arbeidsoppgaver og ansvarsområde er 
like i de enkelte selskapene i konsernet. 
Selskapets personalpolitikk anses å være 
kjønnsnøytral på alle områder. Etter 
vår oppfatning er likestillingsspørsmål 
tilfredsstillende ivaretatt, og det er ikke 
iverksatt eller planlagt konkrete tiltak in-
nenfor dette området. Det er ikke mottatt 

Styrets årsberetning
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tilbakemeldinger fra kvinner eller menn 
i selskapene på at noene opplever selska-
pets personalpolitikk som kjønnsdiskrim-
inerende.

Regnskap og økonomi og 
 foretakets utsikter
Selskapet er et nonprofi tselskap med 
mål å fi nne en optimal balanse mellom 
høy miljømessig kvalitet og lavest mulig 
 kostnad for selskapets kunder. Selskapets 
husholdningsgebyr er lave sammenlignet 
med fl ertallet av tilsvarende selskaper og 
kommuner.
 Etterspørselen etter konsernets 
tjenester har vært stabilt gjennom året, 

og konsernet har klart å opprettholde 
sin markedsandel innenfor den konkur-
ranseutsatte delen av virksomheten. 
Konkurransen antas å øke, men vil neppe 
bli faretruende for virksomheten. Styret 
vurderer løpende mulighetene for ulike 
former for samarbeid på både produk-
sjons- og salgssiden.
 Konsernet har en stabil og kompetent 
bemanning, og det er ingen vansker med 
å rekruttere kvalifi serte personer til ledige 
stillinger.
 De tekniske forutsetningene for kost-
nadseffektiv og kvalitetssikret produksjon 
er sikret gjennom kontinuerlige inves-
teringer i moderne produksjonsutstyr. 
Selskapets fi nansielle og likviditetsmes-

sige situasjon er god. Det samme gjelder 
selskapets øvrige kritiske faktorer.
 Styret bekrefter at forutsetningen for 
fortsatt drift av selskapet er til stede ved 
avleggelse av årsregnskapet.
 Styret foreslår at morselskapets 
 resultat på kr 1 028 621,- tillegges annen 
fri egenkapital.
 Det fremlagte resultatregnskap og 
 balanse med tilhørende noter gir etter 
 styrets oppfatning tilfredsstillende ut-
trykk for resultatet i 2003 og den økono-
miske stillingen ved årsskiftet. Det har 
ikke inntruffet forhold etter regnskap-
sårets utgang som ikke er tatt hensyn til 
i årsoppgjøret, og som kan ha betydning 
for selskapets resultat og stilling.

Vikan 31.12.03/05.03.04

 Ivar Skjelstad Oddleif Olavsen May Valle Brit Stormo
           styreleder nestleder medlem medlem
   
   
   
   
 Wenche Setså Odd-Tore Fygle Ole J. Lauritsen Oddbjørn Paulsen
 medlem medlem medlem adm.direktør

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. 



Resultatregnskap
 Morselskap  Morselskap   Konsern Konsern

 Regnskap Budsjett Regnskap   Regnskap Regnskap
 2003 2003 2002  Note 2003 2002

    DRIFTSINNTEKTER  OG DRIFTSKOSTNADER   

    Driftsinntekter   

  35 951 566   32 111 000   34 957 292  Driftsinnekter   43 088 220   40 423 979 

  48 797 332   48 460 000   47 300 825  Husholdningsrenovasjon   48 797 332   47 300 825 

  -10 205 199   -9 044 000   -8 812 658  Deponiavgift til staten   -10 205 199   -8 812 658 

  74 543 699   71 527 000   73 445 459  Sum driftsinntekter   81 680 353   78 912 146 

       

    Driftskostnader   

 18 471 912   17 440 184   20 485 566  Varekostnader   10 701 067   13 574 538 

  4 182 847   4 778 385   4 171 809  Personalrelaterte kostnader 3,4  21 930 635   23 201 298 

  21 738 915   17 745 000   17 263 371  Ordinære avskrivninger 2  23 834 973   18 024 825 

  24 700 777   26 238 816   24 446 227  Annen driftskostnad 10  15 904 286   13 031 676 

       

  69 094 451   66 202 385   66 366 973  Sum driftskostnader   72 370 961   67 832 337 

       

  5 449 248   5 324 615   7 078 486  DRIFTSRESULTAT   9 309 392   11 079 809 

       

 

    Finansinntekter og fi nanskostnader

   

  406 825   467 198  Renteinntekter fra selskap i samme konsern   

  1 161 182   300 000   948 858  Renteinntekter   1 514 037   1 261 022 

  900 000    Aksjeutbytte 7,9  4 700  

  6 584 135   7 110 000   6 957 968  Rentekostnader   6 612 129   6 965 933 

  304 499    Tap på aksjer   304 499  

  -4 420 627   -6 810 000   -5 541 912  Netto fi nansposter   -5 397 891   -5 704 911 

       

  1 028 621   -1 485 385   1 536 574  Resultat før skattekostnad   3 911 501   5 374 898 

    Skattekostnad 12  714 132   780 451 

    ÅRSRESULTAT   3 197 369   4 594 447 

       

    OVERFØRINGER   

  1 028 621   -1 485 385   1 536 574  Tillagt annen egenkapital   3 197 369   4 594 447 

 1 028 621   -1 485 385   1 536 574  Sum overføringer   3 197 369   4 594 447 
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Balanse
 Morselskapet Morselskapet    Konsern   Konsern 

 2003 2002   2003 2002

   Eiendeler, Anleggsmidler, Varige driftsmidler   
  2 807 313 2 431 780  Tomter 1,2  2 807 313   2 431 780 
  24 898 000   28 683 000  Avfallsplasser 1,2  24 898 000   28 683 000 
  54 244 956   53 301 000  Bygninger 1,2  54 244 956   53 301 000 
  479 720   -    Anlegg under utførelse 1,2  479 720  
  3 759 000   7 672 000  Biler 1,2  7 282 000   11 138 000 
  7 856 000   16 237 214  Maskiner, inventar 1,2  11 643 000   20 052 000 
  94 044 989   108 324 994  Sum varige driftsmidler   101 354 989   115 605 780
 
