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Iris Salten IKS er et eieselskap som k jøper
avfallstjenester hos datterselskaper og private
entreprenører.

Iris Retura AS er et heleid datterselskap av
Iris Salten IKS og driver den konkurranseutsatte
virksomheten innenfor næringsavfall.

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

Iris Produksjon AS er et heleid datterselskap av Iris Salten IKS og
driver viderebehandling av alt avfall i form av avfallssortering, kompostering og drift av avfallsdeponi.
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Arbeid med kvalitet
Hver uke blir Iris målt av sine kunder. Kundene er
opptatt av er om de får hentet sitt avfall til rett tid, og
på en slik måte de har forventet. De er opptatt av at
fakturaen de får er korrekt. De forventer god service
og kompetente ansatte når de tar kontakt. Kundene
forventer at Iris har gode behandlingsløsninger som
gir lite forurensning og god ressursutnyttelse av det
avfallet som kildesorteres og går til gjenvinning.

Leif Magne

For å øke kvaliteten på den tjenesten vi utfører, og
for å profesjonalisere oss ytterligere har Iris valgt å
sertifisere seg i henhold til standard for kvalitet: ISO
9001, standard for miljø: ISO 14001, og standard for
helse og sikkerhet: OHSAS 18001.

Hjelseng
Adm. direktør

Å arbeide i henhold til disse tre standardene er en
arbeidsmetodikk for å sikre kontinuerlig forbedring
i Iris med alle de forhold som angår kvalitet, miljø
og helse og sikkerhet. Jeg har stor tro på at denne
måten å arbeide på skal føre til at kundene er enda
mer fornøyd med Iris, men også at de har større
forventninger til oss.
Jeg er veldig stolt av at Bodø ble den andre kommunen
i Norge som i stor stil satset på avfallsløsninger under
bakken, også kaldt «underground» i mangel av et godt
norsk ord. Med denne avfallsløsningen har vi et tilbud
til alle de tettbebygde områdene som ønsker å skifte
ut containere og dunkløsninger med morderne og
estetisk gode avfallsløsninger. Dette er også et meget
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godt tiltak for å møte kravet om universell utforming.
Med løsning under bakken blir det enklere både for
barn, gamle og bevegelseshemmede å få levert sitt
avfall. Vi har valgt å gi romslig økonomiske vilkår for
de som ønsker denne løsningen. Vi har stor tro på at
det vil lønne seg i det lange løp. Men ikke minst vil
det oppfattet som en økning i kvaliteten i Iris’ tjenester.
Ikke sjelden har kunder ringt Iris og klaget på at vi
har glemt å tømme dunken som var trillet frem. I
de fleste tilfeller har vi kjørt forbi, og noen ganger
har kunden vært litt sen med å trille frem dunken.
Disse forglemmelsene ønsker vi nå å gjøre slutt på.
Alle renovasjonsbilene i hele regionen kjører nå etter
GPS-styring, og registrerer alle tømmingene som
blir gjort. Dersom noen dunker ikke er tømt, eller
registrert, vil disse ligge som restanse og må tømmes
før sjåføren kvitterer for at ruta er kjørt ferdig. Dette
systemet gjør det også mulig for oss å registrere feil
størrelse på dunk, ødelagte dunker, overfylte dunker,
og dunker som det per i dag ikke betales for.
Iris har i flere år arbeidet for et nærmere samarbeid
mellom kommunene for å få til bedre offentlige
tjenester til beste for innbyggerne i Salten. I dette
blir vi en tilrettelegger som er avhengig av at våre
eiere, kommunene i Salten, ønsker denne utviklingen.
Men samarbeid er vanskelig, og de økonomiske
fordelene ved samarbeid er heller ikke så enkle å se
når neste års budsjett er sammenligningsgrunnlaget.

Ikke minst i arbeidet med en felles IKT-plattform for
kommunene ble dette spesielt tydelig. Det var ikke
mulig å få til et samarbeid fordi det i et kortsiktig
perspektiv ble en dyrere løsning. At det i et lengre
perspektiv er nødvendig og har store fordeler for all
kommunal tjenesteyting kunne ikke dokumenteres
tilstrekkelig for å gå videre med prosjektet. I dette
tilfellet valgte man en dårlig løsning fremfor en bedre
løsning, fordi det var en billig løsning. Så får tiden vise
om man gjorde det rette valget.

Iris Salten IKS
Iris Salten IKS er eid av de ni kommunene i Salten:
Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy,
Saltdal, Steigen og Sørfold. Selskapet er et nonprofitt interkommunalt selskap dannet i medhold av
lov om interkommunale selskaper. Selskapets øverste
organ er representantskapet.
Selskapets formål er å utføre offentlige tjenester for
sine eiere.
Iris Salten IKS sin hovedvirksomhet er innsamling og
behandling av avfall. Til å utføre denne tjenesten er
det etablert tre datterselskaper; Iris Service AS, Iris
Produksjon AS, og Iris Retura AS.

El-avfall

I vår drift skal eier og kunder kjenne Iris igjen med
følgende egenskaper: Solid, Effektiv, Nyskapende og
Den lokale miljøbedriften.
Iris mener at kommuner kan yte bedre offentlige
tjenester ved å samarbeide kommunene imellom.
Iris Salten IKS sin rolle er å være tilrettelegger og
pådriver for å få til et slikt samarbeid. Gjennom
overskudd fra kommersiell drift har Iris Salten hatt
mulighet til å bidra til mange ulike prosjekter til felles
beste for våre eiere og innbyggere i Salten.

Her er en oversikt over noen pågående og
avsluttede prosjekter
Pågående prosjekter:
Energianlegg Salten. Iris Salten samarbeider med
Bodø Energi og Trondheim Energi om etablering av et
energianlegg i Salten. Anlegget skal gjøre regionens
restavfall om til varme og energi.
Energi- og klimaplaner. Iris Salten har prosjektledelsen når det nå skal utarbeides kommunevise energiog klimaplaner for seks Salten-kommuner. Også Iris
skal ha sin egen klimaplan.

El-avfall skal ikke i restavfallet.

Norsk Fiskeriretur as. Selskap etablert i mars 2008
med utspring i Iris Salten og Meløy Notbøteri, som
skal etablere nasjonalt mottak og behandlingsanlegg for kassert utstyr fra fiskeri og oppdrett.

Saltentinget. Iris Salten bidrar til at det arrangeres
ett felles kommunestyremøte årlig med ledelse og
opposisjon fra de ni eierkommunene. Målet er å diskutere felles utfordringer og finne felles løsninger.
Senter for økologisk økonomi og etikk, Handelshøgskolen i Bodø. Iris Salten har bidradd til etableringen og videre finansiering av senteret.
Helse- og miljøtilsyn Salten IKS. Iris Salten finansierer en prosjektstilling ved HMTS, som blant annet
arbeider med reduksjon av forsøpling, kampanjer og
kontroll av næringsavfall i Salten.
HT Safe. Iris Salten ble i 2007 største eier i dette
Hamarøybaserte selskapet som leverer sentralbordog trygghetsalarmtjeneste over hele landet.

Avsluttede prosjekter/engasjement:
Salten Brann IKS. Iris Salten har bidradd som prosjekt
leder med etablering og økonomisk med penger til både
prosjektutvikling og helhetlig profilering av selskapet.
Grønn Hverdag. Iris Salten har deltatt i etableringen
av Grønn Hverdags kontor i Bodø, og også vært med
og finansiere tre års prosjektperiode sammen med
Bodø kommune og Nordland fylkeskommune.
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Ella Miljøbil as. Iris Salten var aktiv i etableringen av
Ella Miljøbil – et rullende klasserom som underviser
elever om EE-avfall og farlig avfall, og som tok imot
EE-avfall/farlig avfall fra husholdningene. Selskapet
opphørte i 2009.
Drift offentlig eiendom. Iris Salten har hatt prosjekt
ledelsen på et samarbeid mellom seks Saltenkommuner. Målet er bedre drift og vedlikehold av
kommunale bygg.
IT Salten IKS. Iris Salten var involvert i arbeidet for
totalløsning og felles drift av PCer, programmer, telefoni og bredbånd for alle de ni kommunene i Salten.
Felles innkjøp i Salten. Iverksatt av Iris Salten, senere
overtatt og videreført av Bodø kommune som vertskapsløsning.
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Kartlegging miljøtilstanden i Saltenfjorden
(2005/2006)
I 2005 og 2006 ble det gjennom biologisk forsknings
gruppe ved Høgskolen i Bodø gjennomført en omfat
tende kartlegging av miljøtilstanden i Saltenfjorden for
området Straumøya – Hopen.

Kartlegging av vannkvalitet Vatnvatnet (2008/2009)
I forbindelse med måkeplager på Vatnvatnet er det
gjort en kartlegging av vannkvaliteten i innsjøen og i
kranvannet til de fastboende. På oppdrag for Iris har
HMTS IKS gjennomført prosjektet, mens feltarbeid og
analyser er utført av Labora AS.

Nøkkeldata for konsernet
Iris tilbyr husholdninger og bedrifter i Salten miljøvennlig behandling av avfallstyper 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.

Våre virksomhetsområder innen avfall er:
• Næringsrenovasjon og containerutleie gjennom
Iris Retura AS.
• Drift av deponi, sorterings- og komposteringsanlegg
gjennom Iris Produksjon AS.
• Husholdningsrenovasjon, drift av avfallsmottak, transport av
avfall og rådgivning i miljø- og avfallsspørsmål gjennom
Iris Service AS og Iris Salten IKS.

Sentrale nøkkeltall for perioden 2007–2009 er vist i tabellen under:
Konsern
2007

2008

2009

Innbyggertall i Salten

76 468

76 970

77 630

Antall husholdningsabonnement (boenheter)
Behandlet avfallsmengde (i 1000 tonn)
Gjenvinningsgrad i % totalt *
Gjenvinningsgrad i % husholdningsavfall **
Antall fast ansatte
Omsetning ekskl. deponiskatt (i mill. kr)
Resultat før skatt (i mill. kr)
Investeringer (i mill. kr)
Langsiktig gjeld (i mill. kr)
Egenkapital (i %)
Omsetning pr ansatt (i mill. kr)
Deponiskatt (i mill. kr)

32 574

34 210

34 001

64,3

62,2

62,0

54,5%

62%

73%

75,8%

59,7

85%

65

70

77

123,7

120,7

135,6
9,4
32,9
98,2
34,5
1,76
7,2

14,6

3,5

20,1

24,9

76,1

68,0

37,3

37,2

1,90

1,72

10,3

10,2

* 	Gjenvinningsgrad er avfall levert sortert til anlegg som andel av totalt mottatt avfall inkl. avfall sendt til
energigjenvinning.
**	Gjenvinningsgrad for husholdningsavfall er avfall fra mat- og papirdunk, pluss plastsekk som andel fra
husholdningene inkl. avfall sendt til energigjenvinning.
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HMS og internkontroll i 2009
Arbeidsmiljøutvalget Iris (AMU)
AMU har en viktig rolle i arbeid med HMS. Iris Salten
konsernet har felles AMU med lik representasjon fra
arbeidstakere og arbeidsgivere i morselskapet og
datterselskapene og intern kontroll. Det er avholdt
4 AMU møter i 2009 og behandlet 26 saker fra
sakskart og 18 saker under «eventuelt».

Ellen S.

Det er vedtatt plan for hvilke saker som skal være
obligatoriske i AMU-møter. I tillegg kommer andre
aktuelle HMS-saker i tråd med forskrift. Ansatte er
oppfordret til å melde inn saker under «eventuelt»,
for orientering, drøfting og/eller behandling.

Bakkefjell
Kvalitets- og
HMS leder

Hovedsaker i AMU i 2009 har vært: Oppfølging av
handlingsplan etter arbeidsmiljøkartlegging, iverkset
ting av tiltak. HMS/IK saker, forbedringsarbeid gjennom
intern revisjon, risikovurderinger og vernerunder,
avviksregistrering og -behandling/oppfølging. Arbeid
med ISO-sertifisering.

Skriftlige rapporter etter vernerundene med anmerk
ninger og avvik er gjennomgått i møte mellom
selskapenes daglige leder og aktuelle personer. På
bakgrunn av rapportene er forbedring og innskjerping
av rutiner gjennomført på alle anmerkningspunkter.

Forbedringsarbeid/Avvikssystem
Elektronisk avvikssystem i Iris Salten konsernet
dokumenterer avvik og lukking av disse. Systemet
er innarbeidet som en del av ordinær daglig drift i
løpet av 2009. Ledelsen i selskapene har bestemt
maksimal behandlingstid for ulike typer avvik. HMSavvik skal lukkes og kostnadsvurderes raskest mulig,
innen 2 uker. Driftsavvik lukkes så snart det er
praktisk mulig.
Det er i 2009 totalt i konsernet registrert 331 drifts
avvik og 152 HMS avvik. Alle avvik er lukket. Alle
innmeldte HMS- avvik gjennomgås i AMU og er tatt
til etterretning.

Vernerunder
Vernerunder er et av flere verktøy i det systematiske
arbeidet med HMS og kvalitet.
AMU vedtok i mai 2009 plan for vernerunder i alle
anlegg, maskiner og kjøretøy. Daglige ledere, Driftssjef/
Transportsjef, Verneombud/evt. Hovedverneombud
har gjennomført vernerunder etter vedtatt plan.
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Skader og ulykker/ nestenulykker i 2009
I 2009 er det totalt rapportert 152 saker. Av disse er
131 saker HMS avvik fra rutiner og 9 saker skade på
materiell. Det er rapportert 12 HMS avvik som har
medført sykefravær i løpet av 2009. Risikovurderinger
er foretatt og rutine gjennomgått på bakgrunn av alle
rapporterte ulykker og nestenulykker. På bakgrunn av

hendelsene er korrigerende tiltak iverksatt. I mange
tilfeller er prosedyrer og rutiner innskjerpet.

