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

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

for Salten Forvaltning IKS.

Retura Iris er et heleid datterselskap av Salten Forvaltning IKS 
og driver den konkurranseutsatte virksomhet 

innenfor næringsavfall.

Iris Produksjon er et heleid datterselskap av Salten Forvaltning IKS
og driver viderebehandling av alt avfall i form av avfallssortering,

kompostering og drift av avfallsdeponi.

folkestyrte samfunnstjenester for Salten

Iris er et varemerke for
avfallshåndtering i Salten.

Oversikt over selskaper
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� Leder

Året 2006
Kommunene i Salten har gjennom 
kommunestrukturprosjektet fått 
tydeliggjort at man er avhengige av 
hverandre, og at skal man utvikle 
hele regionen videre så må det skje 
på tvers av kommunegrenser og i 
samarbeid, ikke gjennom konkur
ranse mellom kommunene.  Når 
 enkelte hevder at samarbeid i Salten 
har tatt et skritt tilbake fordi det ikke 
ble kommunesammenslåing denne 
gangen så tror jeg de tar feil.  Jeg 
tror at nettopp gjennom kommune
strukturprosjektet har det blitt klart 
for de fleste at fremgang i regionen 
er avhengig av at kommunene får til 
gode og forpliktende samarbeidsløs
ninger.  At det ikke blir noen form for 
sammenslåing av kommuner nå kom
mer av at saken fortsatt er umoden.  
Man er klar for mer samarbeid, men 
man er ikke klar for kommunesam
menslåing. 
 Bedre offentlige tjeneste gjen
nom forpliktende samarbeid over 
kommunegrensene er vår løsning.  

I løpet av 2006 ble Salt
en Brann IKS 

stiftet, og 

 selskapet har tatt over driften for 
brann og beredskapsarbeid fra 1. 
januar 2007.  Det er veldig gledelig 
å se at de midler vi stiller til rådighet 
gir et så godt resultat.  Jeg helt over
bevist om at felles branntjeneste i 
Salten vil gi innbyggerne en bedre 
tjeneste over tid.  
 I løpet av 2006 ble det også tatt 
initiativ for å få til en felles innkjøps
ordning i Salten. Bedre innkjøp i 
kommunene vil raskt kunne gi 10 % 
kostnadsbesparelser, samtidig som 
det setter kommunene i stand til å 
følge det kompliserte regelverket 
som gjelder for offentlig innkjøp.  
 For å få en felles innkjøps
ordning har vi bekostet felles data
verktøy for alle innkjøpere i kom
munene i Salten. Verktøyet er også 
kjøpt inn til Salten Forvaltning, Helse 
og Miljøtilsyn Salten, Salten Brann 
og Salten Regionråd.  Hvordan dette 
nå skal organiseres videre vil i stor 
grad være opp til kommunene, da 
det synes som om enkelte ikke er 
klar for en interkommunal løsning.  
Det er å håpe at dette prosjektet 
blir videreført på en slik måte at man 
ikke taper målet av synet, det vil si 
bedre og rimeligere innkjøp. 
 Regionrådet ved arbeidsutvalg 
og Salten Forvaltning IKS v/ styret 

har gjennomført en nødvendig an
svarsdeling mellom regionrådet og 

Salten Forvaltning IKS.  Forslaget 
gir Regionrådet ansvaret for det 
politiske delen av samarbei
det og fronting av regionen 
utad, og Salten Forvaltning 
ansvaret for utvilkling av sa
marbeid innenfor offentlig 
tjenesteproduksjon og 
annet internt samarbeid. 
Denne avklaringen må nå 
følges opp gjennom prak
tisk arbeid.  

      HT-Safe AS har i lø
pet av 2006 vist at de har 

livets rett.  Gjennom en aktiv 
markedsføring av bedriften 

har antall kunder økt tilstrekkelig til 
at bedriften leverer positive drifts
resultat.  Det som står igjen nå er 
å tilføre tilstrekkelig egenkapital til 
at bedriften får mulighet til å utvikle 
seg videre. 
 Miljøbedriften Iris har hatt et 
turbulent år, preget av store bygge
arbeider ved våre anlegg. Sentral
sorteringshallen for blandet avfall er 
et meget viktig tiltak for å redusere 
mengden avfall som legges på de
poni.  Vi har som mål at 12 000 
tonn avfall som tidligere gikk direkte 
til deponi nå skal gjennom en for
sortering, målet er å ta ut 30 % til 
gjenvinning.  
 I løpet av året har vi fått avtale 
med Hålogaland Ressursselskap om 
leveranse av 5000 tonn restavfall 
til forbrenning i Kiruna. Disse to til
takene alene skal redusere mengden 
til deponi med 30 % i 2007. 
 Iris Produksjon vant i 2006 
en stor kontrakt for behandling av 
alt matavfall fra Narvik/Harstad
 området. Med denne kontrakten 
 behandler Iris alt matavfallet fra Nord
land og SørTroms unntatt Lofoten og 
 Vesterålen. Komposteringsanlegget 
er utvidet med 12 000 m2, og er 

Leif Magne Hjelseng
administrerende direktør.
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nå fra årsskiftet klar til å tas i bruk.  
Anlegget har med denne utvidelsen 
også kapasitet til å ta i mot og be
handle de økte mengdene med slam 
fra kommunale renseanlegg som 
forventes i 2007 og 2008. 
 Både i Vikan og ved våre mottak 
i Gildeskål og Steigen er det gjort 
utbygginger som gjør det enklere 
for våre kunder å sortere sitt avfall.   
Tilbudet til husholdningen om at alt 
avfall som kan sorteres ut leveres 
gratis er i tillegg blitt positivt mot

tatt. Både fysisk tilrettelegging og 
bruk av prising skal føre til at mer 
avfall leveres sortert, og redusere 
mengden til deponi.  
 Til tross for at driften, spesielt 
på Vikan, har måttet lide av de store 
ombyggingene legger vi bak oss et 
år med solide økonomiske resultat 
både i de kommersielle datterselska
pene og morselskapet. Resultatet 
kommer av at antall husholdninger 
øker samtidig som avfallsmengdene 
totalt øker langt mer enn forventet.  

Økte inntekter og god kostnadskon
troll sammen med nøkternhet i drif
ten av alle selskaper gir slik gode 
resultater. Hovedæren går likevel til 
alle ansatte i konsernet.  Vi har lite 
sykefravær, og arbeidstokken er 
veldig stabil med liten turnover.  Hver 
dag gjør de en god jobb.

Salten, Mars 2007
Leif Magne Hjelseng
administrerende direktør

Leder
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Salten Forvaltning IKS

Selskapene i Salten Forvaltning IKS –
konsernet er offentlig eide, folke
styrte selskaper.

Selskapet har to grunnpilarer og 
motto: Folkestyrte samfunnstjenester 
og miljøbedriften Iris.

Folkestyrte samfunnstjenester for 
Salten betyr at innbyggerne i våre 
9 eierkommuner har, og skal ha, et 
eierforhold til vår virksomhet.

Det er vår grunnholdning at alle våre 
tiltak og handlinger skal være miljø
forsvarlig og miljøetiske.

Salten Forvaltning IKS og miljøbedriften 
Iris har som målsetting å skape sam
arbeid som er til gode for hele Salten. 
Vi skal bidra til å utvikle Salten, skape 

kompetanse og nye 
muligheter i og 
for kommunene. 
Vi skal skape 
lønnsomme, 
trygge og 
miljøvennlige 
tjenester som 
gjør Salten til et 
bedre sted å bo 
og arbeide.

Salten Forvatnings rolle er 
å være tilrettelegger og pådriver for 
gode løsninger for eierkommunene. 
Vi skal være et forum for offentlig 
regional utvikling.

Salten Forvaltning er i tillegg til egne 
datterselskaper nå engasjert i Helse 
og Miljøtilsyn Salten IKS, Salten 

Brann IKS, Labora AS, HT Safe AS, 
Kunnskapsparken, Grønn Hverdag 
og Senter for Økologisk økonomi og 
etikk ved Høgskolen i Bodø.

Forum for
offentlig og
regional
utvikling

Salten Forvaltning IKS



Nøkkeldata for Salten Forvaltning IKS

Salten Forvaltning IKS er i 2006 eid 
av de 9 kommunene Beiarn, Bodø, 
Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, 
Saltdal, Steigen og Sørfold. Selskapet 
hadde sitt første driftsår i 1994. Salten 
Forvaltning har Iris som varemerke 
for avfallshåndtering i Salten. Iris skal 
ha høy kompetanse innen behandling 
av avfall og skal til en hver tid være 
pådriver og utvikler av gode løsninger 
innen avfallsbehandling. Selskapet er 
et nonprofit selskap.

 Iris tilbyr husholdninger og bedrifter 
i Salten miljøvennlig behandling av 
avfallsfraksjoner etter gjeldende 
lover og forskrifter om sortering, 
oppbevaring og behandling av avfall. 
Sammen med våre kunder bidrar vi til 
at ressursene i avfallet blir tatt vare på, 
samtidig som belastningen på miljøet 
blir redusert. Rett avfallsbehandling er 
miljøvern i praksis.
 Våre virksomhetsområder er: 
Næringslivsrenovasjon gjennom 

Retura Iris AS. Drift av deponi, 
sorterings og komposteringsanlegg 
gjennom Iris produksjon AS. 
Husholdningsrenovasjon, drift av 
avfallsmottak, containerutleie, tran
sport av avfall og rådgivning i miljø 
og avfallsspørsmål gjennom Iris 
Gjenvinning AS og Salten Forvaltning 
IKS.

Konsern

1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Innbyggertall i Salten 74.476 74.372 74.794 74.758 74 792 74924 75 658 75 915 75 975

Antall husholdningsabonnement (boenheter) 29.967 30.391 30.871 31.185 31 122 31439 31 451 32 330 32 924

Behandlet avfallsmengde (i 1.000 tonn) 37,5 38,1 41,7 44,1 47,2 52,7 53 54 57,9

Gjenvinningsgrad i %, totalt * 22% 45% 42% 42% 47,1 51,7 53,6 51,7 54,4

Gjenvinningsgrad, husholdningsavfall ** 24% 55% 54% 54% 55 %  55,9%  56,2%  56,7% 76,2 % 

Antall fast ansatte 44 46 47 48 51 51 52 55 67

Omsetning, ekskl. deponiskatt (i mill. kr) 55,5 70,5 76,9 80,6 79 82 82,2 89 106,5

Resultat (i mill. kr) 0,2 2,2 3,5 3,9 4,6 3,1 4,1 7,9 10,8

Investeringer (i mill. kr) 42 13 12 18 20 9,1 11,1 6,0 26,9

Langsiktig gjeld (i mill. kr) 109 111 105 111 103,7 96,1 88,6 81,1 73,6

Egenkapital (i %) 13,4 15,5 13,0 14,8 17,9 20,7 21,4 27,5 31,8

Omsetning pr ansatt (i mill. kr) 1,26 1,53 1,64 1,67 1,55 1,61 1,5 1,8 1,59

Behandlet avfall per ansatt (i tonn) 852 828 887 919 944 1033 1019 984 1052

Deponiskatt (i mill. kr.) 6,3 7,4 7,8 8,8 10,2 13,6 11,5 10,8

Nøkkeltall konsernet
Sentrale nøkkeltall for perioden 1997 – 2006 er vist i tabellen under:

*Gjenvinningsgrad er avfall levert sortert til anlegg som andel av totalt mottatt avfall inkl. avfall sendt til forbrenning. 
** Gjenvinningsgrad for husholdningsavfall er avfall fra mat- og papirdunk, pluss plastsekk som andel av totalt innsamlet avfall fra husholdningene inkl. avfall sendt 

til forbrenning.

�Nøkkeldata – Salten Forvaltning IKS



�

HMS og internkontroll

Ansatte i Salten Forvaltning IKS 
er tilknyttet bedriftshelsetjenesten 
HEMIS AS som årlig utarbeider en 
handlingsplan for hele konsernet. 
 Det ble gjennomført vernerunde 
for ansatte i Salten Forvaltning IKS 
i februar 2006. Det ble registrert 3 
anmerkninger som alle er rettet opp.

Alle ansatte deltok og var aktive 
deltakere på et internt 2 dagers 
kundeseminar og gjennomgang av 
interne arbeidsrutiner.
 Treningsavtale med Friskhuset 
inngått i 2005 opprettholdes i 2006. 
Av 7 ansatte har 5 treningsavtale. 
Månedsavgiften deles likt mellom 

ansatte og arbeidsgiver. Gjennom
snittelig antall treninger pr. uke pr. 
ansatt de siste 2 månedene var 1,7. 
 Det totale sykefraværet (kort og 
langtidsfravær) i 2006 var 2,0 %. I 
2005 var sykefraværet 1,94 %.

HMS og internkontroll
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Retura Iris AS

Retura Iris AS tilbyr avfallsløsninger 
til næringslivet. Selskapets forret
ningsidé er å tilby komplette 
avfallsløsninger, fra avfallsplan og til 
henting og behandling av avfallet. 
 2006 er Retura Iris AS sitt femte 
driftsår. Selskapet har etablert en 
solid kundebase gjennom gode 
logistikkløsninger, miljøvennlig av
fallsbehandling 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.
 Retura Iris eier alt oppsamlings

materiell 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 fellestjenester kjøpes i konsernet. 
Retura Iris AS har kunder innen 
detaljhandel, service næring, industri, 
bygg og anleggsbransjen, offentlig 
sektor og privat personer.
 Retura Iris 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)

2002 2003 2004 2005 2006

Omsetning 19 895 22 395 22 858 25 538 24 780

Driftsresultat 2 901 2 541 2 465 3 726 4 251

Resultat før skatt 2 797 2 525 2 492 3 769 4 358

– Fokus på gode 
kundeløsninger

Hms og internkontroll
Retura Iris AS 2002 2003 2004 2005 2006

Egenmeldt fravær 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,8 % 1,6 %

Sykemelding under 16 dager 2,1 % 0,4 % 0,1 % 1,8 % 0,0 %

Langtidsfravær (> 16 dager) 13,0 % 2,0 % 4,7 % 0,0 % 0,0 %

Totalt 15,2 % 2,6 % 5,0 % 2,6 % 1,6 %

Retura Iris bidrar til 
forskning og utvikling 
innen økologisk økonomi

Retura Iris AS støtter opp 
under universitets satsingen 
ved Høgskolen i Bodø med 
å finansiere dannelsen av et 
senter for økologisk økonomi
og etikk.
Iris selskapene Salten 
Forvaltning IKS og Retura Iris 
AS bidrar med til sammen 1,5 
millioner kroner over 5 år for å 
etablere senteret.