   Finansielle anleggsmidler   
  2 571 428   7 200 000  Lån til datterselskaper 6  
   Lån til tilknyttet selskap og felles   
  200 000   felles kontrollert virksomhet 7  200 000  
  2 162 000   2 162 000  Aksjer i datterselskaper 1,7  
  201 001   505 500  Andre aksjer 7,8  353 001   657 500 
  5 134 429   9 867 500  Sum fi nansielle anleggsmidler   553 001   657 500 
  99 179 418   118 192 494  Sum anleggsmidler   101 907 990   116 263 280
 
   Omløpsmidler   
  32 800   405 500  Varer 1  32 800   405 500 
  14 489 524   17 283 648  Kundefordringer 1,12  9 102 498   7 146 218 
  1 155 625   996 215  Andre fordringer   1 275 368   1 473 954 
  15 645 149   18 279 863  Sum fordringer   10 377 866   8 620 172 
  19 606 924   7 578 056  Bankinnskudd, kontanter o l 11  31 380 298   23 081 238 
  35 284 872   26 263 420  Sum omløpsmidler   41 790 964   32 106 910 
  134 464 290   144 455 914  Sum eiendeler   143 698 954   148 370 190 

   Egenkapital   
  24 583 760   23 555 139  Egenskaptal i morselskapet   24 583 760   23 555 139 
   Opptjent egenkapital i døtrene   
   Annen egenkapital   5 216 621   3 047 872 
  24 583 760   23 555 139  Sum egenkapital   29 800 381   26 603 011 
   Langsiktig gjeld   
   Utsatt skatt 13   118 167 
  96 125 050   103 625 010  Gjeld til kredittinstitusjoner 5,6  96 125 050   103 625 010 
  96 125 050   103 625 010  Sum langsiktig gjeld   96 125 050   103 743 177
  
   Kortsiktig gjeld   
  10 949 756   14 675 842  Leverandørgjeld 12  10 781 365   10 880 957 
   Betalbar skatt 13  832 300   662 284 
  1 264 530   968 280  Skyldig offentlige avgifter   2 093 051   1 990 998 
  1 541 194   1 631 643  Annen kortsiktig gjeld   4 066 807   4 489 763 
  13 755 480   17 275 765  Sum kortsiktig gjeld   17 773 523   18 024 002 
  109 880 530   120 900 775  Sum gjeld   113 898 573   121 767 179 
 134 464 290   144 455 914  Sum egenkapital og gjeld   143 698 954   148 370 190 
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Vikan 31.12.03/05.03.2004

 Ivar T. Skjelstad Oddleif Olavsen May Valle Brit Stormo
 styreleder nestleder medlem medlem

 Odd-Tore Fygle Wenche Setså Ole J. Lauritsen Oddbjørn Paulsen 
 medlem medlem medlem adm.direktør
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Note 1: Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med 
regnskapsloven. Det er utarbeidet etter 
norske regnskapsstandarder og anbefalin-
ger til god regnskapsskikk.
  
Hovedregel for vurdering og 
 klassi fi sering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk 
er klassifi sert som anleggsmidler.  Andre 
eiendeler er klassifi sert som omløps-
midler.   

Varige driftsmidler   
Varige driftsmidler er vurdert til histo risk 
kost etter fradrag for «bedriftsøkono-

miske» avskrivninger som er beregnet på 
grunnlag av kostpris og antatt økonomsk 
levetid. Etter fornyet vurdering av økono-
misk levetid er det gjort mindre endringer 
i avskrivningstid på maskiner og biler fra 
2003. 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 vurder-
ingsprinsipper som morselskapet. Kon-
sernoppgjøret er utarbeidet etter kostme-
toden. Samtlige inntekter og kostnader, 
samt fordringer og gjeld mellom selskap-
ene er eliminert.    
  

Noter til regnskapet

Note 2: Varige driftsmidler       

Varige driftsmidler og avskrivninger:       
Salten Forvaltning IKS       
       
Note varige driftsmidler
       
 Maskiner Biler Bygninger Anlegg under Avfallsplasser Tomter Sum

 Inventar   utførelse   

Anskaffelseskost 01.01.2003 53 563 613 21 262 013 72 060 368  54 667 730 2 431 780 203 985 504

Tilgang 2003 1 287 122  5 457 265 479 720  375 533 7 599 640

Fra anlegg under utførelse       0

Avgang til anskaffelseskost 9 245 657 1 552 695 41 730    10 840 082

Samlede avskrivninger 37 749 078 15 950 318 23 230 948  29 769 730  106 700 074

Bokført verdi 7 856 000 3 759 000 54 244 955 479 720 24 898 000 2 807 313 94 044 988

Årets avskrivning 9 569 336 3 913 000 4 471 580  3 785 000  21 738 916

Avskrivningsprosent 10-33% 20 % 4-7%  6 %  
       

Avskrivning på Vikan avfallsplass ble fra 2002 øket med 800.000 i forhold til tidligere år etter vedtak av styret    
   
Avskrivningen på maskiner og biler er økt fra 15 til 20%. Dette medfører økte avskrivninger med kr 4 980 000.    
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Konsernet
       
 Maskiner Biler Bygninger Anlegg under Avfallsplasser Tomter Sum

 inventar   utførelse   

Anskaffelseskost 01.01.2003 62 786 846 25 128 364 72 060 368 0 54 667 730 2 431 780 217 075 088

Tilgang 2003 2 793 407 618 987 5 457 265 479 720 0 375 533 9 724 912

Fra anlegg under utførelse   0 0 0  0

Avgang til anskaffelseskost 9 245 657 1 552 695 41 730    10 840 082

Samlede avskrivninger 44 691 596 16 912 656 23 230 948  29 769 730  114 604 930

Bokført verdi 11 643 000 7 282 000 54 244 955 479 720 24 898 000 2 807 313 101 354 989

Årlig avskrivning 11 103 407 4 474 987 4 471 580  3 785 000  23 834 974

Avskrivningsprosent 10-33% 20 % 4-7%  6 %  

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

 Morselskap Konsern Morselskap Konsern
Lønnskostnader 2003 2003 2002 2002

Lønninger  3 061   18 065   2 987   17 918 
Arbeidsgiveravgift  159   995   130   1 162 
Pensjonskostnader  455   1 951   626   3 072 
Andre lønnsrelaterte ytelser  507   919   428   1 049 
Sum  4 182   21 930   4 171   23 201 

adm direktør lønn  559 030    536 204  
AD pensjonskostnader  81 108    127 221  

Godtgjørelse styre  223 411    236 014  
Godtgjørelse representantskap  51 441    41 020  
Kostnadsført honorar til revisor  120 200   261 500   62 700   97 075 
Konsulenthonorar revisor  4 900   7 700   2 000   2 000 

Gjennomsnittlige antall ansatte: 8 53  8  51

Foretakets pensjonsansvar i forhold til 
den ordinære tariffestede tjenestepens-
jonsordningen er dekket gjennom pens-
jonsordning i Kommunal Landspensjon-
skasse. Denne ordningen gir en defi nert 
ytelse i henhold til tariffavtalen i vår sek-
tor. Fordi det foretas en fordeling av den 
aktuarmessige risiko mellom alle foretak-
ene, kommunene og fylkeskommunene 
som deltar i ordningen, tilfredsstiller den 
kriteriene for det som betegnes som en 
«Multi employer-plan».