Sykefravær i 2009
Sykefraværet generelt i konsernet vurderes å være på
et akseptabelt nivå. Det er klar overvekt av legemeldt
sykefravær over 16 dager. Totalt sykefravær i kon
sernet i 2009 var på 5,2 %. Løpende arbeid med
oppfølging av sykemeldte arbeidstakere har som mål
å legge til rette for at arbeidstakere kan fungere i
arbeidslivet. Oppfølgingsrutine er beskrevet i HMS/
IK system og følges i hvert enkelt tilfelle.
Selskapene i Iris konsernet er IA bedrifter. Som IA
bedrift har Iris rett til utvidet bruk av egenmeldinger,
aktiv sykemelding uten forhåndsgodkjennelse av
NAV og egen kontaktperson hos NAV.

Brannvern
Iris har utnevnt Brannvernleder og 2 vara brannvern
ledere. Alt brannslukkingsutstyr er kontrollert sommer/
høst 2009 ihht. avtale med Bodø Brann- og Flåte
service. Brannvernleder har hatt gjennomgang av
brannvernutstyr med alle ansatte i Iris i desember
2009.
Kompetanseheving og oppfølging av enkeltpersoner
Lovpålagt HMS kurs for ledere med personalansvar

er gjennomført. Det er gjennomført og dokumen
tert opplæring i Elektronisk internkontroll/HMSsystem for tilnærmet alle ansatte. Målet med
denne opplæringen er at alle ansatte skal kunne
finne prosedyrer, skjemaer og annen relevant
informasjon. Det er arrangert førstehjelpskurs
for alle ansatte i datterselskapene. I tillegg
opplæring i GPS Navigasjon, Farlig Avfall og
øvrig kompetanseheving ut fra løpende behov
i selskapene.

Bedriftshelsetjeneste
Iris Salten konsernets selskaper er tilknyttet bedriftshelsetjenesten HEMIS. I samarbeid med bedrifts
helsetjenesten settes det opp 2-årige handlingsplaner
med beskrivelse av vårt behov for oppfølging fra
bedriftshelsetjenesten og tidfesting av aktiviteter.
Det er i 2009 gjennomført inneklimamålinger, ergo
nomiske vurderinger, vaksinering og helsekontroll
hos lege for alle ansatte. I tillegg er det gjennomført
arbeidsmiljøkartlegging av fysisk, psykososialt og
organisatorisk arbeidsmiljø. Kartleggingen resulterte
i en intern handlingsplan og oppfølging av prioriterte
områder.
Noen av momentene som framkom krevde umid
delbar handling fra ledelsen, og tiltak ble raskt
iverksatt. Handlingsplanen i sin helhet er operativ og
vil kreve langsiktig arbeid og oppfølging.

Tilsyn fra myndigheter
Iris Salten konsernet har i 2009 hatt systemrevisjon
fra Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen,
ifm. «kontrollaksjon deponi 2009». Iris har mottatt en
foreløpig rapport som er besvart innen frist. Det har
ikke vært gjennomført systemrevisjon fra Mattilsyn
eller Arbeidstilsyn i 2009.

Internt revisjonsprogram, ledelsens gjennomgang
og oppfølging av handlingsplaner gjennomføres
fortløpende, og rulleres ved periodens utløp.

ISO sertifisering og Kvalitetsarbeid
Iris konsernets målsetting om sertifisering ut fra krav
i totalt 3 ISO standarder ble nådd i juni 2009.
Som et av de første avfallselskapene i Norge fyller Iris
kravene gitt i 3 ISO standarder.
Sertifikatene er i første omgang er gyldige til juni
2012. Forutsetningen for å beholde denne status
videre etter 2012 er at vi fortsatt fyller strenge krav
og kan dokumentere kontinuerlig forbedringsarbeid.
Iris Salten har nå ISO sertifikatene som dokumenterer
at vi fyller kravene ihht:
NS-EN-ISO 14001:4000 (Miljø)
NS-EN-ISO 9001:2008: (Kvalitet)
NS-EN-OHSAS 18001:2007: (Helse og sikkerhet).
Neste ekstern revisjon er tidfestet til juni 2010. Denne
vil bli gjennomført etter samme metode som i 2009.
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Iris Retura AS
Iris Retura AS tilbyr avfallsløsninger til næringslivet.
Selskapets forretningsidé er å tilby komplette avfalls
løsninger, fra avfallsplan og til henting og behandling
av avfallet.

Anders Tverbakk
Daglig leder

2009 er Iris Retura AS sitt åttende driftsår. Selskapet har etablert en solid kundebase gjennom gode
logistikkløsninger, miljøvennlig avfallsbehandling og
fokus på gode kundeløsninger. Ved å fokusere på
gevinsten med å sortere avfallet, har en rekke kunder
redusert sine avfallskostnader og fått en mer miljøvennlig avfallsbehandling.
Iris Retura eier alt oppsamlingsmateriell som står utplassert hos selskapets næringslivskunder i Salten.

Innsamling av avfall skjer i egen regi og ved hjelp av
innleide transportører. Behandling av avfall og felles
tjenester kjøpes i konsernet.
Iris Retura AS har kunder innen detaljhandel, service
næring, industri, bygg- og anleggsbransjen, offentlig
sektor og privat personer.
Iris Retura AS har vært pådriver innen etablering og
utvikling av Retura som landsdekkende samarbeid.
I dag inngår over 30 avfallsbedrifter fra Mandal i
sør og til Hammerfest i nord i Retura samarbeidet.
Dette er bedrifter som samarbeider om salg av avfallsløsninger til landsdekkende kjeder, innkjøp og
markedsføring.
Nøkkeltall (alle tall i 1000 kr)

Faktaopplysninger
Stiftet:
Antall ansatte:
Daglig leder:
Eierskap:

2001
13
Anders Tverbakk
Iris Salten IKS 100%

Eierandeler i andre selskap:
Østbø AS 15,67%
Retura Norge AS 4,33 %
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Iris Retura bidrar til
forskning og utvikling innen
økologisk økonomi
Iris Retura AS støtter opp under universitets satsingen ved Høgskolen i Bodø med
å finansiere dannelsen av et senter for
økologisk økonomi og etikk. Iris Retura AS
bidrar med til sammen 2,4 millioner over
8 år til etablering og drift av senteret.

2007

2008

2009

30 068

32 618

39 984

Driftsresultat

5 064

4904

8 367

Resultat før skatt

5 323

5240

8 432

2007

2008

2009

Egenmeldt fravær

0,38 %

0,64 %

1,23 %

Sykemelding under 16 dager

0,54 %

1,25 %

0,44 %

Langtidsfravær (> 16 dager)

0,00 %

5,98 %

2,08 %

Samlet Fravær

0,98 %

6,62 %

3,74 %

Omsetning

Hms og internkontroll

Iris Retura AS – en solid samarbeidspartner
I takt med en rivende utvikling innen avfallsbransjen
øker behovet for spesialkompetanse.

Vi tilbyr:
Rådgivning/planlegging
Flere og flere av våre kunder utfører en miljøsertifisering
av sin bedrift. Miljøsertifiseringer skjer etter forskjellige
standarder, ISO, Miljøfyrtårn, Svanen og Grønt Flagg
for å nevne noen. Dette fordrer at vi kan hjelpe dem
med den dokumentasjonen som de trenger fra oss. I
samarbeid med Senter for økologisk økonomi og etikk,
har flere i Iris-konsernet tatt studiet i Miljøledelse. Dette
for å kunne hjelpe våre kunder.

Utstyr/transport
For å håndtere avfallet riktig kreves det rette utstyret.
Retura har løsningene - alt fra enkle beholdere til store
containere og komprimatorer. Vi har en moderne og
godt vedlikeholdt bilpark som takler dagens krav til
effektivitet. Vi kommer når vi skal.
Godkjent avfallsbehandling
Det finnes en rekke lover og forskrifter som regulerer
håndteringen av avfall. Dette er viktig for å utnytte
ressursene og ta vare på miljøet. Vi kan kjørereglene.

Landsdekkende samarbeide
I Retura er vi en rekke samarbeidende bedrifter, fra
Hammerfest i nord og til Mandal i sør. Vi samarbeider
om løsninger, innkjøp og markedsføring. Vi kan løse
oppdrag i hele Norge.

Iris Retura AS tilbyr nå våre kunder
Underground løsninger.

Dokumentasjon
Myndighetene stiller krav til dokumentasjon i forbindelse med enkelte avfallstyper. Også med tanke på
intern kontroll og oversikt er dokumentasjon viktig.
Statistikk/rapportering
Vi kan utarbeide statistikk som viser innsamlede
avfallstyper, mengder, antall tømminger og kostnader.
Dette gjør det enkelt å vurdere de faktiske resultater
opp mot bedriftens målsettinger.
Innsamling av alle typer avfall
Innen næringslivet oppstår det et utall avfallstyper
som krever forskjellig innsamling og behandling.
For å si det enkelt: vi henter alt!

Vi har moderne og godt vedlikeholdt bilpark som takler dagens krav til effektivitet.
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Iris Service AS
Iris Service AS utfører innsamling av husholdningsavfall i Bodø, Gildeskål og deler av Fauske
kommune.
Iris Service drifter alle mottak og anlegg i Iris konsernet
utenom anlegget i Vikan.
Selskapet holder til på Vikan i Bodø. Selskapet er
100% eid av Iris Salten IKS og utfører tjenester for
Iris Salten IKS. 2009 var Iris Service AS sitt åttende
driftsår.
Johnny Brovold
Daglig leder

Selskapet har siden etableringen hatt fokus på
å videreutvikle løsningene som var etablert i Iris
konsernet. Effektiv og rasjonell drift, kostnads
effektivt materiell og bruk av morderne utstyr er
satsingsområder i bedriften. Målsettingen er at Iris
Service AS skal være konkurransedyktig med de
beste aktørene i bransjen.

Nøkkeltall (alle tall i 1000 kr)
2007

2008

2009

24 484

24 817

27 028

Driftsresultat

1 083

-1 680

-1 006

Resultat før skatt

1 253

-1 533

-1 064

Iris Service AS

2007

2008

2009

Egenmeldt fravær

1,4 %

1.1 %

1,1 %

Sykemelding under 16 dager

1,2 %

1.0 %

1,2 %

Langtidsfravær (> 16 dager)

3,4 %

4,5 %

4,0 %

Totalt

6,2 %

6,8 %

6,7 %

Omsetning

Hms og internkontroll

Faktaopplysninger
Stiftet:
Antall ansatte:
Daglig leder:
Eierskap:

2001
31
Johnny Brovold
Iris Salten IKS 100%
Spesialbil for tømming av
underground avfallsbeholdere.
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Ytre miljø
Inntransport av avfall medfører utslipp til jord, vann og
luft, og er en kilde til lokale og globale miljøproblemer.
Transportvirksomheten og maskindriften i selskapet
medfører forurensning av det ytre miljø gjennom
utslipp av CO2,NOx, støv og støy. Besparelsen i
dieselforbruket pr. kjørte km. i 2007 og 2008
sammenlignet med forbruket pr. kjørte km. i 2006

var 7,5 %. Dette medførte at selskapet har spart
miljøet for 44 tonn CO2. Det totale CO2 utslippet innen
vår transportvirksomhet er beregnet til 596 tonn i
2008. I 2009 var dieselforbruket på omtrent samme
nivå som for 2008. Selskapet søker å redusere
forurensning gjennom bruk av moderne utstyr og
rasjonell drift. I 2009 kjørte renovasjonsbilene 6000
færre km. sammenlignet med 2008 for betjening

av husholdningskundene. Pr. dato har selskapet 8
renovasjonsbiler i drift med EURO 5 motorer, som
gir de laveste utslipp av NOx, ytterligere 3 biler blir
levert med Euro 5 dette året. I tillegg til lavutslippsbiler
holder selskapet seg oppdatert på utviklingen av
hybridbiler, som har motordrift veksels vis på strøm
og diesel.

Satsingsområder
Tilbudet til borettslag og sameier om etablering av
under bakken løsning istedenfor container, har så
langt vært en suksess. Så langt er 79 under bakken
containere kommet i drift, disse betjener ca. 1000
husholdninger. I tillegg er det inngått avtaler av
ytterligere 40 containere og 500 nye husholdninger.
Iris Service AS bekoster utkjøring av betong og
container til borettslagene. I 2009 hadde selskapet
en kostnad på kr. 400.000,- til utkjøring av utstyr.
Etter en tids innkjøring, er selskapet nå godt i gang
med kjøring ved hjelp av GPS. Kostnadene med kjøp
av utstyr, programvare og plotting har beløpet seg til
0,7 mill.kroner. Vår nytte med kontinuerlig bruk av
GPS er stor og de viktigste fordeler med systemet er:

- Kontinuerlig kontroll over antall dunker og dunk
størrelse, vi har med bruk av GPS fått økte inntekter.
- Kundesenter og transportleder har fått et godt
hjelpemiddel ved telefonhenvendelser, for
eksempel, hvorfor dunk ikke er tømt.
- Registrering av overfylte dunker og andre avvik hos
kunden.
- Vi vil bruke betydelige mindre kostnader med å
gjøre vikarsjåfører kjent i rutene.
- Høyne kvaliteten på korrekt innsamling, vi har som
ISO mål å utføre 99 % korrekt tømming.

Ca.1000 husholdninger betjenes nå med underground løsning.
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Iris Produksjon AS
Iris Produksjon har hatt sitt fjerde driftsår i 2009.
Iris produksjon AS driver Vikan avfallsdeponi, grov
sorteringsanlegg, papirsorteringsanlegg og komposteringsanlegg.