Faktaopplysninger

Stiftet: 2001
Antall ansatte: 6
Daglig leder:
Anders Mjaaland
Eierskap:
Salten Forvaltning 100%

Eierandeler i andre selskap:
Eier 17,5% av Østbø AS og
5% av Retura AS.

For våre folk ute i «felten» gjelder: Service,
fl eksibilitet og pålitelighet. Har vi lovet å 
komme klokken 14, kommer vi klokken 14.

Retura Iris AS
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Iris Gjenvinning AS

Iris Gjenvinning AS utfører 
innsamling av husholdningsavfall i 
Bodø, Gildeskål og deler av Fauske 
kommuner.  Iris Gjenvinning drifter 
også alle mottak og anlegg i Iris 
konsernet utenfor anleggene i Bodø. 
Selskapet er lokalisert på Vikan i 
Bodø. Selskapet er 100% eid av 
Salten Forvaltning IKS og utfører 

tjenester for Salten Forvaltning IKS. 
2006 var Iris Gjenvinning AS sitt 
femte driftsår.
 Selskapet har siden etableringen 
hatt fokus på å videreutvikle 
løsningene som var etablert i Iris 
konsernet. Effektiv og rasjonell drift, 
kostnadseffektivt materiell og bruk av 
morderne utstyr er satsingsområde 

i bedriften. Målsettingen er at 
Iris Gjenvinning AS skal være 
konkurransedyktig med de beste 
aktørene i bransjen.
 Omsetningen i selskapet er sterkt 
redusert i forbindelse med at alle 
oppgaver knyttet til Vikan i Bodø er 
overflyttet til Iris Produksjon AS.

Hms og internkontroll
Iris Gjenvinning AS 2002 2003 2004 2005 2006

Egenmeldt fravær 1,2 % 1,6 % 2,0 % 2,1 % 1,5 %

Sykemelding under 16 dager 1,9 % 1,8 % 2,0 % 1,6 % 1,2 %

Langtidsfravær (> 16 dager) 5,9 % 13,2 % 4,7 % 14,6 % 5,0 %

Totalt 8,9 % 16,7 % 8,6 % 18,4 % 7,8 %

Faktaopplysninger

Stiftet: 2001
Antall ansatte: 29
Daglig leder:
Anders Mjaaland

Eierskap:
Salten Forvaltning 100%
Eierandeler i andre selskap:
Eier 4,5% av Rekom AS.

Moderne utstyr gir effektiv drift.

Nøkkeltall (alle tall i 1000 kr)

2002 2003 2004 2005 2006

Omsetning 34 583 35 872 38 545 38 613 23 883

Driftsresultat 1 100 1 319 812 1 633 190

Resultat før skatt 1 199 1 429 846 1 563 204

Iris Gjenvinning AS
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Iris Produksjon AS

Iris Produksjon AS har hatt sitt første 
driftsår i 2006.  Iris Produksjon AS 
driver med mottak og behandling av 
avfall. Selskapet driver NordNorges 
største behandlingsanlegg for 
restavfall, matavfall og papp/papir. 
Selskapet håndterer alt avfallet som 
går gjennom Iris konsernet. 

 Selskapet driver deponi, grov
sorteringsanlegg komposterings
anlegg, papirsorteringsanlegg og 
miljøtorg på Vikan samt Miljøtorg 
Bodø.  
 Det meste av virksomheten 
skjer på oppdrag fra Salten 
Forvaltning IKS. Andre kunder Iris 

Produksjon leverer tjenester til er 
returselskap, andre avfallsselskap 
og gjenvinningsbedrifter. 
 Effektiv og rasjonell drift, 
kostnadseffektive anlegg og bruk av 
moderne utstyr er satsingsområder i 
bedriften.

Nøkkeltall (alle tall i 1000 kr)

2006

Omsetning 33 702

Driftsresultat 4 975

Resultat før skatt 3 633

Hms og internkontroll
Iris Produksjon AS 2006

Egenmeldt fravær 1,3 %

Sykemelding under 16 dager 0,9 %

Langtidsfravær (> 16 dager) 0,8 %

Totalt 3,2 %

Faktaopplysninger

Stiftet: 2006
Antall ansatte: 12
Daglig leder:
Anders Mjaaland
Eierskap:
Salten Forvaltning IKS 100 %

Eierandeler i andre selskaper:
Eier 5% av HAF Energi AS

Iris Produksjon AS

Moderne avfallsbehandling er å ta vare på verdiene i avfallet på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte.



1� Konsernet

Representantskap
21 representanter
Leder: Frigg Ottar Os

Representantskapet velges for en periode på 4 år, i samsvar
med den kommunale valgperioden.

Kommune: Medlem: Varamedlem:
Beiarn Frigg Ottar Os Kjell Sandmo
Bodø Einar Lier Madsen Trud Berg
 Siri Vasshaug Tone Magnussen
 Odd Willy Hansen Knut H. Strand
 Jon Albert Alstad Jon Øyvind Odland
 Solgull Klette JanHarry Teigland
 Geir Nordkil ElseMarie Torp
 Odd Paulsen Tom Cato Karlsen
 Anne Marit Isachsen Karstein Rystad
 Åshild Opøyen Asbjørn Røiseland
 Fauske Sidsel Sørdahl Bodil Lundbakk
 Odd Henriksen Cesilie Høgseth
 Lasse G. Dahl Roland Rolandsen
Gildeskål Henry Breivik Hans Ivar Hansen
Hamarøy Åslaug Solem Bård Marthinussen
Meløy Kjell Sahl Einar Helge Meløysund
 Elin Johansen Magne Setvik
Saltdal Ingvar Ramsvik Rune Pettersen
 Odd Arne Barlindhaug Olav Tore Jensen
Steigen Mette Bolsøy Hans Einar Stendal
Sørfold Lars Kr. Evjenth Erling Pedersen

Iris Produksjon AS

Iris Gjenvinning AS

     
       

100 %

            100 %

Produksjon
 Deponidrift
 Kompostering
 Papirsortering
 Drift mottak

Operativt fra 1/1 2006.
Transport
  Innsamling av 

husholdningsavfall
 Transport av avfall

Styret
7 medlemmer

Velges for 2 år av gangen med forskjøvet valgperiode.
Ett medlem velges av og blant de ansatte.
Representantskapet er selskapets øverste myndighet, styret er det utøvende organ.

Medlem Varamedlem
 Wiggo Lauritzen, styreleder Tore Laugsand
* OddTore Fygle, nestleder Kirsten Hasvoll
 Øystein Wik Eva Leivseth
 Oddrun Godejord Anna Welle
* Berit Woie Berg May Valle
* Siv Mossleth Torbjørn Winther
 Ole J. Lauritsen, ansattes representant Roger Heggstad

* på valg i 2007 med personlig varamedlemmer

Kon sern
       9 eierko mmuner
  Salten Forv altning IKS 

   
    

    
 100 %



Kon sern
       9 eierko mmuner
  Salten Forv altning IKS 

Administrasjon
 Forvaltning/kontroll
 Planlegging
 Bestilling
 Eieselskap
 Fellestjenester
 Fakturering

HT Safe AS

   
   

    
 51 %

   
    

    
 100 %

Retura Iris AS

Innsamling
av Næringsavfall
 Bedriftsrenovasjon
 Containerrenovasjon

 Alarm
 Sentralbord
 Informasjonstelefon
 Ruteopplysning
  (12 ansatte)

Administrasjon
7 medarbeidere

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

Adm. direktør Leif Magne Hjelseng
Ass. direktør Johnny Brovold
Informasjonssjef: Bjørg Nilsen
Regnskapsmedarbeider: Randi Hopen
Kundeansvarlig: Torild Willumsen
Kontormedarbeider: Randi Heen
Kontorsjef: Randi Figenschou

13Konsernet
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Deponering av avfall medfører utslipp 
til jord, vann og luft og er en kilde til 
globale miljøproblemer.
 Restavfall fra Salten deponeres 
nå på Vikan, et moderne deponi 
med bunntetting og kontroll av 
sigevannsutslipp. En mindre mengde 
restavfall går til forbrenning.

Stor sjøundersøkelse av 
sjøforholdene i Vikan og 
Saltfjorden
På bakgrunn av påstander fremsatt 
i begynnelsen av 2005 om at 
sigevannsutslippet i Vikan bidrar til 
betydelig forurensning på levende 
organismer og fisk, ble Høgskolen 
i engasjert til å foreta nærmere 
undersøkelser i resipienten utenfor 
Vikan.
 Undersøkelsen innbefatter ana
lyse av tungmetaller og miljøgifter av 
fisk, skjell, sedimenter og analyse av 
vannkvalitet ved sigevannsutslippet. 
Strømningsmålinger for å stadfeste 
sigevannets retning og uttynning i 
sjøen er utført.
 Salten Forvaltning ser med 
tilfredshet på at resultatet av denne 
omfattende undersøkelsen viser at 
området rundt Vikan er fra ubetydelig 
til lite forurenset. De siste resultater 
på blåskjell ventes inn i løpet av 
2007. 
 Rapporten ble presentert i et åpent 
møte på Vikan den 22. september 
2006.
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Konklusjon på undersøkelse

Resipienten i og rundt Yttervika (ved avløpet til Vikan avfallsplass) synes 
å være fra ubetydelig til lite forurenset i henhold til konsentrasjoner 
av termostabile koliforme bakterier, metaller og Organiske miljøgifter i 
sediment, fiskefilet og – lever. 

De forurensende metallene i blåskjell var ved alle lokalitetene 
under de nasjonale bakgrunnsverdiene, og indikerer 
at blåskjellene er ubetydelig til lite forurenset i 
henhold til metall forurensing (tilstandsklasse I).

I 25 % av målingene var det en moderat 
overkonsentrasjon av PAH. I følge SFTs 

klassifiseringssystem indikerer nivået av PAH at 
disse lokalitene ved Innervika (Asfaltverket) vinter 
2005/06 og Hopen sommer 2005 er moderat 

forurenset (tilstandsklasse II). Det synes også at 
PAH er overrepresentert i blåskjell i de indre deler av 
undersøkelsesområdet sammenliknet med referansen 

(Straumøya). Mattilsynet har satt en tiltaksgrense for PAH og B(a)P i blåskjell 
på henholdsvis 250 og 5 µg/kg vv (Økland, 2005). Resultatene fra denne 
undersøkelsen ligger PAH og B(a)P godt under disse tiltaksgrensene.

Det var moderate overkonsentrasjoner av dioksiner (WHOTEF) i 
indre deler av undersøkelsesområdet sammenliknet med referanse 
lokaliteten (Straumøya). I sommerperioden 2005 er Yttervika (avløpet 
avfallsplassen) i en tilstandsklasse III, som indikerer en markert forurenset 
lokalitet. Dioksiner ble påvist i forhøyede konsentrasjoner ved Innervika 
(Asfaltverket) og Hopen både sommer 2005 og vinter 2005/06, og 
indikerer en tilstandsklasse II, moderat forurenset. I nærområdet omkring 
Yttervika ligger det i tillegg til avfallsplassen, et asfaltverk, et kommunalt 
utslippspunkt (Langodden) tilknyttet 3150 personer inkl. bedrifter, og 
vegtrafikk langs Riksvei 80 (BodøFauske). Alle disse kan være potensielle 
bidragsytere til økt belastning av PAH og dioksin til resipienten. I tillegg 
kan en ikke utelukke ukjente og mer diffuse kilder. Det foreligger ikke noe 
kostholdsråd for dette området, men mattilsynets generelle anbefalinger 
i henhold til sanking av blåskjell er å velge åpne fjorder og sjøområder 
med en hvis avstand til potensielle forurensninger.

For å få mer kunnskap om akkumuleringen av PAH og dioksin i blåskjell 
over tid og ved ulike lokaliteter i nærområdet rundt Yttervika, har Salten 
Forvaltning IKS i samarbeid med Biologisk Forskningsgruppe ved 
Høgskolen i Bodø i gangsatt en undersøkelse av bioakkumulering av 
disse organiske miljøgiftene i blåskjell. Denne undersøkelsen vil sluttføres 
sommeren 2007. 
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Lukt fra deponi

Det er gjennomført en rekke tiltak i 2006 for å redusere 
luktulempen fra deponiet. Dessverre har noe av dette 
arbeidet medført ekstra luktplager i perioder. Vi har 
fortsatt et sterkt fokus på å minimalisere luktulempene 
som berører boligområdene.

Luktulemper kan i utgangspunktet knyttes til følgende 
forhold:
•  Svovel i fyllinga som kommer fra deponering av 

gipsavfall. Gips legges nå i celler i deponiet for å 
begrense utslippet av hydrogensulfid.

•  Deponering av sikterest fra komposteringsanlegget. 
Sikterest består av plast og annet restavfall som 
utsorteres fra matavfall og deponeres. Det er kjøpt 
inn ny kvern og ny sikt til komposteringsanlegget som 
er tatt i bruk med gode resultater. Det nye utstyret 
reduserer tiden det tar før matavfallet blir behandlet 
på komposteringsanlegget, og reduserer mengden 
sikterest betydelig. 

•  Metangass fra fyllingen er en kilde til lukt hvis driften 
av metangassanlegget ikke fungerer optimalt. Det har 
vært svært dårlig drift på gassanlegget i 2004, 2005 
og 2006. Den dårlige driften kommer av at gamle 
gassledninger er gått tett, og mengden gass er blitt 
sterkt redusert.  I forbindelse med våre plager med lukt 
fra deponiet vinteren 2005/2006 ble oppgradering 
av gassanlegget prioritert som et av de viktigste 
tiltakene. Det er lagt ned 3 store horisontale grøfter 
over deponiet som skal suge opp gassen.  I tillegg er 
det ført frem ytterligere ledninger som kan tas i bruk 
i neste etappe på deponiet. Ytterligere forbedringer 
av gassoppsamlingssystemet vil bli prioritert også i 
2007.