Det foreligger per i dag ikke beregninger 
som gir grunnlag for å regnskapsføre fore-
takets forholdsmessige andel av netto pen-
sjonsforpliktelese/pensjonsmidler i hen-
hold til IAS 19. I tråd med inter nasjonal 
praksis er derfor den regnskapsførte årlige 
pensjonskostnaden i 2003 lik (netto) inn-
betaling til pensjonsordningen, dvs for 
morselskapet kr 331 630,- og for konser-
net utgjør den kr 1 618 814,-.
 Fremtidige premier vil påvirkes av 
risiko messige over- eller underskudd på 

nåværende og tidligere ansatte både i fore-
taket og i andre foretak/kommuner som 
inngår i ordningen. Premien vil også være 
påvirket av avkastning, lønnsvekst og ut-
viklingen i folketrygdens grunnbeløp.
 I tillegg til den ordinære tariffestede 
tjenestepensjonsordningen kommer ytel-
ser 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 arbeidsgiver-

Note 4: Pensjonskostnader, midler- og forpliktelser
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organisasjon 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 KS 
arbeidsgiverorganisasjon, der alle arbeids-
givere 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 regnskaps-
førte årlige pensjonskostnaden i 2003 lik 

det faktiske tilskudd. Tilskuddet var kr 
31.531,- i morselskapet og kr 170.439,- 
for konsernet i 2003.
 I tillegg kommer de pensjoner som 
dekkes direkte for egen regning (egen-
andel). Disse utgjorde kr 91.457,- for 
morselskapet og kr 161.724,- for 
konsernet.

Note 5: Pantstillelser/garantiansvar     
Selskapet har ikke stilt noen pant i forbindelse med sin gjeld i Kommunalbanken da eierkommunene har garantert for denne gjelden 
som per 31.12.03 utgjør kr 96 125 050,-.

Note 6: Langsiktig fordring og gjeld     
     
Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: 2003 2002
Langsiktig gjeld 58 625 000  66 125 000
     
Fordringer som forfaller mer enn et år etter regnskapsårets slutt: 2003 2002
Lån til datterselskaper 2 142 856  6 171 428

Note 7: Aksjer i datterselskap, tilknyttet selskap mv      

 Anskaffelses- Forretn. Eier-  Selskapets 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  1 

For de heleide datterselskapene inngår de i det konsoliderte resultatet for konsernet.      
For Optimal Miljøtransport AS viser det foreløpige resultatet for 2003 et underskudd på kr 795.000,-. Egenkapitalen er oppbrukt og 
det er gitt lån på kr 300.000,- til drift av selskapet i 2003. Ved årsoppgjøret er det gjort avsetning for tilsvarende beløp under tap på 
fordringer.

Note 8: Aksjer i andre selskaper      

Ført opp i  Forretn. Selskapets  Antall  Pålydende til Verdi i
balansen som Kostpris kontor aksjekapital aksjer sammen balansen

Finansielle anleggsmidler:      
Kunnskapsparken AS Bodø  201 000   Bodø   6 000 000  200  1 000   201 000 

Note 9: Aksjer i konsernet      

Ført opp i  Forretn. Selskapets  Antall  Pålydende til Verdi i
balansen som Kostpris kontor aksjekapital aksjer sammen balansen

Finansielle anleggsmidler:      
Rekom AS  47 000   Bergen   1 056 000  94  500   47 000 
Retura AS  105 000   Oslo   1 780 000  1780  1 000   105 000 
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Note 10: Leie av anleggsmidler (Fast eiendom)     
     Morselskap Konsern
Leieavtaler Type anlegg Antall år 2003 2003

Fauske Gjenbruksterminal  Tomt   Ubegrenset   17 763 
Tømmerneset Omlastningstasjon  Tomt    25 år fra 1.1.93    5 758 
Skjerstad Gjenbruksstasjon  Tomt & hus   Oppsigelig  49 500   49 500 
Meløy Gjenbruksterminal  Tomt   Oppsigelig   4 000   4 000 

    

Note 11: Bundne bankinnskudd    
  Morselskap Konsern Morselskap Konsern
  2003 2003 2002 2002

Bundne bankinnskudd  269 282   1 149 282   223 248   806 038 

Note 12: Mellomværende mellom selskap i samme konsern
    
  2003 2002  

Kundefordringer  7 479 952   12 463 189   
Leverandører  4 863 617   7 413 201 

Note 13: Skatt konsern   

Årets skattekostnad fremkommer slik:   
Betalbar skatt    832 300 
Utsatt skatt    -118 167 
Diff. skatteavsetning 2002    -1 
Sum skattekostnad    714 132 
   
Betalbar skatt   
Regnskapsmessig resultat før skatt   2 525 020  
Permanente forskjeller   24 881  
Endring midlertidige forskjeller   422 647  
Skattepliktig resultat   2 972 548  
28% betalbar skatt    832 300 
   
Midlertidige forskjeller som    
påvirker betalbar skatt 2002 2003 Endring
Driftsmidler  542 704   136 908   405 796 
Omløpsmidler  -120 678   -137 529   16 851 
Midlertidige forskjeller   422 026   -621   422 647 
Utsatt skatt/skattefordel  118 167   *173  

* Utsatt skattefordel er ikke ført i regnskapet     
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 Morselskap Morselskap  Note Konsern Konsern
 2003 2002   2003 2002