Tor Jørgen
Aandahl

Nøkkeltall (alle tall i 1000 kr)
2007

2008

2009

40 956

41 687

43 707

Driftsresultat

5 001

622

1 616

Selskapet håndterer alt avfallet som går gjennom Iris
konsernet. Vi leverer også tjenester til bedrifter og
andre avfallsselskaper.

Resultat før skatt

3 742

1 097

1 784

Effektiv og rasjonell drift, kostnadseffektive anlegg,
høy miljøstandard og bruk av moderne utstyr er satsingsområder i bedriften. Vi har som mål å hente ut
mest mulig ressurser i det som vi får inn som avfall.

Iris Produksjon AS

2007

2008

2009

Egenmeldt fravær

0,6 %

0,9 %

1,3 %

2%

0,7 %

2%

Langtidsfravær (> 16 dager)

5,8 %

1,8 %

4,1 %

Totalt

8,4 %

3,4 %

7,4 %

Daglig leder

Omsetning

HMS og internkontroll

Sykemelding under 16 dager

Faktaopplysninger

Nyskapende!

Stiftet: 2006
Antall ansatte: 20 ansatte
Daglig leder: Tor Jørgen Aandahl
Eierskap:
Iris Salten IKS 100%

Iris Produksjon deltar i et FoU prosjekt
som tester bioremedering av oljeforurenset masse i fullskala. Samtidig utvikles
det løsning for overvåking og fjernstyring
av prosessen.

Eierandeler i andre selskap:
HAF Energi AS 5%
Rekom AS 4,45 %
Norsk Fiskeriretur AS 40 %

Prosjektet er støtte av Innovasjon Norge,
og er godkjent for Skattefunn.

Papp og papir på vei til gjenvinning.
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Deponiforbudet endrer driften
Den 1. Juli 2009 trådte deponiforbudet i kraft i Norge.
Forbudet går i korte trekk ut på at det fra gjeldende
dato ikke er lov å legge avfall som kan energigjenvinnes
på avfallsdeponi. Det er fortsatt lov å deponere ikkeenergi utnyttbart avfall på avfallsdeponi.
Drift av avfallsdeponi har vært et av hovedområdene
for Iris Produksjon. Forbudet har derfor medført
vesentlige endringer i driften til Iris Produksjon i
løpet av året 2009. Alt restavfall fra husholdninger

og en god del av næringsavfallet har i 2009
blitt levert til energigjenvinning. Vi har levert til
forbrenningsanlegg i Kiruna, Boden og Umeå. Avfall
som sendes til forbrenning sorteres og kvernes for så
å bli transporteres med trailere dit det skal brennes.
Mengden avfall til deponi har i 2009 blitt betydelig
redusert og vil gå ytterligere ned i 2010. Deponiet vil
ikke lenger ta i mot restavfall men vil ta i mot avfall
som ikke kan energigjenvinnes samt lett forurensede
jordmasser. Mottak av jord og overskuddsmasser
har økt i 2009, en økning vi forventer vil fortsette.

Deponiet vil også videre ha en sentral rolle i Iris
Produksjon sin drift.
Iris Produksjon tar i mot en rekke kildesorterte
avfallsfraksjoner. Flere av disse eksporteres for å
kunne bli gjenvunnet. Trevirke energigjenvinnes i
Piteå, plast material- og energigjenvinnes i Tyskland,
og klær sendes til Polen og blir solgt i bruktbutikker.
Avfall blir i større og større grad gjenvunnet som
energi eller brukt som en sekundærråvare i nye
produkter.

Restavfall sorteres og kvernes på Vikan før det sendes til energigjenvinning.
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konsern 2009

9 eierkommuner
Iris Salten IKS

100 %

Transport
- Innsamling av husholdningsavfall
- Transport av avfall
- Drift mottak

51 %

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

Innsamling av Næringsavfall
- Bedriftsrenovasjon
- Containerrenovasjon
100 %

(Til høyre finner du våre
Datterselskaper med eierandel)

100 %
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Produksjon
- Deponidrift
- Kompostering
- Papirsortering
- Drift mottak Bodø

- Alarm
- Sentralbord
- Informasjonstelefon
- Ruteopplysning
(14 ansatte)

Styret
7 medlemmer
Velges for 2 år av gangen med forskjøvet valgperiode.

Representantskap

Ett medlem velges av og blant de ansatte.
Representantskapet er selskapets øverste myndighet, styret er det utøvende organ.

21 representanter
Leder: Lars Kr. Evjenth
Representantskapet velges for en periode på 4 år, i samsvar
med den kommunale valgperioden.
Kommune:
Beiarn
Bodø

Fauske

Gildeskål
Hamarøy
Meløy
Saltdal
Steigen
Sørfold

Medlem:
Frigg Ottar Os
Odd Willy Hansen
Jon Albert Alstad
Else Marie Torp
Anne Stein
Odd A. Lund
Odd Paulsen
Gørill H. Hongset
Eva Leivseth
Svein E. Olsen
Inger Synnøve Karlsen
Odd Henriksen
Lasse G. Dahl
Walter Pedersen
Rolf Steffensen
Arild Kjerpeseth
Per Swensen
Kjell Magne Johansen
Anne Britt Sletteng
Asle Schrøder
Lars Kr. Evjenth

Varamedlem:
Håkon Sæther
Astrid Olsen
Ingrid Lien
Bernt Aanonsen
Berit Undrum
Rolf Naurstad
Knut Hernes
Kari Storstrand
Øystein Kilen
Terje Cruickshank
Arne B. Vaag
Kjell Sverre Jakobsen
Bjarne Eidissen
Kirsti Mentzoni
Liv Lund Skarvik
Mari Ann Bjørkli
Hanne Aidijervi
Monica Sundsfjord
Alf Sture Vik
Fred Eliassen
Karin Bakken

Medlem
Berit Woie Berg, styreleder
Odd-Tore Fygle, nestleder
* Tom Cato Karlsen
* Jørgen Kampli
* Kristin Setså
Siv Mossleth
Robert Pettersen, ansattes representant

Varamedlem
1. vara. Torbjørn Winther
* 2. vara. Hilde Furuseth Johansen
* 3. vara. Jarl Dokmo

Sigurd Hunstad

* på valg i 2010

Administrasjon
13 medarbeidere
Daglig ledelse ivaretas av adm. direktør.
Adm. direktør	Leif Magne Hjelseng
Økonomisjef	Randi Figenschou
Regnskapsfører	Randi Hopen
Leder kundesenter (til 30/09)	Lise Mørkved
Servicemedarbeider	Dagrun Simensen
Servicemedarbeider	Gunn Willumsen
Kontormedarbeider	Randi Heen
Informasjonssjef	Bjørg Nilsen
Prosjektdirektør energianlegg
Håvard Engseth
Konsernrådgiver	Trond S. Ursin
Kvalitet og HMS-leder	Ellen Bakkefjell
Konsernlibero
Øistein Aleksandersen
Skolebesøk (20%)	Torild Willumsen
Trainee (til 30/9)	Lisbeth Vollan
Trainee (fra1/11)
Jørgen Einejord

17

Prosjekter 2009
ISO – sertifisering
Iris-Salten er en seriøs bedrift med et mangesidig
konkurransebilde. Vi skal være ledende innenfor vårt
område, og vi arbeider aktivt for å være foretrukket
som samarbeidspartner og leverandør.
Vi skal dokumentere at vi arbeider systematisk for å
forbedre våre selskap. Målet er å bedre kunne møte
konkurransen i markedet som gir stadig økende fokus
på og større krav til kvalitet.
Selskapets øverste ledelse fastsatte i desember 2007
følgende overordnet mål for arbeidet.
Kvalitetsmål (ISO-9001)
God kvalitet på varer og tjenester gjør at Iris oppfyller
kundenes krav, og foretrekkes som leverandør
Miljømål (ISO-14001)
De miljø-påvirkninger som følger av Iris sin drift skal
ikke påføre neste generasjon økte miljøproblemer.
Helse- og sikkerhetsmål (ISO-18001)
Ingen skal, direkte eller indirekte, få akutte eller varige
skader eller helseplager som følge av vår drift og
virksomhet.
Iris konsernets målsetting om sertifisering ut fra krav
om disse 3 ISO standarder ble nådd i juni 2009.
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Iris var det andre avfallsselskapet i Norge som nådde
alle 3 standarder.

Offentlig eiendomsforvaltning i Salten
Bakgrunnen for eiendomsforvaltningsprosjektet er
«NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle. Om
eiendomsforvaltningen i kommunesektoren». Gjennom
et forprosjektet er det gjort en overordnet kartlegging av
tilstand på bygningsmassen, analyse av regnskapene for
å se hvor mye som brukes til forvaltning, drift, vedlikehold
og utvikling av bygg og eiendom, samt en vurdering av
organisasjon, systemer og planverk.

Undersøkelse av vannkvaliteten i Vatnvatnet
I forbindelse med registrering av økte måkeplager og
tilgrising på Vatnvatnet var det ønskelig å kartlegge
vannkvaliteten i innsjøen og i kranvannet til de fast
boende. Iris Salten IKS har vært oppdragsgiver for
prosjektet. Helse- og miljøtilsyn Salten IKS gjennom
fører prosjektet mens feltarbeid og analyser er utført
av Labora AS.

Forprosjekt for eiendomsforvaltning i Salten er gjennomført i henhold til opprinnelig prosjektplan, og
innenfor prosjektets rammer. Prosjektet har dekket
Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske og Sørfold.
Det er utarbeidet egne rapporter for kommunene i
alle de 6 kommunene. Det er i tillegg laget en samle
rapport for alle kommunene. Samlerapporten er
publisert på vår egen hjemmeside, samt på nasjonal
internettside for offentlig eiendomsforvaltning (KOBE).
Prosjektet er gjennomført uten overskridelser. Alle
kommunene har nå valgt å gå videre i et nytt prosjekt
som viderefører arbeidet med de funn som er gjort.
Sluttrapport kan lastes ned fra våre hjemmesider
www.iris-salten.no/rapporter

Det finnes ingen vaksine mot miljøgifter.

Målet med prosjektet har vært å følge utviklingen
i innsjøen, spesielt med hensyn til mikrobiologiske
forhold, undersøke vannkvaliteten i kranvannet til de
fastboende og vurdere drikkevannskvaliteten i innsjøen.
Undersøkelsene er gjort i 2008 og 2009. og slutt
rapport kan lastes ned fra våre hjemmesider
www.iris-salten.no/rapporter

Energianlegg i Salten
Prosjektet Energianlegg i Salten har pågått i hele 2009.
Hensikten er å fortsette utredningen av alternativet
til transport av restavfall etter deponiforbudet som
trådte i kraft den 01.07.09.
Dispensasjon fra forbudet, samt transport til Umeå er
dagens løsning for restavfallet i Salten inntil et Energianlegg kan stå ferdig i utgangen av 2013.
Deltagere i prosjektet sammen med Iris Salten IKS er
Bodø Energi AS og Trondheim Energi AS. Hvert av de
deltakende selskapene har bidratt med finansiering
og kunnskap innenfor sine kompetanseområder.
Konsekvensutredning er utarbeidet etter plan og
bygningsloven og ble godkjent i Bodø bystyre den 18.
juni 2009. Endelig plassering ble behandlet i Bodø
Bystyre den 19.11.09. Bystyret gikk enstemmig inn for
plassering av anlegget på Burøya ved Bodø Sildoljefabrikk. Det legges på den måten til rette for en enkel

energileveranse av damp til Bodø Sildoljefabrikk for å
erstatte bruk av dagens oljekjeler som står for ca 10%
av Bodø´s CO2 utslipp.
Prosjektet søkte den 10.06.08 om konsesjon for
fjernvarme hos NVE – Norges vassdrag og energiverk
- med Bodø Energi AS som søker. Etter at Bodø Bystyre har uttalt seg om søknadene i møte den 19.11.09
er nå NVE endelig klar til å behandle søknadene fra
Bodø Energi AS og konkurrent Burøya Energi AS.
Muntlig informerer NVE om vi kan forvente en avgjørelse før påske 2010. Prosjektets framdrift avhenger
av å få tildelt konsesjonen. Representantskapet for
Iris Salten IKS skal behandle dette spørsmålet i eget
møte etter at konsesjonsspørsmålet er avklart.
Les hele årsrapporten for energianlegg i Salten og
annen informasjon om prosjektet på www.iris-salten.no/
energianlegg

Prosjekt IT Salten IKS – avsluttet våren 2009
Målsettingen med prosjektet var å etablere ett senter
som skal drifte og videreutvikle IKT-tjenestene for hele
Saltenregionen. Bakgrunnen for dette prosjektet var
erkjennelsen av at mange kommuner i Salten i dag
har få ressurser til å sikre en god og forsvarlig IT-drift,
og samtidig kunne imøtekomme de utfordringene
som ligger i årene som kommer. Prosjektet startet opp

sommeren 2008, med mandat fra Salten Regionråd, og
egen styringsgruppe bestående av rådmenn og IT-folk.
I samarbeidet med rådmannsgruppen og styringsgruppen for prosjektet ble det utarbeidet 4 ulike
modeller av en IKS-basert organisering med tilhørende investerings- og driftskostnader for å drifte
de samme fagsystemer som i dag (delta-kostnadene). Kostnadene ved overgang til felles fagsystemer
var ikke tatt med. Det samme ble gjort for 2 vertskommuneløsninger.
Tilbakemeldingene fra kommunene var entydig i at
man hverken ønsket å etablere et felles IKS eller
vertskommuneløsning for felles drift av ikt-tjenester i
Salten. Dog har det arbeidet som er blitt gjort, gitt ny
lærdom og nyttig innsikt i egne ikt-tjenetser - og satt
fokus på egen ressursbruk på IT.
Les mer om prosjektet og hele sluttrapporten på våre
hjemmesider www.iris-salten.no/it-salten

Prosjekt studiesenter Salten
– avsluttet våren 2009
Studiesenter Salten arbeidet for å øke kompetansen ute i
distriktene gjennom tilrettelegging for opplæring/ kursing/
videreutdanning via lokale videokonferanseløsninger der folk bor.
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Iris Salten har bistått Studiesenter Salten i utarbeidelsen av en forretningsplan som tar utgangspunkt
i etablering og videreføring av konseptet i alle kommunene i Salten (kun 5 eksisterte da). Forretningsplanen var ferdig rundt årsskifte, og fremlagt med
finansieringsplan for regionrådet i juni.

enkelte kommuner til sommeren 2010. Mer informasjon om klimaplaner finner du på våre hjemmesider
www.iris-salten.no/klimaplansalten

Utvidelse av Studiesenter Salten, ble av Regionrådet
vurdert som et av flere alternativ i rådets egen strategi
«Salten Kompetanse». Regionrådet valgte å ikke satse
på Studiesenter Saltens modell i sin videre strategi.
Prosjektet ble avsluttet våren 2009.