•  Vindretning og værforhold har stor betydning for 
spredning av lukt. Størst luktspredning har vi på dager 
med nordlig vindretning og de dager det nærmest er 
vindstille. Vårt luktpanel har i 1,5 år meldt inn lukt til 
oss, og dette har gitt oss meget nyttig informasjon om 
luktplager. Her er resultatene fra dette prosjektet:

Registreringene av lukt i nærområdet til Vikan fortsatte 
i 2006. Det ble registrert følgende av respondenter i 
hvert område:
Antall dager med registrert lukt summert i tabell under.

I tillegg ble det registrert 8 luktklager fra Mørkved
området.

Erfaringene viser at det er stor sammenheng med 
transport av slam og sikterest til deponi, under ugunstige 
vindforhold. Dersom dette kan gjøres når vinden har ei 
viss retning eller styrke vil antall klager på lukt kunne 
reduseres vesentlig.

Administrasjonen er fornøyd med at antall registreringer 
av lukt er redusert, og at de driftsmessige tiltak som er 
iverksatt har gitt resultater.  

I tillegg er følgende større endringer utført som forventes 
å gi bedring i luktplager fra Vikan: 

•  Utvidelse av komposteringsarealet. I forbindelse med 
at Iris Produksjon AS er tildelt kontrakten for mottak 
av matavfall fra HRS (Narvik og Harstad regionen) 
er komposteringsarealet utvidet betraktelig. Det nye 
arealet er tatt i bruk og gjenstående arbeider avsluttes 
medio april. 

•  Restavfall til forbrenning. Som en del av avtalen med 
HRS sendes nå restavfall tilsvarende 5000 tonn per 
år til forbrenning i Kiruna. 

•  Sentralsortering av avfall. Nytt sorteringsanlegget er 
tatt i bruk for sortering av direktelevert næringsavfall. 
Bl.a utsorteres trevirke og papp.  

Registrert lukt

Område Nov 
2005 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Valle 6 4 2 1 1 2 2 1 5 0 1 1 0
Hopen 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tverlandet 2 3 5 2 1 1 1 3 1 3 2 1 3
Løding 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

SUM 14 10 10 3 2 4 3 4 6 3 3 2 3
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Utslipp av tungmetaller fra Vikan 2006:
Arsen ……………… 2,5 kilo
Krom ……………… 5,5 kilo
Bly  ………………… 200  gram
Kadmium ………… 7 gram 
Kobber …………… 566  gram
Kvikksølv ………… < 1  gram
Nikkel ……………… 3,15 kilo

Utslipp av andre farlige stoffer:
PAH ………………… 506  gram
PCB ………………… ikke analysert
Benzen …………… < 0,2  gram       
Etylbenzen ………  5,2  gram 
Toluen ……………… 2,8 gram 
m/pXylener …… 19  gram
oXylen …………… 36  gram
Fenol ……………… 197  gram

Kadmium (Cd)
Tungmetallet kadmium (Cd) er et mykt sølvhvit 
metall som sjelden forkommer i ren form i 
naturen. Stoffet kan danne ulike former for 
salter, og dets mobilitet i miljøet og effekter 
på økosystemet er avhengig av egenskapene 
til disse saltene i kombinasjon med andre 
elementer som oksygen, klorid eller svovel.
Brukes bl.a. til: Ulike salter av kadmium benyttes 
i produksjonen av batterier, til pigment i maling, 
i elektrolyse, som plastisk stabilisator og i 
fotofremkalling og fargestoffer. 
Viktigste kilder: Viktige kilder for kadmium 
forurensing er jern og stålindustrien, vei
transport, forbrenning av fossilt brensel, ulike 
forbrenningsprosesser i forbindelse med industri 
og hjem, avfallsdeponi og jordbruket 
Kadmium forgifting kan forårsake bl.a. nyre og 
lever svikt, beinskjørhet, ulike typer kreft, effekter 
på immunforsvaret og ugunstige effekter på 
reproduksjon og overlevelse.
 
Bly (Pb)
Tungmetallet bly (Pb) er et naturlig grunnelement, 
som har høy toksisitet for mennesker og miljø. 

Som grunnelement er bly stabilt og tungt 
nedbrytbart. Når bly først har kommet inn i det 
fysiske, kjemiske eller biologiske kretsløpet vil 
det bli resirkulert til «evig tid» 
Brukes bl.a. til: Bly brukes i en rekke produkter 
som batterier, akkumulatorer, blysømmer, båtkjøler, 
maling, blyholdig bensin, glass, elektronikk, plast, 
keramiske produkter osv. 
Viktige kilder: Viktige kilder for bly forurensing er 
ikkejernholdig metallindustri, glassproduksjon, 
resirkuleringsindustri, offshoreindustri, forbrenning 
av avfall samt avfallsdeponier. 
Bly er akutt giftig, og akkumuleres i ulike organer 
og vev som kan gi kroniske effekter. Stoffet 
kan gi blodrelaterte sykdommer, immunsvikt, 
neurotoksiske effekter, effekter på reproduksjon 
og er mulig kreftfremkallende. 

Kvikksølv (Hg)
Kvikksølv (Hg) er et tungmetall med høy toksisitet 
både for mennesker og andre organismer.. 
Kvikksølv er et grunnelement som er tungt 
nedbrytbart, og vil derfor forbli i et økologisk 
kretsløp så snart det er blitt introdusert. 
Viktigste kilder: Landbasert industri er fortsatt 

den største utslippskilden, i tillegg fins andre 
viktige utslippskilder som tannfyllingsmateriale 
(amalgam), samt diffuse utslippskilder som boliger 
og vei og båttrafikk. Selv om kvikksølv i liten grad 
benyttes i nyere produkter, finner man fortsatt 
kvikksølv i amalgamfyllinger, måleinstrumenter, 
lysstoffrør og sparepærer. Hos predatorer (eks. 
menneske) på toppen av næringskjeder kan 
metylkvikksølv gi nyre og leverskader, skader på 
nervesystemet, fosterskader og kontaktallergi 

Arsen (As)
Arsen er et grunnstoff. Utslippene av arsen 
er betydelig redusert de siste årene, spesielt 
på grunn av nedgangen i bruken av arsen i 
trykkimpregnert trevirke.
Brukes bl.a. til: Arsenforbindelser blir benyttet 
til skadedyrsbekjempelse (rotter, mus og 
insekter), impregnering av treverk mot råte, 
bekjempelse av parasittsykdommer. Dessuten 
har arsenforbindelser vært mye brukt til garving 
og pelsberedning og som fargestoff. 
Enkelte arsenforbindelser er giftige og 
kreftfremkallende. Arsenforbindelser har i små 
konsentrasjoner kroniske giftvirkninger overfor 

Metaller
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Transport
Vi har i 2006 kjørt 655 846 km for 
å transportere ulike avfallsprodukter i 
forbindelse med vår drift. Dette tilsvarer 
litt over 16 ganger jorden rundt ved 
ekvator i antall kjørte kilometer.
Vi arbeider kontinuerlig med å 
effektivisere vår transport og redusere 
våre utslipp i forbindelse med 
transport. Det er brukt 240 000 liter 
diesel i 2006.

Metangass
Når avfall brytes ned på deponiet 
utvikles klimagassen metan. Metan 
er 21 ganger så farlig som CO2. 
Beregninger viser at deponier i Norge 
står for ca 3 % av de totale nasjonale 
utslipp av metan.
 På Vikan har vi et gassanlegg som 
samler opp deler av metangassen i fyllingen 
og leder den til en gassmotor som produserer elektrisk strøm og 
varmt vann til oppvarming. Økt kildesortering har redusert mengden 
metangass som dannes i avfallsfyllingen.
 I perioden 20042006 har vi hatt store driftsproblemer med 
anlegget. Dette skyldes lite gass og tette gassbrønner, samt problemer 
med selve gassmotoren.
 Det er i 2006 gjort betydelige tiltak for å bedre driften av 
gassmotoren og arbeidet fortsetter i 2007.

Farlige stoffer i avfall
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Polyklorerte bifenyler (PCB)
PCB er en gruppe klororganiske forbindelser 
som ikke finnes naturlig i miljøet, men som 
er framstilt syntetisk. PCB gruppen består av 
209 teoretiske stoffer. PCB er svært tungt 
nedbrytbart og har høy fettløselighet. Dette gjør 
at PCB lagres i fettrike vev og oppkonsentreres 
i næringskjeden. PCB kan overføres til neste 
generasjon via opplagsnæring i egg, via livmor 
til foster og via morsmelk. PCB er akutt giftig for 
marine organismer. Den akutte giftigheten for 
pattedyr er relativt lav. Selv i små konsentrasjoner 
har PCB kroniske giftvirkninger både for 
landlevende og vannlevende organismer. 
 Den største bruken av PCB var på 
196070 tallet. PCBholdige oljer ble brukt i 
isolasjons og varmeoverføringsoljer i elektrisk 
utstyr. Det var også relativt vanlig å bruke i 
kondensatorer i lysarmatur. PCB har også 
inngått i bygningsmaterialer som betongtilsats 
(mørtel), isolerglasslim, fugemasse og maling. 
PCBforbindelser er blitt spredt i miljøet ved at 
produkter og materialer som inneholder PCB 
har blitt kastet eller behandlet på måter som 
gir utslipp. I Norge har ny bruk av PCB vært 
forbudt siden 1980. Utlekking fra produkter 
som har blitt kastet, eller fortsatt kastes, er 
sammen med forurenset grunn og sedimenter 
trolig kilder til fortsatt spredning i miljøet. Selv 
om PCB ble forbudt i Europa i midten av 80 
tallet har det fortsatt å spre seg i miljøet. Dette 
skyldes primært stoffets ekstreme motstand mot 
fysiskkjemisk og biologisk nedbrytning. 

Dioksiner 
Dioksiner opptrer ofte sammen med PCB som 
kjemisk sett er svært likt. Dioksiner består av de to 
stoffgruppene polyklorerte dibenzopdioksiner 
(PCDD) (opptil ulike 75 teoretiske forbindelser) 
og polyklorerte dibenzofuraner (PCDF) (opptil 
ulike 135 teoretiske forbindelser). Dioksiner 
er ikke polare, fettløselige, og lite biologisk 

nedbrytbar. Dermed lagres stoffene i fettvev med 
fare for akkumulering i næringskjeden. 
Dioksiner forekommer «over alt» i miljøet i 
lave konsentrasjoner, som følge av naturlige 
og menneskeskapte termiske prosesser. 
Forekomstene av dioksiner i miljøet, skyldes i 
hovedsak utslipp i forbindelse med menneskelig 
aktivitet. Avfallsforbrenning har lenge vært ansett 
som en av de mest vanlige kildene, mens industri 
som produserer klororganiske stoffer, metaller 
og bleket papir historisk sett har vært de viktigste 
industrielle kildene til dioksinutslipp. 

Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) er en 
samlebetegnelse på en gruppe organiske 
kjemikalier bestående av tre eller flere benzen 
ringer. I miljøet finnes PAHforbindelser 
hovedsakelig bundet til partikler. PAH
forbindelser i naturen brytes ned i varierende 
grad, og kan bioakkumuleres. Flere PAH
forbindelser er meget giftige for vannlevende 
organismer. Selv om høyerestående dyr kan bryte 
ned PAH, er flere av PAH forbindelsene meget 
kreftfremkallende. I tillegg til de kreftfremkallende 
effektene har en del PAH forbindelser vist seg å 
ha effekter på immunsystemet, det endokrine og 
det reproduktive system. 
 PAH finnes i produkter som steinkulltjære, 
kreosot, annen tjære, mineralolje og oljeprodukter 
generelt. PAHforbindelser dannes ved all 
ufullstendig forbrenning av organisk materiale. 
De største PAHkildene i Norge i 2003, var 
aluminiumsindustrien og vedfyring i boliger. 
Kreosotimpregnert trevirke er også en viktig 
kilde til utlekking av PAH. Videre frigis PAH fra 
veitrafikk og skips og båttrafikk.

Bromerte flammehemmere (BFR)
Bromerte flammehemmere (BFR) er en 
fellesbetegnelse for en stor gruppe organiske 
stoffer. Stoffene har forskjellige strukturer, 

men alle inneholder brom. Under sterk 
varmepåvirkning frigis bromradikaler som stopper 
kjedereaksjonen i forbrenningsprosessen, 
og virker dermed hemmende på utvikling av 
brann. Noen av de bromerte flammehemmerne 
har i de senere årene kommet i søkelyset på 
grunn av at de er lite nedbrytbare i miljøet, og 
dermed akkumuleres i næringskjeder. De kan 
konsentreres i næringskjeder, og er påvist i 
levende organismer og i morsmelk. 
 Enkelte bromerte flammehemmere er 
akutt giftige for vannlevende organismer. 
Stoffene er lite akutt giftige for mennesker, 
men ved gjentatt eksponering er det påvist at 
noen kan føre til leverskade. Det er mistanke 
om at enkelte bromerte flammehemmere 
kan gi hormonforstyrrende effekter, og at 
de kan gi skader på nervesystemet. Det er 
fortsatt behov for mer kunnskap om stoffenes 
langtidseffekter. 
 Utslipp av bromerte flammehemmere 
kan skje under selve produktdannelsen, fra 
produkter under bruk, gjenvinning og avfall. 
Stoffene kan tilføres jord, vann og luft. Det er 
funnet bromerte flammehemmere i inneluften 
i kontorlokaler med store mengder datautstyr. 
Bromerte flammehemmere blir også tilført 
det norske miljøet via langtransporterte 
luftstrømmer. Der det er funnet forhøyede 
nivåer i miljøet skyldes dette trolig punktutslipp. 
TBBPA er den bromerte flammehemmeren 
som brukes mest i Norge. Størstedelen av de 
bromerte flammehemmerne finnes i importerte 
ferdigprodukter. Omlag 2/3 av den totale 
mengden bromerte flammehemmere brukes i 
plastkomponenter i elektriske og elektroniske 
produkter, for eksempel i kretskort, PCeksteriør, 
kontakter, brytere osv.
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mange organismer, herunder fosterskadende 
effekter, effekter på DNAmolekylet, og  gir økt 
mulighet for kreft i samvirke med andre stoffer. 