    Operasjonelle aktiviteter   

 1 028 621 1 536 574 Resultat før skatter  3 911 501 4 594 447

   Betalte skatter  -662 284 

  -131 400 Gevinst ved salg anleggsmidler   -131 400

 21 738 915 17 263 371 Ordinære avskrivninger 2 23 834 973 18 024 825

 372 700 329 600 Reduksjon varelager  372 700 329 600

 2 794 124 -11 796 281 Reduksjon/Økning kundefordringer  -1 956 280 -1 658 850

 -3 726 086 4 511 135 Reduksjon/økning leverandører  -99 592 716 251

 145 393 -3 669 036 Endring andre tidsavgrensningsposter  -23 315 514 512

 22 353 667 8 043 963 Netto kontantstrøm fra operasjonelle  25 377 703 22 389 385

   aktiviteter   

      

   Kontantstrøm fra investeringsaktivitet   

 -200 000 -7 200 000 Utbetaling ved lån til datterselskap/tilknyttet selskap  -200 000

 304 499  Nedskrivning verdiaksjer 7 304 499 

 41 730 1 794 186 Innbetaling ved avgang anleggsmidler  41 730 609 400

 4 628 572  Innbetaling lån datterselskap   

   Eliminering av aksjer i datterselskap   2 000 000

 -7 599 640 -13 180 731 Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler  -9 724 912 -20 038 185

 -2 824 839 -18 586 545 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteten -9 578 683 -17 428 785

      

   Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter   

 -7 499 960 -7 499 990 Nedbetaling av langsiktige lån  -7 499 960 -7 499 990

 -7 499 960 -7 499 990 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitet -7 499 960 -7 499 990

      

 12 028 868 -18 042 572 Netto endring av kontanter  8 299 060 -2 539 390

 7 578 056 25 620 628 Beholdning kontanter 01.01  23 081 238 25 620 628

 19 606 924 7 578 056 Beholdning kontanter 31.12.  31 380 298 23 081 238

      

      

   Note 1   

 -159 410 -443 426 Andre fordringer  198 586 -921 165

 296 252 -160 760 Offentlige avgifter  102 053 861 957

 -90 449 -3 064 850 Annen kortsiktig gjeld  -422 954 -206 731

 99 000  Andre kostnader uten utbetaling  99 000 780 451

 145 393 -3 669 036   -23 315 514 512

Kontantstrømoppstilling
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Grønt system

Mengden avfall fra vårt kildesorterings-
system for husholdninger økte med 3 % 
i 2003. Økningen var størst for restav-
fall med 5,5%. Vi forventer reduksjon i 
mengden restavfall i 2004 etter innføring 
av plastsortering.

Husholdningene i Salten leverte 622 
kg med avfall hver i 2003.  Dette tilsier 
245 kg pr. innbygger. 41,9% av dette 
var restavfall, 23% var papp og papir og 
35,1% var matavfall.
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Kompostprodukter går til privat-
personer, gartnere, kommuner og entre-
prenører. 

3775 tonn finsortert papir gikk i 2003 
til Norske Skog sitt anlegg for produk sjon 
av nytt avispapir. Resten av papiret går til 
energigjenvinning hos Rognan Bio energi 
AS. 

Rent trevirke går inn i komposterings-
prosessen  sammen med hageavfall.  I 
2003 er det levert 1070 tonn fl is til for-
brenningsanlegget v/ Bankgata skole i 
Bodø.  

Papp går til materialgjenvinning på 
 Ranheim.

Metaller leveres til Metall og Gjenvin-
ning AS. 

Glass brukes til oppsamlingsgrøfter for 
metangass på deponiet. Dette er godkjent 
som gjenvinning av  forurensnings myn-
digheten. 

Kjøle og frysevarer leveres til godkjent 
behandlings anlegg.

Spesialavfall leveres inn til nasjonalt 
 system for innsamling av slikt.  

Plast går til material- og energigjen-
vinning i Norge og Sverige. 

Drikkekartong leveres til Norske Skog 
sitt anlegg på Hurum.

Renas avfall er elektrisk næringsavfall. 

EL-avfall er hvite varer, brunevarer og 
annet elektrisk og elektronisk avfall. Alt 
elektrisk og elektronisk avfall går via egen 
innsamlingsordning til gjenvinning.

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

Slik gjenvinnes avfallet
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I 2003 feiret Iris sitt 10 års jubileum.  
Dette har vært et 10-år med store foran-
dringer i måten å samle inn og behandle 
avfall.   I perioden fra 1994 til 1998 ble de 
totale avfallsmengdene redusert med de 
nye tiltakene, etter 1998 har mengdene 
på nytt økt hvert år.  Dersom økningen i 
Iris sine behandlede mengder siden 1999 
og frem til i dag skal være et bilde på hva 
man har oppnådd innenfor avfallsreduks-

jon i samme periode er det bare å konsta-
tere at vi har kommet sørgelig kort.  Men 
i målet om sortering og fornuftig behan-
dling er vi kommet langt. 

Mengder
Figuren under viser de totale mengder av-
fall som er tatt i mot og behandlet av Iris i 
fra 1994 til 2003. Figuren viser at Iris for 

4 år på rad har en stor økning i mottatt 
avfall. Siden 1999 har det vært en økn-
ing på 35 %. I 2003 kommer nesten hele 
økningen innenfor mottatt sortert avfall.  
For første gang ble det mottatt mer sortert 
enn usortert avfall til Iris`s anlegg. Avfall 
til deponi har vært stabil de 3 siste år.  
 

Behandlet avfall
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Gjenvinningsgraden, hvor mye som blir samlet inn og levert sortert av total behandlet mengde medregnet avfall mottatt utenfra 
regionen, var 51,7 % i 2003.  Det er første gang det er levert mer sortert enn usortert avfall til Iris.      

Økningen i avfall til deponi fra 2002 til 2003 kommer i sin helhet fra mottatt aske fra forbrenningsanlegg i Bodø og på 
Rognan. 

Den store økningen innenfor sortert avfall kommer i hovedsak fra papp og papir kjørt inn av Retura Iris.