Prosjekt Spilldunken er et Iris prosjekt som omhandler
en ny ordning for innsamling av farlig avfall i form av
malings- tynner- og andre løsemiddelsrester. Dette er
avfall som selv i små mengder er svært miljøfarlig og som
det ikke har eksistert noe god løsning på for å samle inn
for forsvarlig behandling. Spilldunken er utviklet i Bodø og
Iris Salten er det første avfallsselskap i Norge (og verden
for øvrig) som tilbyr denne nyvinning til våre kunder.

Prosjekt energi- og klimaplaner i Saltenregionen
Regjeringen har utfordret kommunene til å lage egne
energi- og klimaplaner. I denne utfordringen pekes
det på at kommunesektoren har et potensiale til å
redusere Norges klimagassutslipp med 15–20 prosent.
Kommunene i Salten har imøtekommet denne utfordringen ved å gå sammen i utarbeidelse av energi- og
klimaplaner. Vi skal først uarbeide en klimaplan for de
enkelte kommunene, men ønsker også at det med
bakgrunn i de kommunale planene utarbeides en
samlet energi- og klimaplan for Salten.
I løpet av 2009 er det gjennomført 8 fagsamlinger
som har omfattet kartlegging og tiltaksfase. Prosjektet har i stor grad hentet inn faglig ekspertise på de
ulike hovedtema som er blitt behandlet på samlingene. Klimaplanenen skal være klar til behandling i de
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Spilldunken – Iris støtter produktutvikling
i Salten

Spilldunken er en liten plastbeholder som har to
sentrale funksjoner: 1) oppbevaring av malingsrester,
lakkrester og andre løsemidler m.m og 2) oppheng i
lokket for brukte malingspensler.
Alle farlige vesker som fylles på spilldunken vil være
lagret på et sikkert sted, som er damptett. Dette
medfører ingen forurensning av luft, i rommet hvor
spilldunken lagres. I tillegg vil ikke malerkostene tørker ikke inn og man slipper å kjøpe nye pensler hver
gang man skal male. Man betaler et engangsgebyr på
kr. 100,- for Spilldunken og kan deretter bytte inn i ny
rengjort Spilldunk så ofte man har behov for det.
For Iris vil ordningen medføre at mer malingsrester,
tynnere m.m vil kunne samles inn og bli håndtert på

forskriftsmessig måte. Arbeidet med å markedsføre
Spilldunken vil bli videreført i 2010.

Kildesortering
Avfall fra husholdninger
Mengden avfall fra vårt kildesorteringssystem for
husholdninger omfatter avfall hentet hjemme hos
våre kunder. Dette gjelder matavfall, papp, papir og
drikkekartong, plast og restavfall.
Av avfall hentet hjemme hos våre kunder går over
85 % av avfallet til gjenvinning. Totalt sett er mengden
avfall til gjenvinning fra husholdningene noe høyere ettersom avfall som leveres til gjenvinning gjennom våre
miljøtorg kommer i tillegg til avfall levert hjemmefra.
I tillegg til plastemballasje, matavfall, papir, papp og
drikkekartong og restavfall som hentes hjemme hos
våre kunder har alle våre husholdningskunder tilbud
om å levere sortert avfall gratis til våre mottak.
Fra 1. Juli 2009 har alt restavfall fra husholdningene
gått til energigjenvinning i Sverige.

Dette kan leveres gratis:
• Ren landbruksplast (gjelder alle kunder)
• Hageavfall som kvist, gress og planter
• Kjølemøbler som frysebokser og kjøleskap
• EE-avfall – Hvitevarer, brunevarer, elektronikk m.m.
Alt som bruker eller leder strøm.
• Miljøfarlig avfall/spesialavfall – Maling, olje, lakk,
løsemidler, batterier sprøytemidler m.m
• Tekstiler – Klær som kan brukes om igjen.
• Glassemballasje og metallemballasje
• Trykkimpregnert og/eller kreosotbehandlet trevirke
er miljøfarlig avfall

• PCB - vinduer (vinduer produsert mellom 1965 og
1975)
• Papp
• Papir (bøker med stiv perm er restavfall)
• Plastemballasje
• Rent trevirke – Treverk uten maling, lakk eller andre
tilsetningsstoffer. Spiker gjør ingenting.
• Urent trevirke – Treverk med lakk, maling. Sponplater
og finerplater.
• Papp – ren og tørr bølgepapp
• Metall – Alle typer metall kan leveres gratis til våre
mottak.

Hvilke tjenester er det husholdningene
mottar for sitt renovasjonsgebyret?
Renovasjonsgebyret øker med 7,5 % fra 2009 til 2010.
Renovasjonsgebyret skal dekke mye mer enn bare
hentingen av avfallet.

• Matavfall omdannes til kompost
• Papir og plast sorteres, presses i baller og leveres til
gjenvinningsbedrifter
• Restavfall kvernes, lastes på vogntog og kjøres til
energigjenvinning i Sverige.
• Henting av avfall etter tømmekalender
• Administrasjon
• Drift av 11 mottaksanlegg
• Avgifter til staten
• Transport av sortert avfall og restavfall
• Retur av plastemballasje
• Retur av glass- og metallemballasje
• Retur av pent brukte klær/sko
• Retur av papp
• Dunker, bioposer, sekker m.v.

Avfall fra husholdningene i Salten (kg. pr. innbygger)
300 kg.
8,2

Listen under viser noen av de kostnadene
dagens renovasjonsgebyr dekker:
• Gratis mottak av sortert avfall som kan gjenvinnes
• Gratis mottak av hageavfall
• Gratis mottak av farlig avfall
• Gratis mottak av kjølemøbler
• Gratis mottak av EE-avfall
• Gratis mottak av PCB – vinduer
• Behandling av alt hentet avfall, herunder:

7,6

7,7

103

99

250 kg.

Plast
Restavfall

106
200 kg.

Matavfall

150 kg.

Papp og papir
85

87

85

61

67

60

2007

2008

2009

100 kg.
50 kg.
0 kg.

Reduksjon i mengden avfall fra husholdninger er på -4,5 % fra 2008 til 2009
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Slik gjenvinnes avfallet
Tabellen under viser mengder sortert avfall (i tonn)
sendt til ulik form for gjenvinning
Slik gjenvinnes avfallet:
2007

Farlig avfall
Papp
Papir
Papir-B
Plast
Trevirke
Impregnert virke
Metaller
Renas avfall
Elektronikk og hvitevarer
Glass og metallemballasje
Drikkekartong
Klær
Kompost
Blomsterjord med kompost
Restavfall til energi
Totalt
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2008

2009

286

311

357

2 948

3 100

3 250

4 892

4 860

4 149

606

687

939

1 451

1 366

1 142

270

1 564

5 853

357

467

289

830

1 093

1 091

280

310

315

708

787

658

354

598

719

79

72

49

209

240

270

88

2 500

4 300

612

4 578

640

4 511

4 346

10 189

18 449 26 879

34 210

Drivkraften i kildesortering og gjenvinning er at de
materialer vi sorterer ut kan brukes som råstoff i
ny produksjon. Det er også viktig at farlig avfall ikke
havner på deponi og er grunnlag for farlige stoffer i
sigevann. Hvis matavfall havner på deponi gir det økt
metanproduksjon. Fra1. juli 2009 trådte deponiforbudet
i kraft. Mengden restavfall til energigjenvinning er derfor
betydelig økt i 2009.

Iris Produksjon AS står selv for en stor grad av
gjenvinning gjennom kompostering av matavfall.
Her benyttes alt av hageavfall og store mengder
trevirke som strukturmaterialer. Ferdig kompost
benyttes på eget anlegg, eller brukes til grøntanlegg
og private hager.

Levering av avfall til behandling, gjenvinning og ombruk
Avfallsfraksjon
Behandlingssted
Farlig avfall
Østbø AS, Bodø, videre behandling
Papp
Ranheim Fabrikker AS, ny papp
Papir Skogn
Norske Skog, nytt papir.
Papir B
Lakselv Miljøvarme
Plast 	2 ulike anlegg i Tyskland, resirkuleres/
energigjenvinnes
Trevirke
Piteå / Østersund
Impregnert virke
Kirkenær, energi
Kjøl og Frys
Gjennom Østbø AS videre behandling
Metaller 	Østbø AS og Norsk Metallretur, videre
behandling
Renas avfall
Østbø AS, videre behandling
Elektronikk og hvitevarer Gjennom Østbø AS, videre behandling
Drikkekartong
Fiskeby Boards i Sverige, ny kartong
Klær Fretex
Gjenbruk og eksport til Østeuropa
Restavfall energi 	Energigjenvinnes i Tekniska Verken i
Kiruna AB, Boden Energi AS og
Umeå Energi AB

Behandlet avfall
I 2009 har vi behandlet mindre avfall enn året før.
Dette en nedgang i restavfallsmengden fra næringslivet.

Deponiet tok i 2009 i mot 16330 tonn avfall til sluttbehandling.

Totalt har vi håndtert 3,8 % mindre avfall enn i
2008. Gjenvinningsgraden er nå på 73 %.

Deponiet benyttes fortsatt til sluttbehandling av lett
forurenset jord samt behandling av oljeforurenset
jord, til sammen ca 2 100 tonn.

Anlegget behandler matavfall fra hele Salten samt
Harstad/Narvik området.

I tillegg er det tatt inn 15 000 tonn jordmasser.

Avfall mottatt og behandlet hos Iris’ anlegg (i tonn)
80 000
Til Gjenvinning
70 000

45 694

50 000

39 076

39 996

Deponi
60 000

40 000

10 000
0

2007

2008

16 330

20 000

23 220

30 000
24 361

Vi drifter et moderne deponi med bunntetting og
gassoppsamling. Innføring av deponiforbud i juli 2009
har redusert mengden restavfall til deponi betydelig.

Iris har Nord-Norges største komposteringsanlegg
som i 2009 behandlet 13 069 tonn matavfall og 1
724 tonn avløpsslam.

2009
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Farlig avfall
Økningen i innsamlet farlig avfall fra 2008 til 2009 var på 14,8 %.
Dette tilsvarer en innsamlet mengde på 4,7 kilo per innbygger.

Hva er farlig avfall?
Farlig avfall er en felles betegnelse på avfall som inneholder giftstoffer som selv i små mengder kan gjøre skade på mennesker,
dyr og natur. Farlig avfall må behandles forsvarlig slik at avfallet
ikke havner på avveie.
Farlig avfall skal ikke kastes i restavfallet, i avløp eller i naturen.
Farlig avfall er f.eks. maling, lakk, lim, tynner, white sprit, olje, lysstoffrør, knappcellebatterier, bilbatterier, ee-avfall (elektrisk og
elektronisk avfall) osv.

Innsamlet maling og annet farlig avfall, unntatt olje og batterier (i kilo)
250 000

Spillolje
Oljefiltre
Batterier
Maling, lim og lakk
Løsemidler
Rengjøringsmidler
Plantevernmidler
Fotokjemikalier
Annet spesialavfall
SUM
Endring i %
Kg pr. innbygger

2007

2008

2009

5 0381

41 699

46 315

1 478

2 025

2 199

95 482

113 921

105 615

98 281

117 166

128 343

1 034

1 639

649

10

1 392

751

356

755

431

1 341

973

1 250

37 500

31 754

71 737

285 863

311 324

357 290

6,5

8,9

14,8

3,8

4,1

4,7

Annet farlig avfall
Maling, lim og lakk

128 343

98 281

100 000

117 166

41 719

150 000

* Økningen i annet spesialavfall er stor økning
av mottatte PCB-vindusruter.
I fjor mottok vi 30 tonn.

38 538

77 017

200 000

50 000

Farlig avfall skal leveres til godkjent mottaker.
0
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2008

2009

INFORMASJON 2009
Ny profil for hele konsernet på plass
Ved utgangen av 2008 var ny helhetlig profil for
Iriskonsernet klar. Det er i 2009 arbeidet med å
implementere vår nye profil på ulike områder. Våre
hjemmesider, annonser, trykksaker, visittkort, skilter
anlegg, dekor biler og nye elbiler er noen eksempler
områder som har fått ny profil.