Kobber (Cu)
Kobber er et metallisk grunnstoff som 
forekommer i flere former, og det finnes naturlig 
i berggrunnen.
Viktigste kilder: De viktigste kilder til utslipp av 
kobber i Norge er ulike industriprodukter, spesielt 
bunnstoff til båter, not og treimpregneringsmidler, 
avrenning fra gruveområder (nedlagte kisgruver), 
utslipp fra industri som nikkelverk og smelteverk, 
samt avfallsforbrenningsanlegg. 
Videre tilføres kobber miljøet som følge av 
utslipp fra husholdninger, bilverksteder og 
bensinstasjoner med vaskehall.
Enkelte kobberforbindelser er meget giftige, 
særlig for mange vannlevende organismer. 
Samtidig er kobber et nødvendig sporstoff for 
de fleste organismer. Kobber kan akkumuleres 
i organismer, og antas å påvirke tilvekst og 
reproduksjon hos vannlevende dyr.

Krom (Cr)
Krom er et metallisk grunnstoff som forekommer 
i flere former i naturen. Krom danner lett 
forbindelser med andre stoffer. Kromforbindelser 

er tungt nedbrytbare, og kan i varierende grad 
bioakkumuleres. 
Brukes bl.a. til: Kromforbindelser brukes i 
industriprodukter som fargestoff i maling, 
lakk, keramiske glasurer, glass, tekstilfarging 
og fikseringsvæsker. Krom brukes også til 
overflatebehandling av ulike metallprodukter, og 
inngår i ulike stållegeringer og ildfast stein. Krom 
forekommer ellers som forurensning i produkter 
som sement, blåsesand og offshorekjemikalier. 
Viktigste kilder: De viktigste kilder til utslipp 
av krom i Norge, er produkter. De produktene 
som bidrar mest, er maling, lakk og blåsesand. 
Samlet bidro ulike industriprodukter med ca 66 
% av utslippene i 2002. Utslipp fra småindustri 
via kommunale avløp bidro med ca 21 %, og 
industrien for øvrig med ca 10 % .
Enkelte av forbindelsene synes å være 
meget giftige for vannlevende organismer, 
kreftfremkallende og allergifremkallende. Krom 
er imidlertid i likhet med de fleste metaller, et 
nødvendig sporelement for pattedyr. Studier 
viser at det er en sammenheng mellom mangel 
på krom i kosten og utvikling av diabetes.

Sink (Zn)
Metallet sink bioakkumuleres, men 
oppkonsentrering i næringskjeder er ubetydelig. 

Sink er et nødvendig stoff for alle organismer, 
men sink i for høye konsentrasjoner er akutt 
giftig for vannlevende organismer, enkelte 
planter og pattedyr. Sink kan også gi kroniske 
giftvirkninger hos vannlevende organismer. Sink 
og kobber antas å ha additive miljøeffekter, 
mens sink synes til en hvis grad å beskytte mot 
kadmium.
Kilder til utslipp av sink er industri, avrenning fra 
kisgruver, avfallsforbrenningsanlegg og produkter 
som offeranoder og annen korrosjonsbeskyttelse, 
maling, plast og gummi.

Nikkel (Ni)
Nikkel er et ikkeessensielt metall som finnes i 
naturen, og som forekommer som forurensning 
i forbindelse med nikkelproduksjon, fra 
stålproduksjon, galvanisering, sveising, 
nikkelkadmiumbatterier. Nikkel er et essensielt 
sporelement i mange dyrearter, men eksakt rolle 
er ikke kjent. 
Nikkel gir både akutte og kroniske virkninger, 
og kan være kreft og allergifremkallende 
i dyr og mennesker. Stoffet har i tillegg vist 
seg å gi negative genotoksiske, reproduktive 
og immunologiske effekter på ulike dyre og 
plantegrupper.

Organiske Miljøgifter



Kildesortering

Mengden avfall fra vårt kilde
sorteringssystem for husholdninger 
omfatter avfall hentet hjemme hos 
våre kunder. Dette gjelder matavfall, 
papp, papir og drikkekartong, plast og 
restavfall. I likhet med landet for øvrig 
stiger den totale avfallsmengden fra 
husholdningene i Salten.
 Husholdningene i Salten har 
fra 2005 til 2006 hatt en økning 
på 15% i mengden innsamlet farlig 
avfall. For drikkekartong er økningen 
på formidable 52%. Det er levert inn 
537 tonn glassemballasje som er en 
nedgang på 11% fra 2005. Mengden 
klær som leveres til ombruk øker. 
Vi behandlet 222 tonn brukte klær 
i 2006 og dette er en økning på 
12% fra siste år og 42% siste 2 år.
 Metallaksjonen i Salten har gitt 
en økning på 330% i mottatt metall 
fra siste år. 817 tonn metall fra 
husholdninger er samlet inn gjennom 
aksjonen og gjennom gratis levering 
til våre mottaksanlegg.
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Avfall fra husholdningene i Salten (Kg. pr. innbygger)

2004 2005 2006

Restavfall til deponi 9 290 7 369 5 873
Til gjenvinning: 
Restavfall energigjenvinning 1876
Olje og batterier 101 106 126
Annet spesialavfall 114 127 143
Matavfall 6 791 6 687 6 441
Papp/papir 4 761 4 804 4 610
Drikkekartong 71 58 88
Husholdningsplast 374 420 440
Trevirke 1 310 1 310 1 310
Hageavfall 337
Impregnert 103 181 104
Glass 547 605  537
Metall 502 423 1 817
Klær 156 198 222
Renas avfall 150 159 239
Elektronikk og hvitevarer 420 566 520

Sum til Gjenvinning 15 400 15 644 18 810

Totalt 24 690 23 013 24 683

% levert sortert til gjenvinning 62,4 % 68 % 76,2 %

Husholdningsavfall

1� Kildesortering

Grunnet levering av restavfall til energigjenvinning i Kiruna, har den totale 
gjenvinningsprosenten for husholdningene økt til 76,2.

76,2 % til
gjenvinning
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Slik gjenvinnes avfallet

Drivkraften i kildesortering og 
gjenvinning er at de materialer vi 
sorterer ut kan brukes som råstoff i ny 

produksjon. Det er også viktig at avfall 
ikke havner på deponi og er grunnlag 
for farlige stoffer i sigevann og økt 

metanproduksjon. Tabellen under viser 
hvilke materialer som ble sendt ut fra 
Iris i 2006, alle tall i tonn.

Slik gjenvinnes avfallet

 1994 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Farlig avfall 105 77 125 128 137 165 215 233 268

Papp 130 1 126 1 314 1 880 1 963 2 191 2 408 2 568 2 830

Papir 302 2 550 4 615 4 046 4 150 4 372 4 589 4 557 5 364

Plast 7 23 146 179 272 385 615 941 1 038

Trevirke 0 0 190 334 744 1 771 338 816 1 762

Impregnert virke       103 181

Metaller 40 449 468 379 450 474 502 423 1 817

Renas avfall   245 213 221 107 200 159 239

Elektronikk og hvitevarer   314 349 758 901 462 566 520

Glass 192 307 398 377 464 517 547 605 446

Drikkekartong 0 10 21 84 64 44 71 58 88

Klær  70 97 72 89 142 156 198 222

Kompost 0 0 780 928 718 345 715 329 1025

Blomstermiks     68 303 608 1 030 961

Plenmiks     429 658 1 058 16 0

Restavfall       227 0 1 876

TOTALT 776 4 672 8 933 9 186 10 625 12 591 12 813 12 680 18 456

% av levert sortert 2,6 % 57,8 % 51,0 % 49,4 % 47,8 % 46,2 % 45,1 % 45,3 % 55,2 %

% av totalt behandlet 1,8 % 12,5 % 21,4 % 20,8 % 22,5 % 23,9 % 24,2 % 23,4 % 31,3 %

Levering av avfall til behandling,
gjenvinning og ombruk.

Avfallsfraksjon Behandlingssted
Farlig avfall Leveres i sin helhet til Østbø AS
Papp Ranheim Fabrikker AS
Papir materialgjenvinning Skogn – Norske Skog
Papir energigjenvinning Finnmark Miljøvarme
Plast, næring Haugsrud – Østfold
Plast, husholdning Estland
Plast, flasker og kanner Sverige
Plast, blandet Kjemisk behandling i Tyskland
Landbruksplast Haugsrud – Østfold
PPsekk Haugsrud – Østfold
Trevirke Boden i Sverige
Impregnert virke Norcem i Kjøpsvik
Kjøl og Frys Gjennom Østbø AS til Melhus
Metaller Metall & Gjenvinning AS
Renas avfall Østbø AS
Elektronikk og hvitevarer Gjennom Østbø AS til Melhus
Drikkekartong Hurum Fabrikker AS
Klær UFF  Skedsmo

Tabellen under viser mengder avfall (i tonn) sendt til ulik form for gjenvinning

Metallaksjonen i Salten 2006 ga en 
kraftig økning på innsamlet mengde 
metall fra 2005 til 2006.
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Behandlet avfall

Mengden avfall mottatt hos Iris har 
økt med 4508 tonn fra 2005 til 
2006. Dette er en økning på 8.82 
prosent.

Mengder
Figuren viser de totale mengder avfall 
som er tatt i mot og behandlet av Iris i 
fra 1994 til 2006. Figuren viser at det 
har vært en stabil økning siden 1999, 
med en utflatende tendens fra 2003 
til 2005. Mengden restavfall har økt 
med 1 prosent fra 2005 til 2006.

Mengden avfall til gjenvinning øker 
med 16,1%. Dette skyldes at Iris 
i økende grad behandler avfall til 
gjenvinning for andre selskaper.

Den totale mengden avfall til 
gjenvinning i 2006 blir da 55,2 
prosent og 44.8 prosent av avfallet vi 
behandlet i 2006 er lagt på deponi.
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Farlig avfall

Tabellen viser innsamlet farlig avfall i Salten (i kilo).
Fra 2003 til 2006 har mengden innsamlet farlig avfall økt med 63 %!

2000 2003 2004 2005 2006

Spillolje 47 036 29 442 34 574 31 171 43 516

Oljefiltre 859 1 465 2 314 1 151 1502

Batterier 63 370 63 964 66 169 75 274 81 254

Maling, lim og lakk 31 442 52 533 72 897 89 029 102 237

Løsemidler 573 534 1 186 703 621

Rengjøringsmidler 164 418 306 992 577

Plantevernmidler 111 143 438 355 218

Fotokjemikalier 338 144 1 296 1 579 1 386

Annet spesialavfall 12 468 16 267 35 657 30 030 37 151

SUM 156 361 164 910 214 837 233 284 268 462

Endring i % 8,2 21,2 30,3 8,6 15,1

Kg pr. innbygger 2,1 2,2 2,9 3,1 3,6

Vi håper selvsagt at økningen på 63 % de siste 3 årene skyldes en økt bevissthet om at farlig avfall må forsvarlig 
behandles og ikke må havne på avveier. Salten Forvaltning har, og vil fortsatt ha, stort fokus på farlig avfall. Selv små 
mengder farlig avfall kan gjøre stor skade.
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Anlegg/innsamlingsmetode 2005 2006

Ella Miljøbil   6 276 0

Østbø`anlegg 18 304 12 242

Miljøtorg Bodø 57 212 70 734

Beiarn Gjenbruksstasjon   3 831 6 479

Vikan Gjenbruksterminal 45 413 64 714

Oppeid/Tømmerneset Gjenbruksstasjon 11 097 7 993

Saltdal Miljøtorg 13 146 14 826

Steigen Gjenbruksstasjon   6 732 7 114

Fauske Gjenbruksterminal/Sørfold 38 343 45 506

Gildeskål Gjenbruksstasjon   9 632 6 873

Meløy Gjenbruksterminal 17 330 25 800

Miljøbåtrute i Bodø, Gildeskål, Meløy   2 191 0

Misvær Gjenbruksstasjon   3 654 6 181

Hva er farlig avfall?

Farlig avfall er en felles betegnelse på 
avfall som inne holder 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, eeavfall 
(elektrisk og elektronisk avfall) osv.

Farlig avfall

På bakgrunn av gjennomføring av metallaksjon, ble Ella Miljøbil og miljøbåtrute ikke kjørt i fjor. Disse prosjektene vil bli igangsatt på nytt i år. 
Det må bemerkes at over 70 tonn eller 26% av de totale mengder ble levert til Miljøtorg Bodø.
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Prosjekter 2006

På bakgrunn av mediefokusering 
omkring vårt sigevannsutslipp ble 
planlagt resipientundersøkelse frem
skyndet til våren 2005 og omfanget 
av undersøkelsene ble utvidet til også 
å fokusere på evt. helsemessige og 
økologiske effekter av utslippet.
 Biologisk forskningsgruppe ved 
Høgskolen i Bodø ble engasjert til 
å gjennomføre undersøkelsene i 
samarbeid med andre institusjoner. 
Referansegruppe ble nedsatt med 
medlemmer fra Bodø kommune, 
fylkesmannen, mattilsynet, Helse 
og Miljøtilsynet og Salten Forvaltning 
IKS.
 Konklusjonen fra Høgskolen i 
Bodø er at resipienten ved avløpet 
fra Vikan synes å være fra ubetydelig 
til lite forurenset i henhold til 
konsentrasjoner av termostabile 
koliforme bakterier, metaller og 

organiske miljøgifter i sediment, 
fiskefilet og fiskelever. Blåskjell er 
ubetydelig til lite forurenset i henhold 
til metall forurensing.
 For å få mer kunnskap om 
akkumulering av forurensning i 
blåskjell utenfor Vikan, vil under
søkelse i regi av høgskolen fortsette 
også i 2007.
 Rapporten er forelagt og 
gjennomgått ovenfor styret og 
representantskapet i Salten Forvaltning 
IKS.  Det er gitt informasjon til Bodø 
kommune v/ plan og miljøkomitéen i 
møte på Vikan juni 2006. 
 I tillegg er resultatene presentert 
under et folkemøte på Vikan. 
Foreninger og organisasjoner som 
tidligere hadde ytret sine meninger 
om sigevannsutslippet var invitert og 
totalt deltok ca. 40 på dette møtet.
 På bakgrunn av konklusjonen 

i rapporten og tilbakemeldinger 
under behandling av rapporten i våre 
styrende organer, vil iverksetting av 
sigevannsrensing bli utsatt i påvente 
av i nasjonale bestemmelser om krav 
til fjerning av uønskede stoffer fra 
sigevannet.
 Totale kostnader hittil beløper seg 
til ca. kr. 600.000,.