Avfall mottatt og behandlet av Salten Forvaltning IKS (tonn)
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Salten Forvaltning har gjennom sitt 
datterselskap Retura avtale om mottak av 
matavfall fra Helgeland. 
 Verdien av mottatt avfall fra andre 
enn Iris var over 2,65 mill kroner i 2003.   
Verdien av mottatt slam var 1,15 mill 
kroner i 2003
 Matavfall og slam blir kompostert 
hver for seg.  Ferdig kompostert slam er 
fullstendig brukt som dekningsmasser 
ved våre deponier, hovedsakelig Buvika i 
Sørfold.  Kompost av matavfall er solgt 
som Iris-kompost og Plenmiks, og Blom-
stermix. 
 I 2003 ble 76 % av omsatt kompost 
solgt som jordblandingene Plenmiks og 
Blomstermix.  I 2002 ble 53 % av kom-
posten omsatt som jordblanding, resten 
som ren kompost.
 Iris har i 2003 deltatt i 2 større forskn-
ingsprosjekter, «Omsetning av kompost i 
Nord-Norge» og «Storrankekomposter-
ing».  Disse prosjektene er nå avsluttet.  

Kompostering og kompostprodukter
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Mottatt matavfall og slam (tonn)

Salg av kompostprodukter

Mengder i tonn 1999 2000 2001 2002 2003

Salg kompost  415 464 456 719 345
Salg plen-miks  50 240 429 658
Hageavfallskompost   232 0 

Blomstermix    68 303
Bruk på egne anlegg 390 266 0 0 

Totalt 805 780 928 1 216 1 306

Ettersom vi har begynt å tilby jord-
blandinger har etterspørselen etter 
ren kompost blitt redusert. Dette er 
samme erfaringen som andre kom-
postprodusenter også har.
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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 i terminalbygg m/ administrasjon 
og verksted/vaskehall.. 

Forklaring til figuren:
I en avfallsfylling starter utviklingen av 
gass umiddelbart etter deponeringen, og 
skjer i tre stadier. I den første fasen ut-
vikles 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. Metangass fra deponier 
anslås av miljødepartementet å utgjøre 7 
% av de samlede norske utslipp av klima-
gasser.  Metan er 21 ganger mer skadelig 
enn CO2 som drivhusgass.
 Reduksjonen i uttatt gass i 2002 kom-
mer av at anlegget er tatt fullstendig ned 
når motoren står. Det vil si at gassanlegget 
får færre driftstimer.
 I 2003 har det vært større problemer i 
driften av gassanlegget. Dette ser vi både 
på uttaket av gass og drift av gassmotor. 
Problemene er knyttet til uavklarte 
ansvarsforhold, mye vann i fyllinga, 
tett fylling, tette rør og derved lite gass.  
Problemene blir fulgt opp med egen 
handlingsplan. 

Energiregnskapet: 
I 2003 ble det gjennomført et prosjekt 
i energiledelse for bedriften. Tilrådnin-
gene i dette prosjektet vil bli evaluert og 
gjennomført i 2004.  Selv om vi har vært 
usikre på resultatet av prosjektet, har vi 
i 2003 for første gang på mange år en 
nedgang i energiforbruket i Vikan.  

Nedgangen er på 11,3 %. Dette viser at 
kun å sette i gang prosjektet, sammen med 
de økte energiprisene, har medført større 
bevissthet i forhold til bruk av energi.

Gassuttak
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Uttak av gass (Nm3/år)

Energiregnskap 1999 2000 2001 2002 2003

Energiforbruk Vikan (kWh) 608 556 679 222 771 784 797 734 707 500
Kjøpt strøm eksternt (kWh)     582 136 363 146 565 038
Strøm til eget forbruk (kWh)     189 648 434 588 140 192
Strøm solgt (kWh)     236 668 415 434 137 939
Motor i drift (h) 0 0 2 175 4 972 1 729
Driftsstabilitet      68,60 % 56,76 % 19,7 %
Motor produsert kWh     426 316 850 022 278 131
Midlere effekt (kw)     196 171 161

174 212

645 136 642 533

583 629

237 851
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Iris har iverksatt flere tiltak i 2003 for å øke innsam-
lingen av farlig avfall.  
•  Oppfølging av kampanjen i 2002 via annonsern-

ing og tydelig prioritering i vår egen avis «Her i 
Salten». 

•  Innsamling av 4 200 kg farlig avfall via miljøbilen 
ELLA. 

•  Miljøbåtruta ga 6 200 kg farlig avfall, langt mer 
enn tidligere år. 

•  Innenfor annet farlig avfall er det samlet inn 12,2 
tonn med vinduer hvor tettepakningen inneholder 
PCB.

•  Innsamling av farlig avfall på våre grovavfallsruter. 
•  I 2003 er impregnert trevirke blitt farlig avfall. 

Det er ikke med i denne oversikten. Det er sendt 
20,1 tonn med impregnert virke fra Iris i 2003. 

Ved å vurdere de enkelte kommunene i Salten opp 
mot hverandre ser man det fra enkelte kommuner 
samles inn mindre farlig avfall. Figuren viser at 3-4 
kommuner ligger klart under de andre over flere år. 
Dette kan forklares med at man i disse kommune har 
et næringsliv som medfører mindre farlig avfall enn 
gjennomsnittskommunen. Men det kan også være 
et signal på mindre kunnskap om farlig avfall og 
spesialavfallssystemet. I 2003 ble det med miljøbilen 
Ella gjort et krafttak i Bodø kommune. Dette har 
tydeligvis hjulpet. I 2004 bør kommunene Sørfold og 
Saltdal prioriteres.

Farlig avfall
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Innsamlet farlig avfall, kg/innbygger:

Kg pr innbygger  1998 1999 2000 2001 2002 2003

Spillolje 0,323 0,694 0,632 0,607 0,390 0,396

Oljefiltre  0,011 0,014 0,012 0,017 0,021 0,020

Batterier 0,655 0,829 0,851 0,922 0,774 0,859

Maling, lim og lakk 0,280 0,355 0,422 0,491 0,581 0,708

Løsemidler  0,016 0,009 0,008 0,015 0,008 0,007

Rengjøringsmidler 0,012 0,000 0,002 0,004 0,007 0,008

Plantevernmidler 0,001 0,001 0,001 0,005 0,005 0,002

Fotokjemikalier  0,006 0,010 0,005 0,011 0,004 0,002

Lysstoffrør 0,016 0,007 0,036 0,154 0,000 0,000

Annet spesialavfall  0,019 0,029 0,168 0,074 0,037 0,219

SUM  1,339 1,948 2,137 2,300 1,828 2.216

2,91

1,84

2,95

2,07

2,92

2,49

1,85

3,35

2,18

0,91

2,10

Innsamlet farlig avfall, kg/innbygger:
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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 høsten 
2003. Ingen anmerkninger ble registrert.