Tømmekalenderen finnes nå i 86 forskjellige varianter.
I tillegg til tømmekalender deles det ut alt materiell
som trengs for å kildesortere det påfølgende året.
Tømmekalenderen er vår viktigste generelle informasjonskanal mot våre kunder. Kalenderne har lang
holdbarhet og inneholder all den informasjon man
trenger for å kildesortere. På grunn av mange kalendervarianter trykkes våre kalendere i et totalt opplag
på 49.000 eksemplarer.

komme på besøk til oss på Vikan. Dette omfatter både
en omvisning på vårt anlegg i tillegg til mer teoretisk
undervisning for elevene. Vi tilbyr skolene blant annet
Loop Skolemateriell som vi sender til elever/klasser
som skal besøke Vikan eller arbeide med miljø og
miljøvern på skolen. Vi tilbyr oss også å komme på
besøk til skolene hvis dette er ønskelig.
Ordningen med reisestøtte til skoleklasser for å besøke
vårt hovedanlegg Vikan opprettholdes. Dette betyr at
vi gir skoler reisestøtte (1/2 billett) for å besøke Vikan.

Fokusering på barn og miljøvern
Iris Salten forsetter vår satsing på barn og unge. Vi
har et eget besøksopplegg for skoler som ønsker å

Skolebesøk på Vikan, våre andre anlegg og
besøk ute hos skoler
Iris Salten har hatt 663 skoleelever på omvisning og
undervisning på Vikan i løpet av 2009. I tillegg har det
gjennom året også vært skoleklasser og barnehager
på besøk på våre øvrige anlegg på Miljøtorg Bodø,
Fauske, Meløy.

El-bil.

Informasjonsavisen «Her i Salten»
Det er gitt ut tre utgaver av vår avis « Her i Salten»
i løpet av 2009. I alle utgaver av vår avis tar vi med
forbrukertips om en mer miljøvennlig hverdag og saker
som har lokal tilknytting til Salten.

Vi har fortsatt som mål å besøke skoler i distriktet. I
2009 har vi besøkt Laskestad og Ulvsvåg skole.

Returkartonglotteriet
«Irispakken» – alt man trenger for ett år
med kildesortering
Det er pakket og delt ut ca 33.000 informasjonspakker
til våre kunder i Salten.

Game over? Også spill og leker som går på strøm/batterier er
elektrisk avfall.

Vi har i løpet av året hatt to heldige vinnere på
kr. 10.000,- hver. De heldige vinnere er Familien
Johansen fra Fauske og Eli Anne Strømsnes fra Leines
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Alle som skyller og brette kartonger kan skrive navn
og telefonnummer på kartongkubbene for å være
med i lotteriet. I tillegg til å gi seg selv, eller det lag
og forening man fører opp på kartongen, en sjanse til
å vinne i lotteriet bidrar alle innleverte kartonger til å
bevare regnskogen gjennom regnskogfondet.

Foredrag / Representasjon
Iris Salten har i løpet av året deltatt i ulike sam
menhenger der vi har blitt forespurt om å holde
foredrag. Dette varierer fra lag og foreninger til
årsmøter i sameier, boligbyggerlag og velforeninger.
Vi har også tatt i mot ulike gruppe for omvisning på
Vikan. Vi har svært positive erfaringer med å delta på
slike arrangementer, og stiller gjerne opp på flere. For
de som ønsker oss på besøk er det bare å ta kontakt.

Andre arrangementer
Iris Salten har i 2009 deltatt og vært arrangør på ulike
arrangementer gjennom året.
Vi har arrangert møte om videre drift av Vikan for befolkningen på Tverlandet og rundt vårt hovedanlegg
på Vikan. Vi har arrangert åpent møte og presentasjon av konsekvensutredningen for et energianlegg
i Salten. Det er arrangert seminar/kafédialog hvor
fremtidens avfallsløsning i Salten ble diskutert.
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Miljøfest på Bodø torg.

9 mai var vi medarrangør til stor Miljøfest på torget
i Bodø i anledning Elreturs 10-årsjubileum. Miljøquiz
med Stian Barsnes Simonsen (kjent fra ulike barne
programmer på tv), konkurranse mellom skoler i
Bodø og show på torget trakk mange tilskuere. Det
ble samlet inn over ett tonn farlig avfall i løpet av noen
timer. Saltstraumen skole ble heldig vinner av hovedpremien som var et klassesett med bærbare pc’er.

Media
Iris har i løpet av 2009 figurert i media på ulike
områder. Vi har i løpet av året hatt god dekning på de
saker vi har ønsket å profilere i media. Det har vært
meste fokus på energianlegg, måseplager i forbindelse
med drift av Vikan samt fremtidens avfallsbehandling.
I tillegg til dekning i lokale og regionale medier har vi
også hatt noen innslag på NrKs landsdekkende nyheter.

Kampanjer
Måseplager oppfølger - Tusen takk!
Det ble på sensommeren 2008 et stort fokus
på måseplagen fra Vikan. Det ble da iverksatt et
omfattende program for å få bukt med måseplagen
og med å få ryddet opp i de tilgrisede områder ved
VatnVatnet. Det ble i denne sammenheng utarbeidet
og laget en stor reklamekampanje som fokuserte på
å få sortert ut matavfall fra restavfallet.
Kampanjen var en suksess i det at den medførte
merkbar nedgang i mengden matavfall i restavfallet.

Kampanjen ble i 2009 fulgt opp med en tusen takk
kampanje. Vi takket våre kunder for en bedre sortering og deres bidrag til å få bukt med måseplagene.
Kampanjen gikk som annonse i avisene, på kino og
som tv-reklame.
Kampanje Duppeditt – små miljøbomber
Høsten 2009 var det en nasjonal dugnad med fokus
på småelektrisk avfall. En gruppe avfallsprodukter
som er potensielle miljøbomber og som lett havner i
restavfallet. Vårt bidrag til kampanjen er omprofilering
av alle våre biler med ny dekor, 4 uker kinoreklame
i Bodø og Fauske, og plakatoppslag på alle busser i
Salten i 2 uker.

Kampanje spilldunk – innovasjon med røtter i Bodø
Iris Salten er første selskap i Norge som tar i bruk og
tilbyr våre kunder Spilldunken. Dunken er en smart
innretning som i tillegg til å være oppsamlingsenhet
for farlig avfall som white spirit og malingsrester, også
bevarer malepenslene i god stand til neste bruk.
Spilldunken er utviklet i Bodø og er nå etter hvert også
i bruk flere steder i landet.

Rullende re

klame for Sp

illdunken.

Ny type? Kast ikke el-avfall i restavfallet.
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selvkostanalyse husholdningsrenovasjon 2009
Iht. veileder fra klif om beregning av kommunal avfalls
gebyr, har administrasjonen utarbeidet en selvkost
analyse med grunnlag i regnskapstallene for 2009. For
husholdningsavfall skal avfallsgebyrene følge selvkostprinsippet. Det innebærer at gebyrene skal inneholde
alle kostnader forbundet med håndteringen av husholdningsavfall, og at kommunene ikke kan kreve inn
mer fra husholdningene enn dens samlede kostnader
forbundet med innsamling og behandling av husholdningsavfall. Kommunen kan fremføre et overskudd eller
underskudd fra selvkostberegningen til et senere år
(innenfor en periode på 5 år).

Resultat selvkostberegning
Resultat selvkostberegning 2005
Resultat selvkostberegning 2006
Resultat selvkostberegning 2007
Resultat selvkostberegning 2008
Resultat selvkostberegning 2009
Resultat etter 5 år

- 1 579 278,+ 1 086 336,+ 3 082 991,- 1 859 020,- 3 281 030,- 2 550 000,-

Selvkostberegningen viser et underskudd for 2009
på kr. 3 281 030,-.
Over de siste fem årene 2005 til 2009 har Iris Salten
et underskudd på kr. 2 550 000,- i selvkostberegningen.
Dette utgjør kroner 77,- per abonnement.
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Renovasjonsinntekter
Andre inntekter
Varekostnader
Personalkostnader
Avskrivninger
Andre driftskostnader
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler
Korrigering resultat Iris Service
Selvkostanalyse

2007

2008

2009

-57 669 079
-7 018 321
38 652 202
4 019 441
5 820 760
6 036 050
8 328 954
-1 253 000
-3 082 991

-58 731 661
-7 684 554
39 918 341
4 443 883
6 083 703
8 054 240
8 242 067
1 533 000
1 859 020

-64 096 255
-3 393 000
47 496 805
5 796 303
4 991 576
7 355 262
4 066 028
1 064 311
3 281 030

Styrets årsberetning
Bedriften
Iris Salten er eiet av de 9 kommunene i Salten, Beiarn,
Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal,
Steigen og Sørfold. Iris Salten IKS arbeider for bedre
offentlige tjenester gjennom interkommunalt samarbeid. Iris Salten IKS er tilrettelegger og pådriver for
interkommunalt samarbeid, og annet samarbeid mellom kommunene i vår region. Iris Salten IKS er også
eierselskap – som utøver offentlig eierskap i regionen.
Iris Salten IKS er majoritetseier i HT-Safe i Hamarøy
som selger trygghets- og sentralbordtjenester mot
offentlig og privat virksomhet.
Iris Salten IKS har ansvaret for all offentlig avfallsbehandling i regionen. All drift er flyttet over til datter
selskapene Retura Iris AS, Iris Produksjon AS og Iris
Service AS. Alle anlegg eies 100 % av morselskapet.
Avfallskonsernet Iris skal ha høy kompetanse innen
behandling av avfall, og skal til en hver tid være pådriver og utvikler av gode avfallsløsninger. Selskapets
hovedkontor er i Bodø. Konsernet har miljøstasjoner i
eierkommunene.
Arbeid med interkommunalt samarbeid.
Eiendomsforvaltning i Salten: Forprosjekt er gjennomført i henhold til opprinnelig prosjektplan, og innenfor prosjektets rammer. Prosjektet har dekket Meløy,
Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske og Sørfold.
Det er utarbeidet egne rapporter for kommunene i
alle de 6 kommunene. Det er i tillegg laget en samlerapport for alle kommunene. Samlerapporten er publisert
på vår egen hjemmeside, samt på nasjonal internettside
for offentlig eiendomsforvaltning (KOBE). Prosjektet er
gjennomført uten overskridelser. Alle kommunene har nå
valgt å gå videre i et nytt prosjekt som viderefører arbeidet med de funn som er gjort.

IKT-prosjekt Salten: Målsettingen med prosjektet var
å etablere ett senter som skal drifte og videreutvikle
IKT-tjenestene for alle Saltenkommunene. Bakgrunnen
for dette prosjektet var erkjennelsen av at mange kommuner i Salten i dag har få ressurser til å sikre en god
og forsvarlig IT-drift, og samtidig kunne imøtekomme de
utfordringene som ligger i årene som kommer. I samarbeidet med rådmannsgruppen og styringsgruppen
for prosjektet ble det utarbeidet 4 ulike modeller av en
IKS-basert organisering med tilhørende investerings- og
driftskostnader for å drifte de samme fagsystemer som
i dag (delta-kostnadene). Det ble også gjort en analyse
som vurderte 2 ulike vertskommuneløsninger.
Da resultatene forelå var tilbakemeldingene fra kommunene v/ rådmennene entydig i at man hverken ønsket
å etablere et felles IKS eller vertskommuneløsning for
felles drift av ikt-tjenester i Salten.
Energi og klimaplan: Regjeringen har utfordret kommunene til å lage egne energi- og klimaplaner. Iris bistår
kommunene i Salten i dette arbeidet. Det skal først
utarbeides en klimaplan for de enkelte kommunene,
men det er ønske om å videreføre dette også i en regional energi- og klimaplan for Salten.
I løpet av 2009 er det gjennomført 8 fagsamlinger
som har omfattet kartlegging og tiltaksfase. Prosjektet
har i stor grad hentet inn faglig ekspertise på de ulike
hovedtema som er blitt behandlet på samlingene.
Klimaplanene skal være klar til behandling i de enkelte
kommuner til sommeren 2010
Satsninger innenfor avfallsrelaterte tema.
Iris ble i juni 09 sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO
14001 og OHSAS 18001. Iris er det andre selskapet
innenfor vår bransje som er godkjent etter tre standarder. Våre overordnede mål for dette arbeidet skal være

ledende for vår måte å arbeide, og i alle valg som gjøres
i bedriften.
Kvalitet - 9001: 	God kvalitet på tjenester gjør at Iris
oppfyller kundens avklarte krav og
foretrekkes som leverandør.
Miljø - 14001: 	De miljøpåvirkninger som følger av
Iris sin drift skal ikke påføre neste
generasjon økte miljøproblemer.
HMS - 18001: 	Ingen skal direkte eller indirekte få
akutte eller varige skader eller helseplager som følge av vår drift og
virksomhet.
Som en oppfølging av vårt ISO arbeid har vi innført nytt
avvikssystem og planmessig internkontrollarbeid. Vi ser
allerede etter kort tid at dette endrer og forbedrer oss.
For første gang på mange år har Iris en reell nedgang
i avfallsmengden. Dette kommer i sin helhet av ettervikningene fra finanskrisen, og viser at konsumentene har
tatt et lite pust i bakken i påvente av sikrere tider. Denne
nedgangen viser klart at for å få ned avfallmengden,
det vil si oppgave 1: «å redusere avfallmengde», må det
til store strukturelle endringer i vårt samfunn. Det er
ikke innenfor et avfallsselskaps tilgjengelige virkemidler
å redusere mengden avfall som oppstår.
Gjennomføringen av det norske deponiforbudet har
medført store endringer i hvordan restavfallet fra Salten
behandles. Fra juni 09 har alt restavfall fra husholdningene, og restavfall inneholdende våtorganisk avfall fra
næringslivet gått til forbrenning i Sverige. Først til anlegget i Boden, senere til Umeå. Dette utgjør 10 000
årstonn. Det som går til deponi nå er grovt restavfall fra
næringsliv og husholdning. Fra juni 10 vil også dette avfallet gå til forbrenning. Iris vil i løpet av et år ha avsluttet all
deponidrift som er i strid med deponiforbudet, og trenger
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ikke å søke om noen videre dispensasjon for deponering.
Mengden til forbrenning vil da ha økt til 23 000 tonn
samlet, og kun 4 000 tonn vil bli deponert på Vikan.
I 2008 vedtok styret å satse på oppsamlingsløsninger av avfall under bakken, dvs «underground».
Per desember 09 har vi satt ned 79 containere som
dekker 970 kunder. Løsningen er blitt godt mottatt, og
mange borettslag og sameier står på trappene til å gå
over til denne løsningen. Ute i Norge ser vi at mange
kommuner nå arbeider med å få innsamlingsløsningene under bakken. Bruk av «underground» er for øvrig
et meget godt tiltak for å etterkomme myndighetenes
krav til universell utforming, noe som Barne- og Like
stillingsdepartementet har gitt flere byer kreditt for.
Prosjekt «Energianlegg i Salten» er det største prosjektet Iris noen gang har vært en del av. Målet med
prosjektet er å finne det alternativet for fremtidig behandling av brennbart avfall som gir det beste miljømessige og økonomiske resultatet, og som er i tråd
med dagens miljø og energipolitikk. Dersom prosjektet gjennomføres vil Bodø kunne redusere sine CO2
utslipp med 10 %. I løpet av 2009 har Trondheim Energi
Fjernvarme kommet inn på eiersiden av prosjektet, i
tillegg til Iris og Bodø Energi. Konsekvensutredning og
plassering er behandlet av planmyndighet som primært
ønsker anlegget plassert på Burøya i Bodø. Prosjekteierne jobber nå med foretningsplan og beslutningsgrunnlag
for videre fremdrift, samtidig som man avventer NVE sin
behandling av konsesjon for fjernvarme.