Resipientundersøkelse i regi av Høgskolen i Bodø

Åpent møte på Vikan.

Miljøtorg Vikan
Etter mal fra Miljøtorg Bodø ble det nye miljøtorget på Vikan 
åpnet 25. august 2006.
 På miljøtorget kan privatkunder få levert en rekke 
avfallstyper gratis. Avfall som det fortsatt ikke finnes gode 
returordninger eller avsetingsmuligheter for må de betale for 
å levere. 
 Ved denne omleggingen har vi klart å samle alt mottak 
fra  privat på et sted.  Det vil gi som resultat at mer avfall blir 
sortert ut, og mindre avfall går til deponi. 
 Miljøtorget på Vikan har også fått en byttebod for 
fritidsutstyr.  Her kan man sette i fra seg sport og fritidsutstyr 
som andre kan finne nytte av.  Dette tilbudet har vært en stor 
suksess fra starten av. 
 Miljøtorget driftes av Iris Produsksjon AS. 

Prosjekter
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Sentralsorteringsanlegg 
Vikan
For å kunne ta ut mer gjenvinnbart 
avfall fra avfallsstrømmen vedtok 
styret, og videre representantskapet, 
å bygge en hall for ettersortering av 
blandet avfall/restavfall.  Alt blandet 
avfall og restavfall som ikke på 
forhånd er gjenomgått god sortering 
må inn i hallen for sortering. Målet 
er å sortere ut 30 % av innkommet 
avfall til gjenvinningsordninger. Det 
som blir sortert ut er metaller, trevirke, 
elektrisk avfall, plast og papp.  
 Fauske Bygg AS har vært 
entreprenør i prosjektet.  
 I forbindelse med bygging av 
sorteringshallen ble den gamle vekta 
på 8 meter byttet ut med en ny vekt 
på 16 meter.  Det ble også satt opp 
to nye sjåførterminaler som gjør det 
mulig for sjåfører som gis tillatelse til 
å veie seg inn og ut selv. 

Utvidelse av gassanlegg 
Det har vært svært dårlig drift på 
gassanlegget i 2004, 2005 og 
2006. Den dårlige driften kommer 
av at gamle gassledninger er gått 
tett, og mengden gass er blitt sterkt 
redusert. I forbindelse med våre 
plager med lukt fra deponiet vinteren 
2005/2006 ble oppgradering av 
gassanlegget prioritert som et av 
de viktigste tiltakene. Det er lagt 
ned 3 store horisontale grøfter over 
deponiet som skal suge opp gassen.  

I tillegg er det ført frem ytterligere 
ledninger som kan tas i bruk i neste 
etappe på deponiet.  
 Olav Elvenes AS har vært 
entreprenør i prosjektet.  

Metallaksjon i Salten
I løpet av 2006 fikk alle innbyggere 
i Salten tilbud om å levere inn 
metallavfall gratis. Det ble opprettet 
lokale midlertidige mottaksanlegg i 
kommunene, og større gjenstander 
er hentet på steder oppgitt fra eiere. 
Aksjonen har vært en ubetinget 
suksess. Det er i forbindelse med 
aksjonen samlet inn ca 1200 tonn 
metallavfall. 
 Aksjonen var et samarbeids
prosjekt mellom Helse og Miljøtilsyn 
Salten IKS, alle de 9 kommunene i 
Salten og Salten Forvaltning IKS.

Gildeskål Gjenbruksstasjon 
– ny mottaksrampe
For å gjøre det enklere å levere avfall 
ved Gildeskål Gjenbruksstasjon er 
det laget en rampe for levering av 
avfall i containere.  

Steigen Gjenbruksstasjon 
– ny mottaksrampe
For å gjøre det enklere å levere avfall 
ved Steigen Gjenbruksstasjon er det 
laget en rampe for levering av avfall 
i containere.  

Ny dataplattform og 
bredbåndstilknytning 
I løpet av sommeren 2006 fikk vi 
bredbåndstilknyting til Vikan.  Det 
er også gjort store nødvendige 
investeringer på datasiden for øvrig. 
Etter mange års drift på serverpark 
ble denne skiftet ut med ny server
løsning.   

Innkjøpssamarbeid i Salten 
I behandlingen av budsjettet for 
2006 ble det vedtatt at det skulle 
legges inn økonomiske midler for 
å få utredet et innkjøpssamarbeid i 
Salten. Det ble avsatt kr. 500 000 til 
dette arbeidet.  
 Innkjøpssamarbeid ble behandlet 
i rådmannsgruppa, og det ble gjort 
et initiativ til Salten Forvaltning IKS 
om å dekke kostnadene knyttet til 
innkjøp av felles programvare for 
alle kommunene i Salten.  Det sa 
styre ja til, og det er gjennomført.  
Arbeidet med å formalisere et felles 
innkjøp i Salten har etter dette 
dessverre gått noe i stå på grunn 
av interessekonflikter mellom Bodø 
kommune på den ene siden og de 
andre kommunene på den andre 
siden. Vi håper at kommunene har 
tatt i bruk programvaren, og at et mer 
formalisert samarbeid kan utvikles på 
sikt.

Den nye sorteringshallen 
på Vikan.
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Informasjon 2006

Informasjonsavisen «Her i 
Sajlten»
Det er gitt ut to utgaver av vår avis «Her i 
Sajlten» i løpet av 2006. Vårens utgave 
fokuserte på metallaksjonen i Salten, 
farlig avfall, grønne hverdagstips 
og vår skolesatsing ute i skolene i 
Salten. Høstens utgave fokuserte 
på resultater fra fjordundersøkelsen 
utenfor Vikan og de gode resultatene 
fra metallaksjonen. I alle utgaver av 
vår avis tar vi med stoff som har lokal 
tilknytting til Salten. 

«Irispakken» – alt man 
trenger for ett år med 
kildesortering 
Det er pakket og delt ut ca 33.000 
informasjonspakker til våre kunder i 
Salten.  
 Tømmekalenderen finnes nå i 88 
forskjellige varianter. 
 I tillegg til tømmekalender deles det 
ut materiell som trengs for kildesortering 
påfølgende året. Dette omfatter poser 
til matavfall, sekker til plast og poser til 
returkartong. I tillegg deles det ut en 
del informasjon i posene.
 Tømmekalenderen er vår viktigste 
generelle informasjonskanal mot 

våre kunder. Kalenderne har lang 
holdbarhet og inneholder all den 
informasjon man trenger for å 
kildesortere. Tilbakemeldinger til oss 
er at våre kunder er svært fornøyd 
med kalenderen og den informasjon 
som de finner her. 

Fokusering på barn og 
miljøvern
Salten Forvaltning sin satsing på barn 
og unge fortsetter. Vi har utviklet et 
besøksopplegg for skoler som ønsker å 
komme på besøk til oss. 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. 
Ordningen er populær, og bidrar til at 
skoler velger å besøke vårt anlegg. 

Skolebesøk på Vikan og 
besøk ute hos skoler
Salten Forvaltning har hatt 1142 
skoleelever på omvisning og 
undervisning på Vikan i løpet av 
2006. I tillegg har det gjennom året 
også vært skoleklasser på besøk på 
våre anlegg i Meløy og på Fauske.
 Vi har vært ute på skolebesøk hos 
totalt 390 elever fordelt på 9 skoler i 
Salten.

Grønn Hverdag
I 2006 ble det etablert et Grønn 
Hverdag kontor i Salten. Kontorsted 
er Bodø og det er en ansatt.  Foreløpig 
er dette et 3årig prosjekt.
 Det er i løpet av 2006 gjennomført 
tiltak i forhold til gjenbruk av klær, utviklet 
en gjenbruksguide for Salten, arrangert 
bruktmarkeder, barneutstyrsmarked, 
arbeidet med hjemmekompostering, 
gjennomført søppeljakt i Bodø 
økologiske besøkshage, arrangert 
kampanjen «Handlefri» og arbeidet 
med Grønn Hverdags «Ta miljøsteget».
 Prosjektet er et samarbeid 
mellom Bodø kommune, Nordland 
Fylkeskommune, Salten Forvaltning 
IKS og Grønn Hverdag.Informasjonsavisen «Her i Sajlten»

Skolebesøk på Vikan er spennende og utfordrer alle sanser. Her er Nygårdsjøen 
skole på kompostanlegget.

Informasjon
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Returkartonglotteriet
Vi har hatt hele fem vinnere av 
kroner 10.000 hver i løpet av 2006 i 
returkartonglotteriet.
 Emil Hansen, Fie Normann, Tove 
Vedal og fam Sandvik, alle fra Bodø 
samt Sonja Varem fra Saltdal har 
skyllet, brettet og stappet seg til 
gevinst i kartonglotteriet. 
 Vi har i løpet av 2006 registrert 
en positiv utvikling på retur av 
drikkekartong. Til tross for mye 
omtale og protester mot innføring av 
emballasjeavgift for drikkekartong i 
januar 2006 har vi hatt en økning på 
retur av drikkekartong på hele 52 % 
fra 2005 til 2006. 

Norges første Kastomat
Norges første kastomat er utviklet 
etter ide fra Salten Forvaltning i 2006. 
Til påske i 2006 var kastomaten 
på plass på sin sokkel ved COOP 
Marked i Saltstraumen. Kastomaten 
er en selvbetjeningscontainer for 
leveranser av mindre mengder 
restavfall. Det koster kr 15. å levere 
inntil ca. 30 liter avfall, og man får 
tilgang til avfallsinnkast ved å benytte 
kredittkort.

Farlig avfall og Ella miljøbil
Det er ikke som tidligere år kjørt 
runder med Ella Miljøbil på skolene 
i Salten i 2006. 
 Fokus på farlig avfall er imidlertid 
ikke minsket. Vi har i løpet av 2006 
hatt en gledelig økning på 15% på 
innlevert mengde farlig avfall. Alle 
former for farlig avfall skader vårt 
miljø, og det er av stor betydning for 
oss alle og kommende generasjoner 
at dette avfallet blir tatt hånd om på 
en riktig måte.

Samarbeid med brukt
handelen i Tia på Fauske
Vi har inngått et samarbeid med 
brukthandelen i Tia som har etablert 
seg som nabo til vårt anlegg på 
Fauske. Tia driver med attføring 
og er datterbedrift av Galvano. 
Brukthandelen har inngått avtale 
med oss på å få enerett til brukbare 
gjenstander som leveres inn på vårt 
anlegg på Fauske. Målsettingen vår 
er å kunne få mer brukbart avfall 
bort fra avfallsplassen og inn i bruk 
igjen. Tia kontrollerer og reparerer 
gjenstander, og tilrettelegger for 
videresalg av brukbare gjenstander 
i sin butikk.

Vinner i den nasjonale 
skolemelkskampanje
Østbyen skole i Bodø er vinner av 
tredjepremie i skolemelkskampanjen 
for skoleåret 2006/2007. For dette 
har skolen mottatt en gevinst som er 
kr 10.000, til miljøtiltak på skolen.
 For å delta i skolemelkskampanjen 
må skolene registrere seg hos 
Emballasjeretur.

Ansiktsløft på våre 
mottaksanlegg
I løpet av 2006 har vi ferdigstilt vår 
gjennomgang av alle våre 11 anlegg 
i Salten med hensyn til å gjøre disse 
mer kundevennlige. Det er bl.a. 
gjort utbedringer som å anlegge 
kjøreramper og lette tilgjengelighet 

Fie Normann var en av de heldige 
vinnerne i 2006.

Informasjon

Østbyen skole i Bodø er vinner av tredjepremie i skolemelkskampanjen for 
skoleåret 2006/2007.

Norges eneste Kastomat finner man 
i Saltstraumen.
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til containere for å lette leveransen 
av ulike typer avfall.

Glass og metall – Ja, takk!
Vi har i løpet av 2006 begynt å sende 
glass og metallemballasje til Norges 
eneste anlegg for denne typen avfall. 
Norsk Glass og Metallgjenvinning i 
Fredrikstad bidrar sterkt til gode 
returresultater i Norge. De senere 
årene har selskapet samlet inn 90 
prosent av glassemballasjen og 60 
prosent av metallemballasjen. I hele 
tall er dette over 50.000 tonn glass og 
6000 tonn metall. Bruk av resirkulert 
glass, blikk, stål og aluminium sparer 
Norge for et energiforbruk tilsvarende 
det som kreves for å varme opp 7100 
boliger i ett år!

Foredrag / Representasjon 
Salten Forvaltning har i løpet av året 
deltatt i ulike sammenhenger der vi 
har blitt forespurt om å holde foredrag. 
Dette varierer fra lag og foreninger til 
årsmøter i sameier, boligbyggerlag og 
velforeninger. 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.

Bedriftsbesøk 
Vi har i løpet av året hatt besøk fra 
andre avfallsselskaper som ønsker 
å se hvordan avfallsbehandlingen i 
Irisområdet foregår.

Arrangementer
Salten Forvaltning IKS har i løpet 
av 2006 vært arrangør og vertskap 

for en faglig samling i regi av 
sammenslutningen Avfallsforum 
Nord. Vi er også en aktiv deltaker og 
vertsselskap for den landsdekkende 
årlige konferansen for folk i 
avfallsbransjen som i 2007 er 
bestemt lagt til Bodø. Det forventes 
mellom 500 – 600 personer til 
Salten for å delta på den nasjonale 
Avfallskonferansen i Bodø fra 5. – 7. 
juni 2007.  

Brosjyrer/Reklame
materiell/Annonsering
Iris har i løpet av 2006 annonsert og 
fått laget reklamemateriell/brosjyrer 
etter behov. Dette omfatter alt fra 
klistremerker på dunker til trykking 
av årsmelding, 2 utgaver av Her 
i Sajlten, tvreklame, brosjyrer/
faktaark, tømmekalendere, innkjøp av 
små gaver til skoleelever, og øvrige 
markedstiltak. Vår årsmelding for 
2005 vant prisen «beste årsmelding 
på resirkulert kartong» for beste 
design.