I regi av Iris Gjenvinning AS ble det 
avholdt felles brannøvelse på Vikan 

høsten 2003. I tillegg er det avholdt 
førstehjelpskurs

Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn på 
Vikan i juni. Det ble registrert 4 avvik og 
oppretting av disse foregår. 

Sykefraværsprosenten i administrasjonen 
har økt med 0,1 % til 0,25 %. 

AMU i datterselskapene har oppfordret 
ansatte til å avstå fra røyking i bygnin-
ger, maskiner og biler eid av Iris etter 1. 
april 2004. Det vil i denne sammenheng 
bli vurdert innkjøp av  røykebu (eks.vis 
busskur) for utendørs plassering.

HMS og internkontroll
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Iris jubileum 
– 10 år i miljøets tjeneste

Skulpturkonserter
Hva får man om man setter sammen en 
skulptør (Harald Bodøgaard) til å lage en 
skulptur av avfall og en slagverker (Rolf 
Lennart Stensø) til å komponere for, og 
spille på, skulpturen? 
 Et stykke avfallskunst med navn Part 
15757, og en skulpturkonsert.
 Iris jubileumsfeiring i 2003 ble åpnet 
med stor jubileumskonsert på Bodø Torg 
onsdag 28.mai. På dagen 10 år siden 
selskapet ble stiftet. Dette var faktisk den 
første konsert avholdt på det nye torget 
i Bodø. Vi inviterte alle skoleklasser og 
barnehageavdelinger i hele Bodø til å 
delta. Det deltok anslagsvis ca 250 barn 
på arrangementet. I tillegg var bilen zKil-
degunn» til stede, og det ble arrangert 
aktiviteter for barna. 
 Skulpturkonserten ble fremført på 
Fauskemessa i juni, på Sagfjorddagan i 
Hamarøy i juli, på Meløydagan i august 
og på Tverlandsmatnan i september. 
  Antall besøkende på våre konserter 
har vært bra, og konsertene har vært mot-
tatt med undring og begeistring. 

Prosjekter
Plastprosjekt
Det ble i løpet av 2003 kjørt et prøve-
prosjekt på plastinnsamling hos hushold-
ningene på ruter med egendrift i Fauske 
kommune.
 Samtlige 2000 boenheter i forsøksom-
rådet mottok brev fra oss om prosjektet.

 Det ble annonsert før hver plasttøm-
ming, i alt 11 annonser, i Saltenposten. 
Annonsene ble utformet slik at resultater 
fra innsamling ble formidlet.
 Vi fikk god mediedekning på vårt 
plastprosjekt, og oppslutningen var så 
god at plastsortering innføres for hele 
Salten fra januar 2004.

Informasjonsavis «Her i Sajlten» 
Informasjonsavisen «Her i Sajlten» utkom 
med to utgaver i år 2003. Avisens innhold 
skal være «lett» og fengende i reportasje-
form. Årets to utgaver har fokusert på en 
rekke forskjellige temaer. 
 Jubileumsutgaven av vår avis i mai 
2003 handlet om skulpturkonsertene og 

Informasjon
Iris feiret 10 års jubileum i 2003. Vår avfallshverdag er dramatisk endret på disse ti årene. Fra å 
sortere ut litt glassemballasje, til i dag hvor 60% av alt husholdningsavfallet kommer til nytte igjen 
i en eller annen form. Holdninger og bevissthet omkring vårt avfall er endret. Dette 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.

Over: Skulpturkonsert på Fauske. Under til venstre: skulpturkonsert i Bodø. 
Under til høyre: Skulpturkonsert i Meløy.
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jubileums-markeringer, resultater av 10 
år med sortering, farlig avfall, plastsorter-
ing og skolesatsing. 
 Høstutgaven omhandlet nytt tilbud 
om plasthenting hjemme, miljøvern i 
skolen, returkartong, julegaver som ikke 
blir avfall og båtbygger i Fauske.
 Avisene ble trykket i et opplag på hhv. 
38000 og 34 000 eksemplarer. Andre ut-
gave i år ble lagt med vår egen informas-
jonspakke til husstandene i Salten.

«Irispakken» – alt man trenger 
for ett år med kildesortering 
Gevinsten ved å samordne utdeling av det 
materiell våre kunder skal ha i en infor-
masjonspakke har vist seg å være positiv for 
Iris og våre kunder. Informasjonspakken 
deles ut i desember, og  inneholder bla. 
tømmekalender, vår informasjonsavis, bio-
poser, drikkekartongposer, julegavesekk, 
sekker til plastemballasje, plastbrosjyre, 
samt et par informasjonsskriv. 
 Det er pakket og delt ut ca 31.000 in-
formasjonspakker til våre kunder i Salten. 
Tømmekalenderen har nok en gang gjen-
nomgått en ansiktsløfting. Kalenderen 
inneholder alle opplysninger om tømme-
dager for ulike typer avfall, åpningstider 
på nærmesete anlegg og telefonnummer 
til renovasjonsbil. Baksiden er også denne 
gangen brukt til å informere om kildesor-
tering og gjenvinning generelt. 

Returkartonglotteriet 
Returkartonglotteriet er fra år 2003 
endret til å gjelde pengepremier til »alle 
gode formål», slik som lag og foreninger 
eller enkeltpersoner. Premiene er hhv. 
10.000,- eller 100.000,- kroner. Det ble 
gjennom et samarbeid med radio P4 
trukket ut vinnere hver lørdag. Navn og 
telefonnummer på den skole, lag eller 
forening man ønsker skal vinne skal da 
skrives på drikkekartongkubbene. Lever 
kubbene i utdelte grå poser for drikke-
kartong i papirdunken.

Vinnere i returkartonglotteriet 
2003 i Salten
Hunstad Skolekorps vant kr. 10.000,- og 
fikk dermed et kjærkomment tilskudd til å 

kjøpe nye instrumenter. Bodø Røde Kors 
Hjelpekorps vant kr. 100.000,-, en sum 
som hjelper dem til å holde beredskap og 
utstyr på plass i sitt arbeid. I tillegg ville 
de bruke en del av gevinsten til å hjelpe 
til å bygge opp et hjelpekorps i Arkhan-
gelsk. Håndballklubben Humør vant kr. 
10.000,- og ser gevinsten som er meget 
godt bidrag til å kjøpe seg treningstid.
 Norsk Returkartong delte ut 2 
millioner i premie i løpet av 2003.