Sykefravær

Iris Salten IKS
Iris Service AS
Iris Produksjon AS
Retura Iris AS
HT-Safe AS

2009
Totalt
Langtids
sykefravær
sykefravær
5,12 %
4,3 %
6,7 %
4,0 %
7,4 %
4,2 %
5,0 %
3,7 %
8,0 %

sernet. Konsernet er IA-bedrift. Det er inngått treningsavtale med to treningssentre. Treningsavgiften deles likt
mellom medarbeider og arbeidsgiver. Det er gjennomført
arbeidsmiljøkartlegging i alle Iris bedriftene i 2009.
Analyse av årsregnskapet
Omsetningen i morselskapet er økt med ca. 8 % fra
2008 til 2009. Inntektsøkningen er inkludert et krav på
økt husholdningsgebyr etter selvkostregnskapet. Avskrivingene og rentekostnadene er redusert med henholdsvis ca 47 og 51 %.
Årsresultatet i morselskapet innvirkes sterkt av utbytte
på kroner 2.9 millioner fra datterselskapene Retura Iris
og Iris Produksjon (1.8 millioner i 2008). Utbytte fra datterselskapene avsettes på fond og brukes til å etablere
og utvikle gode samarbeidsløsninger i Salten.
De samlede investeringer i varige driftsmidler var på
6.5 millioner kroner i morselskapet og kr 32.9 millioner
kroner i konsernet i 2009.

2008
Totalt
Langtids
sykefravær
sykefravær
0,6 %
0%
6,8 %
4,5 %
3,4 %
1,8 %
6,5 %
5,9 %
7,8 %

2007
Totalt
Langtids
sykefravær
sykefravær
0,53 %
0%
6,2 %
3,4 %
8,4 %
5,8 %
0,98 %
0%
7,5 %

Den likviditetsmessige stillingen er tilfredsstillende.
Morselskapet har hatt positiv kontantstrøm i 2009.
Selskapet HT-Safe as, med et positivt resultat på kr. 319
000,- er konsolidert inn i konsernets regnskap.
Resultatregnskap for 2009 med balanse per
31.12.2009 og styrets årsberetning godkjennes.
Selskapets resultat i 2009 har et overskudd på
kr 5 377 045,- etter mottatt utbytte.
Styret foreslår at morselskapets resultat kr 5 377 045,Disponeres slik:
Til egenkapital
kr 2 477 045,Til Fond for Interkommunalt samarbeid
kr 2 900 000,Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter gir etter styrets oppfatning tilfredsstillende
uttrykk for resultatet i 2009 og den økonomiske stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntruffet forhold

Resultatutvikling 3 siste år:
Arbeidsmiljø
Styret og administrerende direktør mener at arbeidsmiljøet i konsernets selskaper er tilfredsstillende. Konsernet
og datterselskaper har gjennom hele 2009 hatt stort
fokus på arbeidsmiljø og trivsel i bedriften.
Alle selskapene i konsernet, unntatt HT-Safe, er tilknyttet et selskap som tilbyr helhetlig bedriftshelsetjeneste for
bedrifter og som årlig utarbeider handlingsplan for kon-
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Sum driftsinntekter
Driftsresultat
Årsresultat
Balansesum
Egenkapital
Egenkapitalprosent

2008
81 793
2 802
794
123 230
40 868
33,2

Morselskap
2007
77 380
6 132
5 587
128 343
42 048
32,7 %

2006
72 720
7 393
6 561
123 405
37 928
30,7 %

2008
120 424
6 382
1 807
162 847
60 777
37,3

Konsern
2007
123 681
17 454
11 645
163 561
60 944
37,2 %

2006
106 527
16 764
10 820
158 418
50 408
31,8 %

e tter regnskapsårets utgang som ikke er tatt hensyn til
i årsoppgjøret, og som kan ha betydning for selskapets
resultat og stilling.
Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift av
selskapet er til stede ved avleggelse av årsregnskapet.
Forskning og utvikling
Morselskapet driver ikke egen forskning eller utvikling
etter den regnskapsmessige definisjonen. Det gjør heller
ikke Retura Iris eller Iris Service. Fra og med 2008
leder morselskapet et 3 årig prosjekt for å vurdere
bygging av forbrenningsanlegg for avfall med energi-/
varmegjenvinning i Salten. Prosjektet er et samarbeid
med Bodø Energi AS og Trondheim Energi Fjernvarme AS.
Risikoer og usikkerhetsfaktorer
IRIS- selskapene er markedsledende på avfalls
behandling innenfor vår region. Denne stillingen har
man fått gjennom gode løsninger for kundene og gode
nedstrømsløsninger for innsamlet avfall. Med innføring av
deponiforbud fra 2009 vil arbeidsoppgavene i konsernet
endre seg. De største usikkerhetsfaktorene for konsernet
er knyttet til bortfall av oppgaver i Iris Produksjon AS.
Det arbeides aktivt innenfor flere felt for å erstatte disse
oppgavene med nye oppgaver.

Finansiell risiko
Konsernets langsiktige lån er i KLP og Kommunalbanken.
Fra å ha alle lån på fast rente har det i de senere år
vært ønsket å få en større andel av lånemassen over på
flytende rente. Da konsernet har lav lånemasse ansees
selskapet å være relativt lite sårbar for renteendringer.
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.
Transportvirksomheten og maskindriften i selskapet
medfører forurensning av det ytre miljø gjennom eksosutslipp, støv og støy. Utslippet ligger innenfor de verdier
som er godkjent for transport og maskindrift. Selskapet søker å redusere disse ulempene gjennom bruk av
moderne utstyr og rasjonell drift.
Det er etablert internkontrollsystem for datterselskapenes påvirkning av det ytre miljø.

stilling. Fordelingen blant de fast ansatte er 7 kvinner og
3 menn. Styret har seks eiervalgte medlemmer, der tre
er menn. Det syvende styremedlemmet er valgt av de
ansatte. I datterselskapenes styre er 2 av 4 eiervalgte
medlemmer kvinner. De ansatte har en valgt representant
og en observatør i datterselskapene, begge er menn.
I konsernet er det 77 medarbeidere, hvorav 18 er
kvinner. Av medarbeidere i ledende stillinger utgjør
kvinneandelen 60 % i morselskapet og 44,4 % i konsernet. Konsernet har en utfordring knyttet til å få flere
kvinner som medarbeidere i Iris-datterselskapene.
Selskapets personalpolitikk anses å være kjønns
nøytral. Etter vår oppfatning er likestillingsspørsmål
tilfredsstillende ivaretatt. Det er ikke mottatt tilbakemeldinger, verken fra kvinner eller menn i medarbeidersamtaler om at noen opplever selskapets
personalpolitikk kjønnsdiskriminerende.

Styret 2009

Likestilling
I 2009 har det vært 13 fast ansatte i Iris Salten IKS,
i tillegg til medarbeider innenfor skolesatsning i 20%

Bodø 31.12.09/ 22. mars 2010

Berit Woie Berg
styreleder

Siv Mossleth
styremedlem

Odd Tore Fygle
styrets nestleder

Kristin Setså
styremedlem

Jørgen Kampli
styremedlem

Robert Pettersen
styremedlem

Berit Woie Berg
styreleder

Siv Mossleth
styremedlem

Odd Tore Fygle
styrets nestleder

Tom Cato Karlsen
styremedlem

Kristin Setså
styremedlem

Jørgen Kampli
styremedlem

Robert Pettersen
styremedlem

Leif Magne Hjelseng
31
adm. direktør

Tom Cato Karlsen
styremedlem

Leif Magne Hjelseng
adm. direktør

32
7 205 000
8 200 000
7 381 000
75 427 000
2 578 000

740 000

8 070 802
8 357 020
9 830 708
82 741 929
4 491 607

327 440

788 961

2 801 970

77 719 757

9 336 287

14 019 521

6 187 684

48 176 265

682 000

5 377 045

793 791

-2 008 179

199 999

Resultat før skattekostnad
Skattekostnad
ÅRSRESULTAT

Finansinntekter og Finanskostnader
Renteinntekter
Aksjeutbytte
Rentekostnader
Tap på aksjer
Annen finanskostnad
Netto finansposter

DRIFTSRESULTAT

Sum driftskostnader

Driftskostnader
Varekostnader
Personalrelaterte kostnader
Ordinære avskrivninger
Annen driftskostnad

2 477 045

-1 006 209

Overføringer
Redusert/tillagt annen egenkapital
2 900 000
1 800 000 Fond Interkommunalt Samarbeid
5 377 045
682 000
793 791 Sum overføringer
* Årsresultat for minoritetsinteresser.

-3 260 000

885 438

200 000

4 397 141

52 641 000

56 483 399

1 800 000

78 005 000

87 233 535

4 000 000

63 217 000

66 646 255

2 142 002

14 788 000

20 587 280

DRIFTSINNTEKTER
OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
21 790 066 Driftsinntekter
58 731 661 Husholdningsrenovasjon
Deponiavgift til staten
80 521 726 Sum driftsinntekter

Regnskap
2008

2 900 000

Budsjett
2009

Regnskap
2009

Iris Salten iks

15

7, 9

6, 10

2

3,4

13

1

Note

27 753 326

7 542
1 800 000
1 807 542

6 206 277
9 106 277

1 807 542

9 106 277

2 900 000

1 704 163

3 511 705

-2 870 394

199 999

4 450 552

43 998

1 736 159

6 382 099

114 042 896

31 796 839

22 342 916

39 594 274

20 308 867

2 843 446

11 949 722

-1 857 000

200 000

2 369 287

56 102

656 185

13 806 722

124 295 755

32 011 343

19 992 997

44 538 089

120 424 995

-10 152 913

138 102 477

58 731 661

-7 163 639

71 846 247

2008
Regnskap

66 646 255

78 619 861

2009
Regnskap

Konsern

resultatregnskap

59 700
2 163 328
8 272 796
1 800 000
2 651 745
14 887 867
4 678 995
19 626 562
123 229 588

37 009 865
3 857 681

40 867 546
2 085 899
2 085 899
67 875 110
67 875 110
6 651 823
3 604 422
583 179
1 561 609
12 401 033
82 362 042
123 229 588

740 900
2 145 639
6 725 534
2 900 000
4 362 215
16 133 387
22 907 333
39 781 620
140 002 497

39 486 909
6 858 132

46 345 041
1 792 432
1 792 432
69 875 130
69 875 130
6 150 078
13 892 368
644 367
1 303 081
21 989 894
93 657 456
140 002 497

Kristin Setså
styremedlem

Berit Woie Berg
styreleder

19 326 640
451 000
531 295

103 603 025

82 520 055

79 911 942

100 220 877

7 853 961

11 726 059

20 308 935

4 856 919
69 809 176

4 856 919
63 328 964

606 713
19 326 640
451 001
498 616
200 000
21 082 970

2008

2009

Iris Salten IKS

Jørgen Kampli
styremedlem

Siv Mossleth
styremedlem

Robert Pettersen
styremedlem

Odd Tore Fygle
styrets nestleder

Vikan 31.12.09/22.03.2010

Sum egenkapital og gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Gjeld til selskap i samme konsern
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld

Langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum langsiktig gjeld

Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Utsatt skatt
Sum avsetning for forpliktelser

162 847 166

1 485 885
3 327 738
7 079 581
28 026 422
102 070 119

16 133 218

68 090 069
68 090 069

Leif Magne Hjelseng
adm. direktør

Tom Cato Karlsen
styremedlem

199 763 290

3 030 759
3 126 406
7 662 115
25 515 283
129 779 520

15

98 216 464
98 216 464

6 047 773

5 835 139
118 489
5 953 628

19 828 601
80 900
60 777 047

24 417 585
234 952
69 983 769
6 047 773

37 009 865
3 857 681

25 156 305
37 623 398
162 847 166

38 473 100
6 858 132

47 969 508
63 480 323
199 763 290

3 096 644
12 407 393

4 641 196
14 513 364

59 700

125 223 768

6 322 751
618 872
200 000
7 141 623

9 310 749

11 696 003

6

4 856 919
70 314 176
352 670
12 524 391
29 620 785

388 405
24 800

9 872 168

997 451

136 282 967

7 587 723

6 892 550
695 173

28 536 237
31 003 295
10 000
128 220 015

4 856 919
63 813 564

457 229
18 000

2008

117 668 940

Konsern
2009

12

5, 6

1, 4

14

11

Bankinnskudd, kontanter o l
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Gjeld og egenkapital
Egenkapital
Egenkapital i morselskapet
Fond Interkommunalt Samarbeid
Opptjent egenkapital i døtrene
Annen egenkapital
Minoritetsinteresser
Sum egenkapital