Media
Iris har i løpet av 2006 figurert 
i media på ulike områder. Året 
startet med en rekke kritiske røster 
til at Finansdepartementet fjernet 
fritaket for emballasjeavgift på 
melkeemballasje. 
 Ut fra responsen hos våre kunder 
kunne vi i løpet av året forvente en 
nedgang i retur av drikkekartong, 
det motsatte er det faktiske resultat. 
Returkartongvinnere er godt omtalt 
i media. Den store metallaksjonen 
i Salten og resultatene fra fjord
undersøkelsen er også saker som vi 

har fått omtale på i løpet av 2006. 
Luktproblemer fra Vikan har det vært 
en del media på, og det er i løpet av 
året gjort en hel rekke tiltak for å 
redusere luktplager fra Vikan.
 Vi har ellers hatt en del positiv 
oppmerksomhet om Miljøtorg Vikan. 
Vi opplever stor interesser for de 
saker vi arbeider med, og det er 
meget positivt. 

Våre nettsider
www.irissalten.no
Vi har i løpet av 2006 oppdatert 
og lagt ut aktuelle saker på våre 
nettsider. Målet er at man her skal 
finne den informasjon man har bruk 
for når det gjelder avfallssortering i 
Salten. Tømmekalendere kan lastes 
ned fra våre nettsider, og sammen 
med meldingstjenesten til oss er 
dette de mest populære tjenestene 
på våre hjemmesider.

Informasjon
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Iht. veilder fra SFT om beregning av kommunal avfallsgebyr, har vi utarbeidet en selvkostanalyse med grunnlag i regnskapstallene 
for 2006. For husholdningsavfall skal avfallsgebyrene følge selvkostprinsippet. Det innebærer at gebyrene skal inneholde
alle kostnader forbundet med håndteringen av husholdningsavfall, og at kommunen 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). For 2006 isolert sett ble det et overskudd på kr 
1.086.336,. I 2005 ble det et underskudd på 1.579.278, som skal fratrekkes årets overskudd. Etter 2 år viser selvkostberegningen 
derfor et akkumulert underskudd på til sammen kr 492.942,. Beregningene per abonnement viser da et underskudd på kr 15,. 
Deltakerkommunene må i tillegg utføre selvkostanalyse over kommunalt påslag av husholdningsgebyret. Ved sammenstilling av 
begge selvkostanalysene fremkommer endelig resultat pr. kommune.

Budsjettert 
årskostnad

Årskostnad
regnskap 2006

Behandlingskostnader ulike avfallsfraksjoner 13 230 000  13 451 890 
Drift miljøtorg/anlegg 8 715 000  7 545 000 
Sum drift og behandling 21 945 000  20 996 890 

Innsamling og transport hush.avfall
Iris Gjenvinning AS 10 324 000  9 975 000 
SB Transport ‘as  4 333 000  5 244 000 
Inntransport fra egne anlegg inkl. returpunkt  545 000  2 584 000 
Øyrenovasjon 200 000  232 360 
Sum Innsamling og transport husholdningsavf. 15 402 000  18 035 360 

Andre elementer husholdn.avfall
Administrasjon Salten Forvaltning IKS  10 770 000  8 272 641 
Tilsynsføreroppgaver HMTS      500 000 
Bioposer/sekker plast/drikkekartong  1 650 000  1 393 351 
Pakking/distr julepakke SB og lag  198 000 
SUM andre elementer  12 420 000  10 363 992 

Avskrivninger
Husholdningenes

 andel i % 
 Budsjettert 
årskostnad

Regnskapets
årskostnad

Gjenbruksstasjoner 67%  194 000  304 850 
Spesialavfallsmottak 90%
Papirsorteringsanlegg m/lagerbygg 60%  424 000  297 600 
Komposteringsanlegg 90%  765 000  720 000 
Gassanlegg 37,5 %  212 000  75 000 
Returpunkt 100%
Omlasting mat Meløy 85%  396 000  60 350 
Vikan Gjenbruksterminal 69%  655 000  678 132 
Deponi m/utvidelse 37,5%/30%  1 428 000  1 689 000 
Sentralsorteringsanlegg 10%  120 000     
Omlastingsstasjon Hamarøy 67%  173 000  200 330 
Omlasting Meløy, Reipå 67%  264 650 
Vensmoen omlastingsstasjon og tomt 67%  54 000  30 820 
Fauske Miljøtorg, oml., bygg 70%  849 000  759 500 
Miljøtorg Bodø 90%  414 000  310 050 
Containere, dunker 100%  540 000  1 060 153 
Data/kontorutstyr med mer 70%  166 000  227 371 

Sum avskrivninger  6 390 000  6 677 806 

Selvkostanalyse husholdnings
renovasjon 2006

Selvkostanalyse
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Finanskostnader
Husholdningenes

 andel i % 
 Budsjettert 
årskostnad

Regnskapets
årskostnad

Renter av gjeld til Kommunalbanken/
Kommunekreditt

68%  2 340 000  2 682 731 

Sum finanskostnader  2 340 000  2 682 731 

Budsjetterte inntekter /fakturerte inntekter  (58 315 000)  (59 843 115)
Sum drift og behandling  21 945 000  20 996 890 
Sum Innsamling og transport  15 402 000  18 035 360 
Sum andre elementer  12 420 000  10 363 992 
Sum avskrivninger  6 390 000  6 677 806 
Sum finanskostnader  2 340 000  2 682 731 
Budsjettunderskudd/regnskapsunderskudd  182 000  (1 086 336)
Balansering mot tidligere års budsjettoverskudd/regnskapsunderskudd  (27 000)  1 579 278 

Underskudd etter 2 år per 31.12.2006  155 000  492 942 

Selvkostanalyse

Storvikskaret
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Styrets årsberetning

Bedriften
Salten Forvaltning IKS er eiet av de 
9 kommune i Salten, Beiarn, Bodø, 
Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, 
Saltdal, Steigen og Sørfold. Salten 
Forvaltning IKS tror på bedre offentlige 
tjenester gjennom interkommunalt 
samarbeid.  Salten Forvaltning IKS 
er tilrettelegger og pådriver for 
interkommunalt samarbeid, og annet 
samarbeid mellom kommunene i 
vår region.  Salten Forvaltning IKS 
er også eierselskap – som utøver 
offentlig eierskap i regionen.  Salten 
Forvaltning IKS er majoritetseier 
i HTsafe i Hamarøy som selger 
trygghet og sentralbordtjenester.  
Salten Forvaltning IKS har ansvaret 
for all offentlig avfallsbehandling 
i regionen.  All drift er flyttet over 
til datterselskapene Retura Iris 
AS, Iris Produksjon AS og Iris 
Gjenvinning AS.  Alle anlegg eies 
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.

Arbeidsmiljøet
Sykefraværet i morselskapet var i 
2006 på 2 % mot 1,94 % i 2005.  I 
HT safe var sykefraværet 4,6 %. I Iris 
Gjenvinning har sykefraværet i 2006 
vært 7,8 % mot 18,4 % i 2005. Iris 
Produksjon har sykefraværet på 3,2 % 
i 2006. I Retura Iris har sykefraværet 
vært 1,6 % i 2006 mot 2,6 % i 2005. 
Antall langtidssykmeldte har gått ned 
i hele konsernet. Det var 5 ansatte 
med fravær mer enn 20 % i 2006, 
mot 11 ansatte i 2005. I 2006 har 
det vært 2 ulykker som har medført 
til sammen 8 fraværsdager. Alle 
ansatte i konsernet, unntatt HTSafe, 
er tilknyttet bedriftshelsetjenesten 
HEMIS AS som årlig utarbeider en 
handlingsplan for hele konsernet. 

Konsernet er IA bedrift. Det er 
inngått treningsavtale med Friskhuset. 
Månedsavgiften deles likt mellom 
ansatte og arbeidsgiver. I 2006 er det 
gjennomført medarbeidersamtaler 
med alle ansatte. Styret og 
administrerende direktør mener at 
arbeidsmiljøet i konsernets selskaper 
er tilfredsstillende, men vurderer 
løpende behovet for iverksettelse av 
tiltak. 

Analyse av årsregnskapet
Omsetningen i morselskapet er 2,1 % 
mindre i 2006 enn 2005. Dette kom
mer av at inntekter fra nærings
renovasjon i entrepriseområdet er 
flyttet til Iris Produksjon. Inntektene 
fra renovasjonsgebyrene er 4,1 % 
høyere enn i 2005. Dette kommer 
av flere nye husholdningsenheter 
enn forventet. Kostnadssiden bærer 
preg av nøkternhet. Avskrivninger 
og rentekostnader er lavere enn 
foregående år. Resultatet i mor
selskapet preges for øvrig av utbytte 
fra datterselskapene Retura Iris og Iris 
Produksjon. De samlede investeringer 
i varige driftsmidler var på 27,05 
millioner kroner i morselskapet og kr 
34,42 i konsernet i 2006.
 Konsernet har stor omsetnings
vekst fra 2005 til 2006. Dette kommer 
av stor aktivitet i byggenæring og 
øvrig næringsliv. Dette fører til gode 
økning både i Retura Iris og Iris 
Produksjon.  Avtalen med Hålogaland 
Ressursselskap for behandling av 
matavfall fra Harstad/ Narvik regionen 
har også medført omsetningsøkning. 
Økt omsetning gir bedre marginer, noe 
som igjen fører til et driftsresultat på 
kr. 16,7 millioner, og årsresultat etter 
skatt på kr. 10,82 millioner kroner. 
 For å styrke Iris Produksjon AS er 
egenkapitalen øket fra kr. 1 million til 
16 millioner kroner. 
 Totalkapitalen i konsernet var per 
31.12.06 på 158,4 millioner kroner, 

mot 146,7, millioner kroner året før. 
Egenkapitalandelen per 31.12.06 
var 31,8 %. Den likviditetsmessige 
stillingen er tilfredsstillende.  Både 
moreselskap og datterselskap har 
positiv kontantstrøm i 2006. HT 
safe er konsolidert inn i konsernets 
regnskap.  
 Styret foreslår at morselskapets 
resultat på kr 6 561 239, tillegges 
annen fri egenkapital. 
 Det fremlagte resultatregnskap og 
balanse med tilhørende noter gir etter 
styrets oppfatning tilfredsstillende 
uttrykk for resultatet i 2006 og den 
økonomiske stillingen ved årsskiftet. 
Det har ikke inntruffet forhold etter 
regnskapsårets utgang som ikke 
er tatt hensyn til i årsoppgjøret, og 
som kan ha betydning for selskapets 
resultat og stilling. 

Risikoer og 
usikkerhetsfaktorer
Irisselskapene er markedsledende 
på avfallsbehandling innenfor vår 
region.  Denne stillingen har man fått 
gjennom gode løsninger for kundene 
og gode nedstrømsløsninger for 
innsamlet avfall. Med innføring av 
et mulig deponiforbud fra 2009 vil 
denne situasjonen kunne endres.  
Dersom et slikt forbud blir innført vil 
det medføre store utfordringer for 
våre kommersielle selskaper. 
 Verken morselskap eller 
konsernet driver egen forskning eller 
utvikling etter den regnskapsmessige 
definisjonen. Utviklingsarbeid er 
begrenset til kontinuerlig forbedring 
av eksisterende løsninger. 

Finansiell risiko
Konsernets langsiktige lån er i 
Kommunekreditt og Kommunal
banken.  Fra å ha alle lån på fast rente 
har det i de senere år vært ønsket 
å få en større andel av lånemassen 

Styrets årsberetning
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over på flytende rente. Konsernet 
i sin helhet er 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 mas
kindriften 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. 

Likestilling
I 2006 har det vært 7 ansatte i 
Salten Forvaltning IKS. Fordelingen 
blant de ansatte er 5 kvinner og 2 
menn. Styret har seks eiervalgte 
medlemmer, der tre er kvinne. 
Det syvende styremedlemmet er 
ansatterepresentant.  I konsernet 
er det 67 ansatte, hvorav 18 er 
kvinner.  I datterselskapenes styre 
er 1 av 3 medlemmer kvinne.  Av 
ansatte i ledende stillinger utgjør 
kvinneandelen 33 % i morselskapet 

og 25 % i konsernet.  Konsernet 
har en utfordring knyttet til å få flere 
ansatte kvinner i datterselskapene.  
Selskapets personalpolitikk anses 
å være kjønnsnøytral. 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. 

Fortsatt drift
Styret bekrefter at forutsetningen for 
fortsatt drift av selskapet er til stede 
ved avleggelse av årsregnskapet.