Ella miljøbil
Iris har deltatt i utprøving av et nytt sys-
tem for innsamling av småelektronikk 
og farlig avfall i regi av Østbø og Elretur 
AS. Ella Miljøbil inneholder klasserom 
med fullt AV utstyr, og mottaksrom for 
småelektronikk og farlig avfall. Det er 
utarbeidet et system for besøk av skoler 
med tilhørende undervisning på for-
middag, og oppstilling torg/sentrale 
steder på ettermiddagstid for mottak fra 

privathusholdninger. Ella har i løpet av 
6 hektiske uker besøkt 44 skoler og fått 
formidlet miljøbudskap til 3200 elever 
i Salten. Det er samlet inn omtrent 5,3 
tonn småelektronikk og 4,2 tonn farlig 
avfall på disse ukene.
 Det er utarbeidet et eget hefte i LOOP 
serien om Ella og besøk på skolen.

Fokusering på barn og 
miljøvern

LOOP skole
Iris har deltatt i  utvikling av nytt under-
visningsmateriell som nå benyttes på lands-
basis. LOOP skole er elevhefter tilpasset 
førskole/1. klasse, 4./5. klasse og 9. klasse. 

Bodø Røde Kors Hjelpekorps vant 100 000 kr.

Ella Miljøbil



I tillegg er det laget egen lærerveiledning. 
Materiellet tilbys skoler gratis.
 Målsetting for skolemateriellet er å 
nå 100.000 elever hvert år, samt å kjøre 
omvisning og undervisning på anlegg. 
Iris har til nå sendt ut ca. 1000 hefter til 
interesserte skoler.
 I tillegg til heftene er det utviklet et 
eget nettsted for LOOP skole. Dette 
fi nnes på www.loop.no. Deretter velger 
man LOOP skole.
 Tilbakemeldinger fra skoler som har 
tatt materiellet i bruk er gode, og vi vil 
satse videre på å nå fl ere elever/besøkende 
enn noen sinne i løpet av 2004 og årene 
som kommer.

Representasjon 
Iris har deltatt med å arrangere semina-
ret «Samarbeid i kommunene» i regi av 
Salten Regionråd.
 Iris har deltatt i NRF’s (Norsk Ren-
holdsverks Forening) informasjonsgruppe 
i 2003. Gruppen arbeider med felles in-
formasjonstiltak for Norge, arrangerer 
seminarer og tilrettelegger nasjonale kam-
panjer som omfatter avfall og miljø.
 Iris har deltatt i utviklingen av LOOP 
skole materiell.
 Iris har deltatt i utformingen av pro-
sjekt for innsamling av småelektronikk, 
Ella Miljøbil og utarbeidelse av skole-
materiell til dette prosjektet. 

Vikan – et spennende sted å 
besøke
I år 2003 har vi hatt besøk av i under-
kant av 400 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 vide-
regående skole. 

 Lærerutdanninga ved Høgskolen i 
Bodø er fast på besøk hos oss, fl yktning-
kontoret og en del lag og foreninger har 
besøkt vårt anlegg på Vikan i løpet av 
2003.
 Vi har i løpet av år 2003 tatt imot alle 
som har kontaktet oss med ønske om et be-
søk så lagt dette har vært praktisk mulig.
 Vikan er en svært så spennende plass 
å besøke. Vi har etter hvert en rekke 
interessante ting å vise frem til våre be-
søkende. Kompostanlegget, et av landets 
få mekaniske forsorteringsanlegg, vi lager 
egen strøm, og fl ere andre deler av vår 
drift viser de besøkende at kildesortering 
nytter, og at avfall er en ressurs som kan 
nyttes på fl ere forskjellige måter.
 Forespørsler om å få besøke oss på 
Vikan vil fortsatt i tiden fremover være 
høyt prioritert hos oss. Styret og repre-
sentantskapets innstilling på å styrke vårt 

informasjonsarbeid med en ekstra stilling 
vil i tiden fremover gi oss et skikkelig løft 
mht å ta imot besøk og arbeide mot skoler 
og andre miljøinteresserte grupper.

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 fore-
drag om avfall og kildesortering. Vi har i 
løpet av året bl.a. holdt foredrag hos fl ere 
borettslag, boligsameier og pensjonist-
foreninger.

10 år i miljøets tjeneste!30
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I medhold av lov om interkommu-
nale selskaper av 29.01.1999. (Erstatter 
vedtekter for Interkommunalt Reno-
vasjonsselskap i Salten (Iris), sist endret 
27.02.1996.)

SELSKAPET

§ 1
Salten Forvaltning IKS er et non profit 
interkommunalt selskap dannet i med-
hold av lov om interkommunale selska-
per, (IKS-loven) Selskapet eies av kom-
munene Bodø, Fauske, Beiarn, Hamarøy, 
Steigen, Gildeskål, Sørfold, Skjerstad, 
Meløy og Saltdal.

Selskapet skal være et konsultativt organ 
for eierne i forurensningsspørsmål og 
bidra til løsning av slike.

Virksomheten er eget rettssubjekt og 
arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virk-
somheten skal registreres i Foretaksregis-
teret.

§ 2
Selskapets forretningskontor er i Bodø.

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 drift-
smidler; forestå planlegging av tjenester; 
bestille tjenester og varer; administrere 
utøvelsen av tjenester, herunder gi for-
skrifter 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 in-
nen behandling av avfall og skal til enhver 

tid være pådriver og utvikler av gode løs-
ninger innen avfallsbehandling ved å: 
•  drive miljøvennlig avfallsbehandling 

i Salten og arbeide for avfallsmini-
mering. 

•  stå for innsamling og transport av 
de avfallstyper som egner seg for 
interkommunalt samarbeid etter 
nærmere avtale med kommunene. 
Det er forutsatt almen tvungen reno-
vasjon i alle deltagerkommunene. 

•  stå for gjenvinning og produksjon av 
resirkulerbare avfallsprodukter, og dis-
tribusjon og salg av slike produkter. 

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 representant-
skapet.

Oppgave tillagt eierkommunene i følge 
særlov, vil betinge hjemmel i særlov som 
vilkår for at oppgaven kan overføres til in-
terkommunalt selskap.

ORGANISASJON

§ 4
Den daglige drifta er underlagt direk-
tøren.