1
12

1

6
1, 7
7, 8, 9

1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2

15

Kundefordringer
Fordr på selskap i samme konsern
Krav på utbytte
Andre fordringer
Sum fordringer

Omløpsmidler
Varer

Sum anleggsmidler

Finansielle anleggsmidler
Lån til datterselskaper
Aksjer i datterselskaper
Andre aksjer
Egenkapitalinnskudd livselskap
Annen fordring
Sum finansielle anleggsmidler

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter
Bygninger/Avfallsplasser
Anlegg under utførelse
Biler
Maskiner, inventar
Andre eiendeler ikke avskrivbare
Sum varige driftsmidler

Eiendeler
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel
Konsesjoner, patenter

Note

BALANSE 2009
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Noter til regnskapet 2009
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 økonomsk levetid. Det er brukt lineære avskrivninger, og
avskrivningssatsene er angitt nedenfor i note 2.
Varer
Varelager består av gule sekker og spilldunker for
farlig avfall. Varelageret er vurdert til innkjøpspris.
Driftsinntekter
Inntektsføring av varer skjer på leveringstidspunktet og
inntektsføring av tjenester etter hvert som tjenestene
utføres. Akkumulert resultat av selvkostregnskapet er
innarbeidet i regnskapet for 2009
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til på-
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lydende 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 morselskapet. Konsernoppgjøret er utarbeidet etter
kostmetoden. Samtlige inntekter og kostnader, samt
fordringer og gjeld mellom selskapene er eliminert.
Skatter
Skattekostnaden i resultatregnskapet for konsernet
omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skattefordel/utsatt skatt i Retura Iris AS
og Iris Produksjon AS. Utsatt skattefordel/utsatt skatt
er beregnet med 28% på grunnlag av midlertidige
forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige
og skattemessige verdier. Skatteøkende og skatte
reduserende midlertidige forskjeller som reverseres
i samme periode, er utlignet og nettoført.
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den
indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter
omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer.

Note 2: Varige driftsmidler

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

Varige driftsmidler og avskrivninger:
Iris Salten iks
Note varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.2009
Årets tilgang
Fra Anlegg under utførelse
Avgang til anskaffelseskost
Akkumulerte avskrivninger
Bokført verdi 31.12. 2009
Årets avskrivninger

Maskiner
inventar

Bygninger
Avfallsplasser

44 124 662
6 402 667

177 595 044
96 239

Biler

Anlegg under
utførelse

Iris
Salten iks
Tomter

Konsesjoner

Sum

0

226 576 625
6 498 906
0
750 000
152 413 589
79 911 942

4 856 919
0

750 000
38 051 270
11 726 059

114 362 319
63 328 964

1 780 569
10-33%

6 576 451
4-7%

Maskiner
inventar

Bygninger
Avfallsplasser

Biler

82 150 626
10 333 035
352 670
839 190
60 993 850
31 003 291

178 270 259
96 239

23 286 525
22 450 041

114 552 934
63 813 564

9 935 882
7 264 448
28 536 236

8 481 841
10-33%

6 596 851
4-7%

4 907 505
10-33%

0

0

0

4 856 919

8 357 020

Anskaffelseskost 01.01.2009
Årets tilgang
Fra Anlegg under utførelse
Årets avgang
Akkumulert avskrivning
Sum
Årets avskrivning

Anlegg under
utførelse

Tomter

Konsesjoner

Sum

352 670

4 856 919

34 106

0
4 856 919

16 106
18 000

288 951 105
32 879 315
0
10 775 072
182 827 338
128 228 010

6 800

19 992 997

-352 670
0
0

Iris
Salten Iks

Konsern

Lønnskostnader

2009

2009

2008

2008

Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre lønnsrelaterte ytelser
Sum

6 101
604
666
700
8 071

35 061
2 934
3 832
2 710
44 538

4 625
490
588
484
6 187

30 201
2 683
3 108
3 602
39 594

Adm Direktør lønn inkl. bonus
Adm direktør pensjonskostnader

819 579
107 280

788 373
113 919

*** Bonusen er lik for alle fast ansatte i Iris-konsernet, og er knytta til tilstedeværelse gjennom året. Bonus utbetalt i 2009 er på grunnlag av overskudd 2008 fra de heleide datter
selskapene innenfor konkurranseutsatt virksomhet (Retura Iris as og Iris Produksjon as)

Iris Salten IKS
Note varige driftsmidler

Konsern

Godtgjørelse styre
Godtgjørelse representantskap
Lovpålagt revisjon
Attestasjoner
Skattebistand
Gjennomsnittlige antall årsverk:

271 556
37 910
89 375
3 000
11

445 556
37 910
333 000
4 000
13 000
90

222 405
71 766
76 727
15 408

363 405
71 766
281 727
18 408

11

82

Investeringer i Iris Salten IKS og finansieringa av disse

Maskiner/utstyr/dunker
Data/inventar/utstyr
Vikan anlegg
Forbedring Miljøtorgene

Rest budsjett
tidligere år

Budsjett
2008

Investert
2008

Restbeløp
2008

-2 358 611
36 345
4 369 805
157 714
2 205 253

4 500 000
1 100 000

6 135 848
266 819
54 464
41 775
6 498 906

-3 994 459
869 526
4 315 341
4 615 939
5 806 347

4 500 000
10 100 000

Høsten 2009 ble det tatt opp et lån på kr 10.0 mill. i Kommunalbanken for å finansiere vedtatte investeringer. Lånet er godkjent av Fylkesmannen i Nordland. Det foreligger i tillegg godkjenning for ytterligere
kr 6.0 mill.
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Note 4: Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser

Note 5: Fordring og gjeld til kredittinstitusjoner/pantstillelser

Selskapet har pensjonsordninger som omfatter alle fast ansatte og for midlertidig ansatte/vikarer med mer enn
14 timer/uke. Ordningen er en ytelsesplan, dvs at selskapet har det økonomiske ansvaret for at de ansatte får
de avtalte ytelsene. Ordningen tilfredsstiller kravene i lov om foretakspensjon. Ordningen gir rett til definerte
fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder
og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et livselskap.
HT-Safe AS er pliktig til å ha en tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet
har betalt kr 45 409,- til formålet i 2009.

Iris Salten IKS med heleide døtre
2009
Morselskap
Nåverdi av årets opptjening
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse
Forventet avkastning på pensjonsmidler
Aga netto pensjonskostnad inkl adm.kost
Adm.kostnader /rentegarantipremie
Resultatføring av estimatavvik inkl. aga
Amortisert premieavvik
Administrasjonskostnad
Samlet kostnad (inkl. administrasjon)
Påløpt pensjonsforpliktelse
Pensjonsmidler
Arbeidsgiveravgift
Ikke resultatført estimatendring/-avvik
Netto pensjonsforpliktelse
Antall aktive
Økonomiske forutsetninger
Diskonteringsrente
Forventet avkastning
Forventet lønnsregulering
Forventet G-reg./pensjonsreg.

691 532
821 857
-776 033

-9 449
37 400
765 307
13 879 487
12 087 055

2009

2008

2008

Konsern Morselskap

Konsern

3 394 393
2 069 302
-1 691 380
253 451
173 291
8 524
-9 449
37 400
4 235 532

1 792 432

37 710 767
28 493 817
586 537
-3 755 714
6 047 773

10

77

5,50 %
6,50 %
3,79 %
3,79 %

362 204
713 727
-681 006

2 756 917
1 828 732
-1 453 124

-37 696
33 958
391 187

-10 413
142 509
3 264 621

12 656 853 34 450 583
10 570 954 26 517 284

2 085 899

-2 098 160
5 835 139

11

70

6,00 %
7,00 %
4,23 %
4,23 %

Den samlede forpliktelsen gjelder kollektiv pensjonsordning og AFP ordning. Det er ikke tatt hensyn til
arbeidsgiveravgift eller at de ansatte trekkes 2% av lønn for pensjonsordningen.
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2009

2008

Gjeld til kredittinstitusjoner

Iris Salten iks
Konsernet

69 875 130
98 216 464

67 875 110
68 135 170

Pantsikret gjeld:

Konsernet

28 341 334

157 128

Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantegjeld i konsernet:
Bygninger
484 600
Driftstilbehør/maskiner
9 535 558
Flåtepant motorvogn
28 260 680
Kundefordringer
2 906 710
Sum
41 187 548

505 000
287 200

287 200

*Selskapet har ikke stilt noen pant i forbindelse med sin gjeld i Kommunalbanken og KLP da eierkommunene har garantert for denne.
Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt:
2009
Langsiktig gjeld
24 250 230
Fordringer som forfaller mer enn et år etter regnskapsårets slutt:
2009
Lån til datterselskaper
-

2008
27 925 200

2008
151 500

Note 6: Forskning og utvikling
Iris Salten IKS har fra 2008 ledet et prosjekt for å vurdere bygging av forbrennings
anlegg for avfall med energi-/varmegjenvinning i Salten. Prosjektet skal foregå over en
3 års periode og har i 2008/2009 vært i samarbeid med tre andre selskaper.
Iris Salten IKS hadde i 2009 en netto inntekt på kr 172.500,For 2008 var netto kostnader kr 1 117 513,Iris Produksjon as har i 2008 deltatt i et FoU prosjekt som tester oljeforurensede masser
i fullskala.
Prosjektet ble i 2008 støttet av Innovasjon Norge, og godkjent for Skattefunn. I 2009
har det ikke være noen FoU prosjekter.

Note 7: AKSJER I DATTERSELSKAP, TILKNYTTET SELSKAP MV
Firma

Note 11: Bundne bankinnskudd

Anskaffelsestidspunkt

Forretn.
kontor

Eierandel

Kostpris

Selskapets
aksjekapital

Verdi i
balansen

03.12.2001
03.12.2001
30.11.2005
20.12.2005

Bodø
Bodø
Bodø
Hamarøy

100 %
100 %
100 %
51,83 %

1 547 000
615 000
16 006 000
1 158 640

1 500 000
500 000
2 000 000
279 454

1 547 000
615 000
16 006 000
1 158 640

Iris Service A/S
Retura Iris A/S
Iris Produksjon A/S
HT Safe AS

Samtlige selskaper inngår i det konsoliderte regnskapet.

Note 8: AKSJER I ANDRE SELSKAPER
Kostpris

Forretn.
kontor

Selskapets
aksjekapital

Antall
aksjer

201 000
250 000

Bodø
Bodø

6 000 000
2 200 000

200
2000

Eier Pålydende til
andel
sammen
3,33 %
11,36 %

1 000
100

201 000
250 000

Kostpris

Forretn.
kontor

Selskapets
aksjekapital

Antall
aksjer

Eier
andel

Pålydende til
sammen

Verdi i
balansen

47 000
614 000
5 000 000
50 750

Bergen
Oslo
Bodø
Mo i Rana

2 349 500
9 246 000
804 000
100 000

94
349
126
1000

2,00 %
4%
15,67 %
5,00 %

500
1 000
1 000
1 000

47 000
614 000
5 000 000
50 750

Bodø

163 700

582

35,56 %

100

160 000

Aksjer i tilknyttet selskap
Kortsiktig fordring på kr 490. 276,-.
Egenkapital per 31.12.2009 kr -444 873,-.
Årsresultat 2009 underskudd kr 820 179,-.
Aksjeutvidelsen i Norsk Fiskeriretur ble registrert i Brønnøysundregistret 21. januar 2010.