Bodø 31.12.06/ 22. mars 2007

 Wiggo Lauritzen Berit Woie Berg Oddrun Godejord Odd Tore Fygle
 styreleder  styremedlem  styremedlem styremedlem

 Siv Mossleth Øystein Wik  Ole Johan Lauritsen Leif Magne Hjelseng 
 styremedlem  styremedlem  styremedlem adm. direktør

Syrets årsberetning

Bak fra venstre: Øystein Wik, medlem, Berit Woie Berg, medlem, Ole J. Lauritsen, medlem, Siv Mossleth, 
medlem, Oddrun Godejord, medlem. Foran fra venstre: Odd-Tore Fygle, nestleder, Wiggo Lauritzen, 
styreleder, Leif Magne Hjelseng, adm. direktør.
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Resultatregnskap
Salten Forvaltning IKS Konsern

Regnskap
2006

Budsjett
2006

Regnskap
2005

DRIFTSINNTeKTeR OG 
DRIFTSKOSTNADeR

Note
Regnskap

2006
Regnskap

2005

Driftsinntekter

17 324 900 19 156 699 32 585 408 Driftsinntekter 1 61 966 752 48 259 501 

55 395 205 54 115 006 53 199 020 Husholdningsrenovasjon 13 55 395 205 53 199 020 

11 479 414 Deponiavgift til staten 10 834 649 11 479 414 

72 720 105 73 271 705 74 305 014 Sum driftsinntekter 106 527 308 89 979 107 

Driftskostnader

42 623 852 42 815 006 40 699 320 Varekostnader 17 262 897 11 503 165 

4 381 156 5 305 031 4 692 169 Personalrelaterte kostnader 3,4 30 334 097 26 720 237 

12 188 974 12 500 000 13 525 434 Ordinære avskrivninger 2 17 528 131 16 489 173 

6 132 837 8 694 561 8 214 051 Annen driftskostnad 6, 10 24 637 335 22 738 050 

65 326 819 69 314 598 67 130 974 Sum driftskostnader 89 762 460 77 450 625 

7 393 286 3 957 107 7 174 040 DRIFTSReSULTAT 16 764 848 12 528 482 

Finansinntekter
og finanskostnader

85 664 85 006 119 936 
Renteinntekter fra selskap i 
samme konsern

436 012 500 000 466 977 Renteinntekter 714 918 572 251 

2 600 000 Aksjeutbytte 7,9 18 439 

3 953 723 4 000 000 4 243 993 Rentekostnader 4 039 984 4 253 754 

Tap på aksjer

-832 047 -3 414 994 -3 657 080 Netto finansposter -3 306 627 -3 681 503 

6 561 239 542 113 3 516 960 Resultat før skattekostnad 13 458 219 8 846 979 

Skattekostnad 15 2 637 550 958 333 

ÅRSReSULTAT 10 820 669 7 888 646 

Overføringer

6 561 239 542 113 3 516 960 Tillagt annen egenkapital 10 820 669 7 888 646 

6 561 239 542 113 3 516 960 Sum overføringer 10 820 669 7 888 646 

Resultatregnskap
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Balanse
Salten Forvaltning IKS  Note Konsern

2006 2005  2006 2005
eiendeler
Immaterielle eiendeler     

  Utsatt skattefordel 15 247 777 44 004 

  Anleggsmidler    
  Varige driftsmidler    

4 856 919 4 858 924 Tomter 1,2 4 856 919 5 406 124 
62 706 000 70 903 900 Bygninger/Avfallsplasser 1,2 63 233 600 70 903 900 
23 743 005 1 665 340 Anlegg under utførelse 1,2 23 743 005 1 665 341 

 Biler 1,2 10 470 656 12 669 510 
4 161 239 3 176 000 Maskiner, inventar 1,2 14 804 732 9 568 882 

95 467 163 80 604 164 Sum varige driftsmidler  117 108 912 100 213 756 

  Finansielle anleggsmidler    
856 713 1 713 284 Lån til datterselskaper 6   

18 918 000 3 918 000 Aksjer i datterselskaper 1,7   
651 000 601 001 Andre aksjer 8,9 5 974 750 5 874 001 
439 135  Egenkapitalinnskudd livselskap  479 021  

20 864 848 6 232 285 Sum finansielle anleggsmidler  6 453 771 5 874 001 

116 332 011 86 836 449 Sum anleggsmidler  123 810 460 106 131 761 
  Omløpsmidler    

84 450  74 400 Varer 1 84 450 74 400 

1 865 453 4 597 651 Kundefordringer 1 7 841 747 8 126 119 
1 398 661 14 410 531 Fordr på selskap i samme konsern 12   
1 157 910 1 288 750 Andre fordringer  1 364 220 1 613 959 
4 422 024 20 296 932 Sum fordringer  9 205 967 9 740 078 

2 566 965 16 785 613 Bankinnskudd, kontanter o l 11 25 317 948 30 790 427 
7 073 439 37 156 943 Sum omløpsmidler  34 608 365 40 604 905 

123 405 450 123 993 393 Sum eiendeler  158 418 825 146 736 665 

  egenkapital    
37 928 771 30 961 790 Egenkapital i morselskapet 14 37 928 771 30 961 791 

  Opptjent egenkapital i døtrene    
  Annen egenkapital  13 674 904 9 301 547 
  Minoritetsinteresser  1 195 584 1 081 652 

37 928 771 30 961 790 Sum egenkapital  50 408 091 39 181 686 

  Avsetning for forpliktelser    
1 990 899 1 431 559 Pensjonsforpliktelser 4 6 493 511 5 885 012 

158 000 316 000 Gjeld permiefond  158 000 316 000 
  Investeringstilskudd  11 130 77 790 

2 148 899 1 747 559 Sum avsetning for forpliktelser  6 662 641 6 278 802 

  Langsiktig gjeld    
73 625 070 81 125 050 Gjeld til kredittinstitusjoner 5 73 980 773 81 571 240 
73 625 070 81 125 050 Sum langsiktig gjeld  73 980 773 81 571 240 

  Kortsiktig gjeld    
8 226 646 6 646 183 Leverandørgjeld 12 14 747 146 10 764 324 

 645 716 Gjeld til selskap i samme konsern    
  Betalbar skatt 15 2 840 608 929 311 

329 990 1 474 220 Skyldig offentlige avgifter  3 849 711 3 092 932 
1 146 075 1 392 875 Annen kortsiktig gjeld 6 5 929 853 4 918 372 
9 702 711 10 158 994 Sum kortsiktig gjeld  27 359 737 19 704 938 

85 476 679 93 031 603 Sum gjeld  108 010 732 107 554 980 
123 405 450 123 993 393 Sum egenkapital og gjeld  158 418 825 146 736 665 

Balanse

Bodø 31.12.06/ 22. mars 2007

 Wiggo Lauritzen Berit Woie Berg Oddrun Godejord Odd Tore Fygle
 styreleder  styremedlem  styremedlem styremedlem

 Siv Mossleth Øystein Wik  Ole Johan Lauritsen Leif Magne Hjelseng 
 styremedlem  styremedlem  styremedlem adm. Direktør
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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 «bedriftsøkono
miske» 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/bioposer 
og er vurdert til innkjøpspris.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer 
oppføres til pålydende etter fradrag for 
avsetning til forventet tap. Avsetning til 
tap gjøres på grunnlag av en individuell 
vurdering av de enkelte fordringene.

Aksjer i datterselskap
Investeringer i datterselskaper er vurdert 
etter kostmetoden.

Konsernregnskap
Datterselskapene bruker samme 
vurderingsprinsipper som morselskapet. 
Konsernoppgjøret er utarbeidet etter 
kostmetoden. Samtlige inntekter og 
kostnader, samt fordringer og gjeld 
mellom selskapene er eliminert.

 HTSafe AS er fra 2006 innarbeidet 
i konsernregnskapet. Selskapet er også 
innarbeidet i balansen for 2005.

Skatter
Skattekostnaden i resultatregnskapet 
for konsernet omfatter både periodens 
betalbare skatt og endring i utsatt 
skattefordel i Retura Iris AS og Iris 
Produksjon AS. Utsatt skattefordel 
er beregnet med 28% på grunnlag 
av midlertidige forskjeller som 
eksisterer mellom regnskaps og 
skattemessige verdier. Skatteøkende og 
skattereduserende midlertidige forskjeller 
som reverseres i samme periode, er 
utlignet og nettoført.

Noter til regnskapet

Noter



NOTe 2: VARIGe DRIFTSMIDLeR

Varige driftsmidler og avskrivninger:

Salten Forvaltning IKS

Note varige driftsmidler
Maskiner 
inventar

Bygninger
Avfallsplasser

Anlegg under
utførelse

Tomter Sum

Anskaffelseskost 01.01.2006 47 168 320 143 543 867 1 665 340 4 858 919 197 236 446
Årets tilgang 2 759 209 2 217 104 22 077 665 27 053 978
Årets avgang 13 022 630 2 000 13 024 630
Samlede avskrivninger 32 743 660 83 054 971    115 798 631
Bokført verdi 31.12. 2006 4 161 239 62 706 000 23 743 005 4 856 919 95 467 163

Årets avskrivninger 1 773 970 10 415 004   12 188 974
1033% 47%

Salten Forvaltning IKS konsern

Noter anleggsmidler
Maskiner
inventar

Bygninger
avfallsplasser

Biler
Anlegg under

utførelse
Tomter Sum

Anskaffelseskost 01.01.2006 64 234 157 144 201 536 26 564 801 1 665 340 4 858 919 241 524 753
Årets tilgang 9 693 523 2 217 104 437 000 22 077 665 34 425 292
Årets avgang 13 033 930 971 341 2 000 14 007 271
Akkumulert avskrivning 46 089 018 83 185 040 15 559 804 0 0 144 833 862
Sum 14 804 733 63 233 600 10 470 656 23 743 005 4 856 919 117 108 912

 
Årets avskrivning 4 457 673 10 434 604 2 635 854 0 0 17 528 131

1033% 47% 1033%

Investeringer i Salten Forvaltning IKS og finansieringa av disse

Rest budsjett
Tidligere år 

Budsjett
2006

Investert
2006

Restbeløp
2006

Maskiner/utstyr/dunker 534 905 1 200 000 1 310 000 424 905 
Data inkl. bredbånd Vikan 500 000 1 000 000 1 449 000 51 000 
Vikan anlegg m/miljøtorg 11 675 345 7 000 000 16 030 000 2 645 345 
Utvidelse komposteringsanlegg 6 000 000 5 859 000 141 000 
Renseanlegg vikan 15 000 000 ikke realisert 15 000 000 
Forbedring Miljøtorgene 236 076 2 000 000 1 697 000 539 076 
Gassanlegg Vikan   533 000 533 000 

12 946 326 32 200 000 26 878 000 

Samtlige investeringer har vært finansiert over egenkapitalen. Det blir tatt opp et lån på kr 10.0 
mill kr i jan. 2007 av budsjettert låneramme på kr 24.0 mill.

3� Noter



3�

NOTe 3: LØNNSKOSTNADeR, ANTALL ANSATTe, GODTGJØReLSeR M.M. 
 

(Tallene oppgis i tusen)
Salten

Forvaltning IKS
Konsern

Salten
Forvaltning IKS

Konsern

Lønnskostnader 2006 2006 2005 2005
Lønninger 3 210 21 531 3 563 20 635 
Arbeidsgiveravgift 228 2 137 272 1 892 
Pensjonskostnader 551 2 207 340 3 052 
Andre lønnsrelaterte ytelser 392 4 459 517 1 141 
Sum 4 381 30 334 4 692 26 720 

Adm Direktør lønn 625 633 
AD pensjonskostnader 58 253 

Godtgjørelse styre 251 270 
Godtgjørelse representantskap 35 65 
Kostnadsført honorar til revisor 89 237 69 143 
Konsulenthonorar revisor 34 
Gjennomsnittlige antall årsverk: 7,5 66,5 9 54

Selskapet yter ansattelån begrenset til en brutto månedslønn. Lånet nedbetales i løpet av ett år. Det belastes ikke renter av 
lånebeløpet. Dersom en ansatt slutter før lånet er nedbetalt skal det innfris i sin helthet.

Salten Forvaltning Konsern

Saldo ved årets utgang  2 91 

NOTe 4: PeNSJONSKOSTNADeR OG PeNSJONSFORPLIKTeLSeR
Salten Forvaltning IKS med heleide døtre har pensjonsordninger som omfatter alle fast ansatte og for midlertidig ansatte/vikarer med 
mer enn 14 timer/uke.  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 forsikringsselskap.
 HTSafe AS er pliktig til å ha en tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har betalt kr 
13.544, til formålet i 2006.

Salten Forvaltning IKS med heleide døtre
2006 2006 2005 2005

Morselskap Konsern Morselskap Konsern

Nåverdi av årets opptjening 583 568 2 458 120 648 276 2 447 660 

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 492 206 1 135 754 594 299 1 252 766 

Forventet avkastning på pensjonsmidler 497 673 1 073 306 581 787 1 100 816 

Amortisert premieavvik 33 493 33 493 18 534 18 534 

Administrasjonskostnad 33 637 65 177 97 079 97 079 

Samlet kostnad (inkl. administrasjon) 645 231 2 619 238 739 333 2 678 155 

Påløpt pensjonsforpliktelse 11 591 728 25 001 122 11 262 686 25 090 490 

Ikke resultatført estimatendring/avvik  2 104 268 

Pensjonsmidler 9 600 829 20 611 879 9 831 127 19 205 478 

Netto pensjonsforpliktelse 1 990 899 6 493 511 1 431 559 5 885 012 

Antall aktive 10 66 11 68 

Økonimiske forutsetninger for 2006
Diskonteringsrente ……………………………………………… 5,00 % 
Forventet avkastning …………………………………………… 6,00 % 
Forventet lønnsregulering ……………………………………… 3,00 % 
Forventet pensjonsregulering ………………………………… 3,00 % 
Forventet G regulering ………………………………………… 3,00 % 
Uttakstilbøyelighet avtalefestet pensjon (AFP) ………… 20,0 % 

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.

Noter
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NOTe 5: LANGSIKTIG FORDRING OG GJeLD/PANTSTILLeLSeR

2006 2005
Gjeld til kredittinstitusjoner Salten Forvaltning IKS 73 625 070 81 125 050 

Konsernet 74 319 279 81 571 240 

Pantsikret gjeld: Konsernet 694 209 446 190 

Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantegjeld:
Anleggsmidler 677 900 649 200 

*Selskapet har ikke stilt noen pant i forbindelse med sin gjeld i Kommunalbanken og Kommunekreditt da 
eierkommunene har garantert for denne

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt

2006 2005
Langsiktig gjeld 36 125 070 43 625 070 

Fordringer som forfaller mer enn et år etter regnskapsårets slutt:

2006 2005
Lån til datterselskaper 285 572 1 713 284 

NOTe 6: BeTINGeT UTFALL
Det foreligger muntlig avtale med grunneierne av naboeiendom til Vikan om at Salten Forvaltning IKS skal bistå med hjelp til 
riving/rydding av eldre eiendomsmasse. Det er ikke gjort avsetninger for denne forpliktelsen

I forbindelse med levering av flis i 2004 til Bankgata skole gjennom Rekom AS har i Iris Gjenvinning AS i 2006 mottatt brev fra 
advokat om at Bodø kommune har saksøkt Rekom AS for et beløp tilsvarende kr 6.293.083,.  Av brevet framgår det at Rekom AS 
forbeholder seg rett til å søke regress hos Iris Gjenvinning AS dersom Bodø kommune skulle vinne saken overforRekom AS. Iris 
Gjenvinning AS vurderer kravet som lite realistisk og beløpet er ikke regnskapsført.

NOTe 7: AKSJeR I DATTeRSeLSKAP, TILKNYTTeT SeLSKAP MV

Firma
Anskaffelses-

tidspunkt
Forretn.
kontor

eier-
andel

Kostpris
Selskapets

aksjekapital
Verdi i 

balansen

Iris Gjenvinning A/S 03.12.01 Bodø 100 % 1 547 000 1 500 000 1 547 000 

Retura Iris A/S 03.12.01 Bodø 100 % 615 000 500 000 615 000 

Iris Produksjon A/S 30.11.05 Bodø 100 % 1 006 000 1 000 000 1 006 000 

HT Safe AS 20.12.05 Hamarøy 51 % 750 000 183 584 750 000 

Samtlige selskaper inngår i det konsoliderte regnskapet. 