REPRESENTANTSKAPET

§ 5
1.  Representantskapet er øverste organ 

for virksomheten og skal ha 22 med-
lemmer 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 kommune-
styrene 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 innkal-
les i samsvar med IKS-loven § 8.

3.  Representantskapet er vedtaksberet-
tiget, og gjennomfører saksbehan-
dlingen, i samsvar med IKS-loven § 
9. Om habilitet blir kommuneloven 
§ 40, pkt. 3 gjort gjeldende i samsvar 
med IKS-loven § 15.

4.  Innkalling til møte skal skje med minst 
4 ukers varsel og innkallingen skal 
inneholde saksliste og eventuelt saks-
materiale. De enkelte eierkommunene 
skal varsles tilsvarende. Det skal føres 
møteprotokoll. Protokollen under-
skrives av lederen og 2 av de øvrige 
medlemmene som velges ved møtets 
begynnelse. Representantskapets leder 
kan innkalle representantskapet med 
kortere frist hvor dette er påtrengende 
nødvendig. Jfr. for øvrig IKS-loven § 
8.

5.  På årsmøtet skal representantskapet 
behandle disse faste sakene: 

• Skriftlig årsmelding fra styret. 
•  Revidert årsregnskap fra styret fra for-

rige kalenderår. 
•  Valg av leder og nestleder i represent-

antskapet annet hvert år. 
•  Valg av sine styremedlemmer med 

varamedlemmer etter forslag fra val-
gkomiteen 

•  Valg av valgkomite og dets leder og 
nestleder. 

•  Valg av 3 representantskapsmedlem-
mer som selskapets klagenemnd for 2 
år. 

Selskapsavtale for Salten Forvaltning IKS
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•  Valg av styrets leder og nestleder for 2 
år ad gangen. 

•  Valg av revisor og fastsettelse av revi-
sors godtgjørelse. 

•  Fastsetting av godtgjørelse til repre-
sentantskap og styre, samt eventuelt 
særskilt godtgjørelse til leder og nest-
leder i representantskap og styre. 

I budsjettmøtet skal representantskapet 
behandle disse faste sakene: 
•  Vedta selskapets budsjett for kom-

mende kalenderår, jfr. IKS-loven 
§ 18, herunder forslag fra styret til 
gebyrregulativ 

Valgene skal være skriftlige dersom noen 
krever det.
Dessuten skal representantskapet behan-
dle:
• Fullmakter til styret 
•  Langtidsplaner, herunder økonomi-

plan iht. IKS-loven § 20, og vesentlige 
endringer i metoder/systemer 

•  Forslag fra styret til låneopptak og 
eventuelle kommunale garantier 

•  Forslag til medlemskommunene om 
endringer i selskapsavtalen etter råd 
fra styret. 

•  Forslag som er kommet inn til styret 
innen 8 uker før møtet i representant-
skapet. 

• Andre saker som styret vil ta opp. 
  Vedtak i representantskapet må god-

kjennes i den utstrekning dette blir 
krevd etter IKS-loven eller lovgivning 
ellers.

STYRET

§ 6
1.  Styret til selskapet skal ha 7 medlem-

mer 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. Inn-
kalling til møte skal skje med minst 

5 dagers varsel og innkallelsen skal 
inneholde saksliste og eventuelt sak-
somfang. 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 leder-
ens stemme utslaget. Ved valg, tilset-
tinger og habilitet gjelder § 5 pkt. 3. 
Det skal føres styreprotokoll. Jfr. for 
øvrig IKS-loven § 12.

4.  Styreleder og direktøren plikter sel-
skapet i fellesskap. Jfr. for øvrig IKS-
loven § 16.

5. Styret skal:
 •  ha den myndighet som ble gitt av 

representantskapet for å lede selska-
pets virksomhet og forvalte selskapet 
i samsvar med IKS-loven § 13

 •  tilsette og avsette direktør og fast-
sette 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 representant-
skapet om slike saker.

LÅN OG EIERNES ANSVAR

§ 7
Selskapet kan ta opp lån i banker og 
kredittinstitusjoner etter vedtak i repre-
sentantskapet. Øvre ramme for driftslån 
er 4 mill kroner og øvre ramme for inves-
teringslån 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 plik-
ter å ha renovasjonsforskrifter som er 
tilpasset Salten Forvaltning sitt behov. 
Dersom det forslag til forskrifter som 
Salten Forvaltning oversender til kom-
munene ikke blir godtatt, plikter kom-
munen å forelegge sine forskrifter for 
Salten Forvaltning sitt styre, som even-
tuelt kan be om endringer.

BUDSJETT OG REGNSKAP

§ 8 
1.  Ved begynnelsen av hvert kvartal 

betaler hver kommune, etter regn-
ing, forskuddsvis en sum tilsvarende 
en fjerdedel av den inntekten som 
er beregnet ved vedtak om gebyrer. 
Eierkommunene skal kreve inn renovas-
jonsgebyret og kommunene skal dekke 
selskapets tjenester ved den kommu-
nale renovasjon. Prisen for selskapets 
tjenester er lik for alle medlemskom-
munene når det gjelder husholdning-
savfall. Renovasjonsgebyret i de enkelte 
kommunene blir fastsatt av medlem-
skommunene, 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 renovasjons-
tjenestene, herunder slam og spesial-
avfall, blir fastsatt særskilt av represen-
tantskapet.

4.  Betaling for øvrige tjenester skjer, der-
som ikke representantskapet vedtar 
noe annet, på vanlig forretningsmes-
sig grunnlag og fastsettes av styret.

5.  Er regningen ikke betalt innen 30 
dager etter forfall, blir det regnet mora-
renter 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 representantska-
pet. Jfr. for øvrig IKS-loven § 4.

Endringer i selskapsavtalen må god-
kjennes av kommunestyrene i eierkom-
munene.

UTTREDEN OG 
OPPLØSNING

§ 11
Vedtak i en kommune om å gå ut, må 
skriftlig, og med ett års varsel, meldes rep-
resentantskapet på årsmøtet. Jfr. for øvrig 
IKS-loven § 30.

§ 12
Oppløsning av selskapet kan bare skje 
dersom samtlige kommunestyrer har fat-
tet vedtak om dette. Oppløsning må god-
kjennes 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. 
•  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. 
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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.

folkestyrte samfunnstjenester for Salten

1993 - 2003
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