Note 10: Leie av anleggsmidler (fast eiendom)
Leieavtaler
Tømmerneset Omlastningsstasjon
Skjerstad Gjenbruksstasjon
Meløy Gjenbruksterminal
Beiarn Gjenbrukstasjon
Tomt Saltstraumen

422 852

2 625 321

376 556

2 587 588

2008 (i mill. kr)
8 879
3 604

Verdi i
balansen

Ført opp i balansen som Finansielle anleggsmidler:

360 200

2008
Konsern

6 726
13 892

Note 13: Inntekter husholdningsrenovasjon
kommunevis oversikt

Note 9: Aksjer i konsernet

Norsk Fiskeriretur as

2008
Iris Salten IKS

2009 (i mill. kr)

Kommunenavn

Rekom AS
Retura Norge AS
Østbø AS
HAF Energi AS

2009
Konsern

Note 12: Mellomværende mellom selskap i
samme konsern
Fordringer
Gjeld

Ført opp i balansen som Finansielle anleggsmidler:

Kunnskapsparken AS Bodø
Labora AS

Bundne bankinnskudd

2009
Iris Salten iks

Type anlegg

Antall år

Morselskap
2009

Konsern
2009

Morselskap
2008

Konsern
2008

Tomt
Tomt & hus
Tomt
Tomt
Tomt

25 år fra 1.1.93
Oppsigelig
Oppsigelig
Ubegrenset
Oppsigelig

6 671
55 594
4 000
3 491
-

6 671
55 594
4 000
3 491
-

6 335
55 416
4 000
3 491
5 237

6 335
55 416
4 000
3 491
5 237

Bodø
Beiarn
Fauske
Gildeskål
Hamarøy
Meløy
Saltdal
Steigen
Sørfold
Totalt netto fakturert
Krav for lite fakturert
Sum husholdningsrenovasjon

Nettobeløp
fakturert

Nettobeløp
fakturert

2009

2008

40 462 394
823 523
7 715 058
1 565 771
1 325 050
5 145 704
3 557 589
1 889 404
1 611 762
64 096 255
2 550 000
66 646 255

37 000 911
774 793
7 091 977
1 445 528
1 217 004
4 685 462
3 282 835
1 771 355
1 491 796
58 761 661

Akkumulert resultat selvkostkalkyle
Selvkostregnskap 2005
-1 579 278
Selvkostregnskap 2006
1 086 336
Selvkostregnskap 2007
3 082 991
Selvkostregnskap 2008
-1 859 020
Selvkostregnskap 2009
-3 281 030
Akkumulert for lite fakturert
-2 550 000
Akkumulert resultat er innarbeidet i regnskapet i 2009
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Note 14: Egenkapital
Iris Salten iks
Egenkapital 01.01.2009
Overført Fond Interkommunalt Samarbeid
Tilført Fondet 2009
Årets resultat
Økning aksjekapital
Egenkapital 31.12.2009

Annen EK
37 009 865
-2 900 000

Fond
3 857 681
2 900 000
100 451

5 377 045
39 486 909

6 858 132

Oversikt over bruk fra Fond Interkommunalt Samarbeid 2009/2008
Inngående balanse
Årets bruk
Kultursatsing i Salten
Felles kommunestyre i Salten
Forsprosjekt Liten Brannstasjon
Prosjekt Geodata
Eiendomsprosjektet tilført 2009/brukt 2008
IT Salten
Studiesenter
Energi- og klimaplaner
Felles representantskapsseminar
Netto tilført 2009/Bruk av fondet 2008
Tilført utbytte til Fondet.
Disponibelt 31.12.

2009

2008

3 857 681

4 032 316

250 000
-

250 000
150 000
270 150

70 000
-587 426
20 497
146 478
-100 451
2 900 000
6 858 132

1 129 298
95 006
626
60 000
19 555
1 974 635
1 800 000
3 857 681

Konsernet
Sum
40 867 546
100 451
3 577 045

Annen EK
60 696 157

46 345 042

69 748 815

100 451
8 952 225

154 052
234 952

Sum
60 777 041
100 451
9 106 277
0
69 983 769

Note 15: Skatt konsernet
Skattekostnaden gjelder Retura Iris AS og Iris Produksjon AS. 		
Årets skattekostnad fremkommer slik:
Skatteberetning 2009
Resultat før skatter
Permanente forskjeller
Endring midlertidige forskjeller
Anvendt underskudd i næring
Grunnlag betalbar skatt
28% inntektsskatt
Endring utsatt skatt
Sum skattekostnad

10 536 989
-10 525
661 696
-364 022
10 824 138
3 030 759
-187 313
2 843 446

Endring midlertidige forskjeller
Anleggsmidler
Omløpsmidler
Pensjonsforpliktelser
Andre avsetninger
Sum
28% utsatt skatt/skattefordel
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Minoritet
80 900

2008

2009

Endring

-245 116
-279 871
-313 842
-125 155
-963 984
-269 916

-534 815
-295 180
-404 925
-398 041
-1 632 961
-457 229

289 699
15 309
91 083
272 886
668 977
187 314

KONTANTSTRØMANALYSE
Iris Salten IKS
2009

2008

5 377 045

793 791

8 357 020
-681 200
1 564 951
9 786 201
-3 200 826
21 203 191

14 019 521
2 400
-1 116 217
3 906 995
-3 372 671
14 233 819

Konsernet
Note

2

Operasjonelle aktiviteter
Årsresultat før skatt
Betalte skatter
Ordinære avskrivninger
Redusert varelager
Økte kundefordringer
Reduserte leverandører
Endring andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

2009

2008

11 949 723
1 331 738
19 992 997
-937 751
-561 419
-4 437 215
-850 265
26 487 808

3 511 705
-3 102 357
22 342 916
2 400
667 909
8 271 534
-3 006 320
28 687 787

-76 301
-32 889 315
839 190
-1 874 572
200 000
-33 800 998

-415 120
-23 858 320

-32 680
-6 498 906
750 000

-5 556 865
170 247

806 713
-4 974 873

-5 386 618

Kontantstrøm fra investeringsaktivitet
Utbetaling ved investering i langsiktige finansinvesteringer
Utbetaling ved kjøp av varide driftsmidler
Innbetaling ved salg av anleggsmidler
Tap ved avgang anleggsmidler
Innbetaling lån / tap lån
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

2 000 020
2 000 020

-7 999 980
-7 999 980

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Reduksjon/Økning langsiktige lån
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitet

30 126 395
30 126 395

-8 045 080
-8 045 080

18 228 338
4 678 995
22 907 333

847 221
3 831 773
4 678 995

Netto endring kontanter
Beholdning kontanter 01.01
Beholdning kontanter 31.12.

22 813 205
25 156 305
47 969 508

-3 630 733
28 787 038
25 156 305

2

11
11

-24 273 440

39

revisors beretning
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Selskapsavtale for Iris Salten IKS
Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser
§ 1 Navn og deltakere
Selskapets navn er Iris Salten IKS.
Selskapets devise er «Folkestyrte tjenester i Salten».
 elskapet eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, GildeS
skål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold.
§ 2 Selskapsform og ansvarsforhold
Iris Salten IKS er et non profitt interkommunalt selskap
dannet i medhold av lov om interkommunale selskaper,
(IKS-loven)
Virksomheten er eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret
tilligger styret. Virksomheten skal være registrert i Foretaksregisteret. Forvaltningslov og offentlighetslov gjelder for
selskapets virksomhet.
§ 3. Hovedkontor
Selskapets forretningskontor er i Bodø.
§ 4. Formål
Formålet med selskapet er:
• Utføre offentlige tjenester for sine eiere.
Tjenesteutøvelse innenfor nye områder skal vedtas av kommunestyrene for de kommunene tjenesten gjelder etter
tilrådning fra representantskapet.

Selskapet kan eie andre selskaper, og tildele disse enerett
dersom dette er i samsvar med EØS-avtalen.
Selskapet kan selge tjenester til andre enn sine eiere.
All forretningsmessig virksomhet av vesentlig betydning skal
skilles ut og utføres i egne selskaper.

Kapittel 2. Organisasjon
§ 5. Representantskapet
Representantskapet er øverste organ for virksomheten og skal
ha 21 medlemmer som fordeles slik mellom kommunene:
Beiarn
1 medlem
Saltdal
2 medlem
Bodø
9 medlem
Fauske
3 medlem
Steigen
1 medlem
Meløy
2 medlem
Gildeskål
1 medlem
Sørfold
1 medlem
Hamarøy
1 medlem
Representantskapets medlemmer med minimum to vara
medlemmer i rekkefølge velges av kommunestyrene i
eierkommunene for en periode på 4 år, i samsvar med den
kommunale valgperioden. Jfr. for øvrig IKS-loven § 6 og § 7.
§ 6. Styret
Styret i selskapet skal ha 7 styremedlemmer. Representantska
pet velger 6 styremedlemmer med 3 varamedlemmer i
rekkefølge. Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt

organisasjonsnummer 967 518 190

for 2 år av gangen, likevel slik at halvparten er på valg etter
loddtrekning etter første året. Ett medlem av styret velges av
og blant de ansatte i morselskap og heleide datterselskap. Jfr.
for øvrig IKS-loven § 10.
§ 7 Selskapet representasjon
Styreleder og administrerende direktør plikter selskapet i
fellesskap, jfr. IKS-lovens § 16.
Administrerende direktør representerer selskapet utad i
saker som faller inn under dennes myndighet.

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

I budsjettmøtet skal representantskapet behandle disse
faste sakene:
• Vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår, jfr.
IKS-loven § 18, herunder forslag fra styret til gebyrregulativ
• Økonomiplan iht. IKS-lovens § 20.

§ 10. Saksbehandling i representantskapet
Representantskapet er vedtaksberettiget, og gjennomfører
saksbehandlingen, i samsvar med IKS-loven § 9. Om habilitet blir kommuneloven § 40, pkt. 3 gjort gjeldende i samsvar
med IKS-loven § 15.

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

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 valgkomité og dets leder og nestleder.
• Valg av 3 representantskapsmedlemmer som selskapets
klagenemnd for 2 år.
• Valg av styrets leder og nestleder for 2 år ad gangen.
• Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse.
• Fastsetting av godtgjørelse til representantskap og styre,
samt eventuelt særskilt godtgjørelse til leder og nestleder
i representantskap og styre.
Valgene skal være skriftlige dersom noen krever det.

Vedtak i representantskapet må godkjennes i den utstrekning dette blir krevd etter IKS-loven eller lovgivning ellers.

§ 12. Innkalling til møte i styret
Lederen kaller inn til møte når lederen finner det nødvendig
eller når ett av medlemmene i styret eller direktøren ber
om det. Administrerende direktør skal være med på styrets
møter som sekretær. Innkalling til møte skal skje med minst
5 dagers varsel og innkallelsen skal inneholde saksliste og
eventuelt saksomfang. Jfr. for øvrig IKS- loven § 11.
§ 13. Saksbehandling i styret
Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak blir gjort med vanlig flertall. Ved
likt stemmetall gjør lederens stemme utslaget. Ved valg,
tilsettinger og habilitet gjelder § 5 pkt. 3. Det skal føres
styreprotokoll. Jfr. for øvrig IKS-loven § 12.

Kapittel 5. Daglig ledelse
Kapittel 4. Styret
§ 11. Styrets myndighet
Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvar
for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet.
Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets budsjett og andre
vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal
sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.
Styret skal føre tilsyn med administrerende direktørs ledelse
av virksomheten. Styret tilsetter og avsetter administrerende
direktør og fastsetter dennes lønns- og arbeidsvilkår.
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Styret gir sin innstilling i saker som skal forelegges representantskapet og skal i god tid orientere lederen i representantskapet om slike saker.

§ 14. Daglig ledelse
Den daglige driften er underlagt administrerende direktør.
Daglig ledelse myndighet og plikter skal være beskrevet i
egen instruks.

Kapittel 6. Økonomiforvaltning.
§ 15. Opptak av lån
Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner
etter vedtak i representantskapet. Øvre ramme for driftslån er 4 mill kroner og øvre ramme for investeringslån er
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.
Vedtak om låneopptak og garantier må foretas og godkjennes
etter IKS-loven § 22.
§ 16 Regnskap og revisjon
Regnskapsloven gjelder for selskapets budsjetter og
regnskaper. Selskapet skal benytte samme budsjett- og
regnskapsår som kommunene
Selskapet skal ha revisor som velges av representantskapet.
§ 17 Etablering av fond
Selskapet kan bygge opp fond for å utføre oppgaver som
ligger innenfor selskapet formål. Fondsoppbyggingen skal
stå i forhold til selskapets oppgaver og forpliktelser.

Kapittel 7. Kommunal renovasjon
§ 18 Tvungen renovasjon
Det er forutsatt tvungen renovasjon for alle husholdninger i
Salten. Iris- Salten IKS utfører denne oppgaven på veiende
av sine eiere.
§ 19. Renovasjonsforskrifter
Den enkelte medlemskommune plikter å ha renovasjonsforskrifter som er tilpasset Iris sitt behov. Dersom det forslag
til forskrifter som Iris oversender til kommunene ikke blir
godtatt, plikter kommunen å forelegge sine forskrifter for
Iris sitt styre, som eventuelt kan be om endringer.

§ 20 Renovasjonsgebyret
Renovasjonsgebyret utregnes etter selvkostprinsippet. Reno
vasjonsgebyret er likt i alle eierkommunene. Renovasjonsgebyret blir vedtatt av representantskapet. Renovasjonsgebyret i
de enkelte kommunene blir godkjent av medlemskommunene,
jfr. forurensningsloven § 34. Kommunene er pliktig til å
inndrive renovasjonsgebyret. Iris- Salten gjør dette på vegne
av kommunene.

Kapittel 8. Øvrige bestemmelser
§ 21 Utvidelse
Nye kommuner kan tas opp i selskapet som eiere. Forslag
om endringer av selskapsavtalen krever minst 2/3 flertall i
representantskapet. Jfr. for øvrig IKS-loven § 4.
§ 22 Uttreden
Vedtak i en kommune om å gå ut, må skriftlig, og med ett
års varsel, meldes representantskapet på årsmøtet. Jfr. for
øvrig IKS-loven § 30.
§ 23 Oppløsning
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.

§ 25 Tvist om forståelse av selskapsavtalen
Tvist om tolkning av selskapsavtalen blir avgjort med
bindende virkning ved voldgift etter reglene i tvistemålsloven.

Kapittel 9. Ikrafttreden
§ 26 Ikrafttredelse
Denne selskapsavtalen trer i kraft når den er godkjent i
eierkommunene.
Selskapsavtalen er vedtatt av eierne som følger:
• Beiarn kommune i møte
11. feb 09
under sak
4/09.
• Bodø kommune i møte
2. feb 09
under sak
09/21.
• Fauske kommune i møte
09. des 08 under sak 195/08.
• Gildeskål kommune i møte
27. nov 08 under sak 77/08.
• Hamarøy kommune i møte
12. feb 09
under sak 11/09.
• Meløy kommune i møte
11. des 08
under sak 129/08.
• Saltdal kommune i møte
10. des 08 under sak 92/08.
• Sørfold kommune i møte
16. des 08 under sak 1313/08.
• Steigen kommune i møte
25. feb 09 under sak
3/09.

§ 24 Endringer i selskapsavtalen
Endringer i selskapsavtalen må godkjennes av kommunestyrene i eierkommunene.
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