NOTe 8: AKSJeR I ANDRe SeLSKAPeR
Ført opp i balansen som finansielle anleggsmidler. 

Kostpris Forretn. 
kontor.

Selskapets 
Aksjekapital Antall aksjer eierandel Pålydende 

til sammen
Verdi i 

balansen

Kunnskapsparken AS Bodø 201 000  Bodø 6 000 000 200 3,33 % 1 000 201 000 

Labora AS 250 000  Bodø 2 200 000 2000 11,36 % 100 250 000 

Ella Miljøbil AS 200 000  Bodø 560 000 560 16,00 % 1 000 200 000 

Noter
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NOTe 9: AKSJeR I KONSeRNeT 

Ført opp i balansen 
som finansielle 
anleggsmidler.

Kostpris Forretn. 
kontor

Selskapets 
aksjekapital Antall aksjer eier andel Pålydende til 

sammen
Verdi i 

balansen

Rekom AS 47 000  Bergen 1 056 000 94 4,45 % 500 47 000 

Retura AS 226 000  Oslo 3 113 000 155 5 % 1 000 226 000 

Østbø AS 5 000 000  Bodø 724 000 724 17,5 % 1 000 5 000 000 

HAF Energi AS 50 750  Mo i Rana 100 000 1000 5,00 % 1 000 50 750 

NOTe 10: LeIe AV ANLeGGSMIDLeR (FAST eIeNDOM).

 Leieavtaler  Type anlegg  Antall år
Morselskap

2006
Konsern

2006

Tømmerneset Omlastningstasjon  Tomt   25 år fra 1.1.93 5 952 5 952 

Skjerstad Gjenbruksstasjon  Tomt & hus  Oppsigelig 55 416 55 416 

Meløy Gjenbruksterminal  Tomt  Oppsigelig 4 000 4 000 

Beiarn Gjenbrukstasjon  Tomt  Ubegrenset 3 491 3 491 

NOTe 11: BUNDNe BANKINNSKUDD

Salten Forvaltning IKS
2006

Konsern
2006

Salten Forvaltning IKS
2005

Konsern
2005

Bundne bankinnskudd 226 135 1 230 756 256 158 1 136 158 

NOTe 12: MeLLOMVÆReNDe MeLLOM SeLSKAP I SAMMe KONSeRN

2005
(i tusen. kr)

2004
(i tusen. kr)

Fordringer 2 256 15 477 

NOTe 13: INNTeKTeR HUSHOLDNINGSReNOVASJON
    KOMMUNeVIS OVeRSIKT

Kommunenavn
Nettobeløp

fakturert 2006
Nettobeløp

fakturert 2005

Bodø 34 318 138 32 654 743 

Beiarn 745 406 733 266 

Fauske 6 822 355 6 615 834 

Gildeskål 1 444 414 1 440 907 

Hamarøy 1 178 252 1 154 640 

Meløy 4 491 695 4 358 443 

Saltdal 3 192 215 3 097 382 

Steigen 1 758 985 1 718 269 

Sørfold 1 443 745 1 425 535 

Totalt netto fakturert 55 395 205 53 199 020 

Noter
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NOTe 14: eGeNKAPITAL

Annen egenkapital Salten Forvaltning IKS Konsern 

Egenkapital 01.01.2006 30 961 790 39 181 679 

Tidligere års pensjonsforpliktelser 405 742 405 742 

Årets resultat 6 561 239 10 820 669 

Egenkapital 31.12.2006 37 928 771 50 408 091 

NOTe 15: SKATT KONSeRNeT
Skattekostnaden gjelder Retura Iris AS og Iris Produksjon AS.

Årets skattekostnad fremkommer slik:  

Resultat før skattekostnad 9 406 661  

Permanente forskjeller 15 707  

Endring midlertidige forskjeller 727 763  

Skattemessig underskudd 2 549  

Grunnlag betalbar skatt 10 147 582  

28% betalbar skatt 2 841 323 Balansen:  

Forskjell ligning 2005 1 2 841 323  

Endring utskatt skattefordel 203 773 714 Til gode skatt 2005

Skatt i resultatregnskapet 2 637 550 2 840 608 Skattebeløp i balansen

  

Midlertidige forskjeller som påvirker skattekostnaden 

 2005 2006 endring  

Anleggsmidler 276 616 137327 139 289  

Omløpsmidler 132 742 143967 11 225  

Pensjonsforplikteler 301 030 353959 52 929  

Andre avsetninger  524320 524320  

Sum 157 156 884919 727 763  

Utsatt skattefordel 44 004 247 777 203 774  

Det er ikke tatt hensyn til skattemessig fremførbart underskudd i HTSafe AS på kr 3 066 512,.   
Det er ikke beregnet utsatt skattefordel av dette underskuddet.    

Noter
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Salten Forvaltning IKS Konsernet

2006 2005 2006 2005

Operasjonelle aktiviteter

6 561 239 3 516 960 Årsresultat før skattekostnad 13 458 220 8 846 979

Betalte skatter 930 025 779 801

12 188 974 13 525 434 Ordinære avskrivninger 17 528 131 16 489 173

10 050 2 025 Økning varelager 10 050 2 025

15 744 068 1 461 323 Reduksjon kundefordringer 284 372 2 750 387

934 747 854 773 Økning leverandører 3 982 822 1 461 493

858 847 3 658 976 Endring andre tidsavgrensningsposter (Note 1) 2 401 838 5 883 185

34 560 131 23 015 441 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 36 715 308 34 649 391

Kontantstrøm fra investeringsaktivitet

15 083 392 1 956 000 Utbetaling ved kjøp av aksjer, egenkapitalinnskudd 174 028 1 071 000

27 053 978 6 017 590 Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler 34 425 292 16 159 732

2 000 219 001 Innbetaling ved salg av anleggsmidler 2 000 219 001

856 571 428 572 Innbetaling lån datterselskap   

-41 278 799 -7 326 017 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -34 597 320 -17 011 731

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

7 499 980 7 499 980 Nedbetaling av langsiktige lån 7 590 467 7 499 980

-7 499 980 -7 499 980 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitet -7 590 467 -7 499 980

14 218 648 8 189 444 Netto endring kontanter 5 472 479 10 137 680

16 785 613 8 596 169 Beholdning kontanter 01.01. 30 790 427 20 376 318

2 566 965 16 785 613 Beholdning kontanter 31.12. 25 317 948 30 513 998

 Bankinnskudd HTsafe 276 429

30 790 427

Note 1

3 936 902 Tilbakebetalt deponiavgift fra Staten 3 936 902

130 843 21 684 Andre fordringer 249 739 19 528

1 144 230 152 453 Offentlige avgifter 756 779 118 311

246 800 123 919 Annen kortsiktig gjeld 1 011 481 581 234

401 340 227 708 Endring pensjonsforpliktelse/Andre avsetninger 383 839 1 227 210

-858 847 3 658 976 Sum 2 401 838 5 883 185

Kontantstrømanalyse

Kontantstrømanalyse
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Selskapsavtale for
Salten Forvaltning IKS

I medhold av lov om interkommunale 
selskaper av 29.01.1999. (Erstatter 
vedtekter for Interkommunalt Reno
vasjonsselskap i Salten (Iris), sist 
endret 27.02.1996.)

SeLSKAPeT
§ 1
Salten Forvaltning IKS er et non profit 
interkommunalt selskap dannet i 
medhold av lov om interkommunale 
 selskaper, (IKSloven) Selskapet eies 
av kommunene Bodø, Fauske, Beiarn, 
Hamarøy, Steigen, Gildeskål, Sørfold, 
 Meløy og Saltdal.

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

Virksomheten er eget rettssubjekt 
og arbeidsgiveransvaret tilligger 
styret. Virksomheten skal registreres 
i Foretaksregisteret.

§ 2
Selskapets forretningskontor er i 
Bodø.

FORMÅL
§ 3
Formålet med selskapet er:
 Innenfor det tjenesteområde og 
omfang som eierkommunene 
bestemmer gjennom selskapets 
 representantskap, skal Salten Forvalt
ning IKS eie selskaper – eller deler 
av slike, eiendommer og utvalgte 
driftsmidler; forestå planlegging av 
tjenester; bestille tjenester og varer; 
 administrere utøvelsen av tjenester, 
herunder gi forskrifter og fatte enkelt
vedtak; forestå rådgivning; forestå 
forvaltning og utøve kontroll, hvor dette 
ikke er i strid med særlovgivning.

Salten Forvaltning IKS skal herunder 
være et selskap med høy kompetanse 
innen behandling av avfall og skal 
til enhver tid være pådriver og 
utvikler av gode løsninger innen 
avfallsbehandling ved å: 
•  drive miljøvennlig avfallsbe

handling i Salten og arbeide for 
avfallsminimering. 

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

•  stå for gjenvinning og produksjon 
av resirkulerbare avfallsprodukter, 
og distribusjon og salg av slike 
 produkter. 

Selskapet kan på forretningsmessig 
grunnlag selge tjenester til andre enn 
eierkommunene.

Definisjon av formål og ansvarsområde 
er uttømmende. Styret har ikke 
myndighet til å fatte vedtak på 
områder som ikke er nevnt ovenfor 
og vedtatt av representantskapet.

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

ORGANISASJON
§ 4
Den daglige drifta er underlagt 
direktøren.

RePReSeNTANTSKAPeT
§ 5
1.  Representantskapet er øverste 

organ for virksomheten og skal 
ha 21 medlemmer som fordeles 
slik mellom kommunene:

 Beiarn 1 Saltdal 2
 Bodø 9 Steigen 1
 Fauske 3 Sørfold 1
 Gildeskål 1 Meløy 2
 Hamarøy 1  

Representantskapets medlemmer 
med varamedlemmer velges av 
kommunestyrene i eierkommunene 
for en periode på 4 år, i samsvar med 
den kommunale valgperioden. Jfr. for 
øvrig IKSloven § 6 og § 7.

2.  Representantskapet kommer 
sammen to ganger i året. 
Årsmøtet skal avholdes senest 
innen utgangen av mai måned. 
Budsjettmøtet skal avholdes 
senest innen utgangen av oktober 
måned. Representantskapet kan 
ellers innkalles i samsvar med 
IKSloven § 8.

3.  Representantskapet er vedtaks
berettiget, og gjennomfører 
saksbehandlingen, i samsvar 
med IKSloven § 9. Om habilitet 
blir kommuneloven § 40, pkt. 3 
gjort gjeldende i samsvar med 
IKSloven § 15.

4.  Innkalling til møte skal skje med 
minst 4 ukers varsel og innkallingen 
skal inneholde saksliste og 
eventuelt saksmateriale. De 
enkelte eierkommunene skal 
varsles tilsvarende. Det skal 
føres møteprotokoll. Protokollen 
underskrives av lederen og 2 
av de øvrige medlemmene som 
velges ved møtets begynnelse. 
 Representantskapets leder kan 
innkalle representantskapet med 
kortere frist hvor dette er på

Selskapsavtale
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trengende nødvendig. Jfr. for øvrig  
IKSloven § 8.

5.  På årsmøtet skal representant
skapet behandle disse faste 
sakene: 

• Skriftlig årsmelding fra styret. 
•  Revidert årsregnskap fra styret 

fra forrige kalenderår. 
•  Valg av leder og nestleder i 

representantskapet annet hvert 
år. 

•  Valg av sine styremedlemmer med 
varamedlemmer etter forslag fra 
valgkomiteen 

•  Valg av valgkomite og dets leder 
og nestleder. 

•  Valg av 3 representantskaps
medlemmer 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 repre
sentantskap og styre. 

I budsjettmøtet skal represen
tantskapet behandle disse faste 
sakene: 
•  Vedta selskapets budsjett for 

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

Valgene skal være skriftlige dersom 
noen krever det.

Dessuten skal representantskapet 
behandle:
• Fullmakter til styret 
•  Langtidsplaner, herunder økonomi

plan iht. IKSloven § 20, og 
vesentlige endringer i metoder/
systemer 

•  Forslag fra styret til låneopptak og 
eventuelle kommunale garantier 

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

•  Forslag som er kommet inn til 

styret innen 8 uker før møtet i 
representantskapet. 

•  Andre saker som styret vil ta opp.  
 Vedtak i representantskapet må 
godkjennes i den utstrekning 
dette blir krevd etter IKSloven 
eller lovgivning ellers.

STYReT
§ 6
1.  Styret til selskapet skal ha 7 

medlemmer med personlige 
varamedlemmer.

  Styremedlemmer og vara
medlemmer blir valgt for 2 år av 
gangen, likevel slik at halvparten 
er på valg etter loddtrekning etter 
første året. Ett medlem velges av 
og blant de ansatte i morselskap 
og heleide datterselskap. Jfr. for 
øvrig IKSloven § 10.

2.  Lederen kaller inn til møte når 
lederen finner det nødvendig eller 
når ett av medlemmene i styret eller 
direktøren ber om det. Direktøren 
skal være med på styrets møter 
som sekretær. Innkalling til møte 
skal skje med minst 5 dagers varsel 
og innkallelsen skal inneholde 
saksliste og eventuelt saksomfang. 
Jfr. for øvrig IKS loven § 11.

3.  Styret er vedtaksført når mer 
enn halvparten av medlemmene 
er til stede. Vedtak blir gjort med 
vanlig flertall. Ved likt stemmetall 
gjør lederens stemme utslaget. 
Ved valg, tilsettinger og habilitet 
gjelder § 5 pkt. 3. Det skal føres 
styreprotokoll. Jfr. for øvrig IKS
loven § 12.

4.  Styreleder og direktøren plikter 
selskapet i fellesskap. Jfr. for 
øvrig IKSloven § 16.

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

av representantskapet for å 
lede selskapets virksomhet og 
forvalte selskapet i samsvar 
med IKSloven § 13

 •  tilsette og avsette direktør 
og fastsette lønns og 
 arbeidsvilkår

 •  samt behandle personalsaker 
som ikke er delegert til 
direktøren.

Styret gir sin innstilling i saker som 
skal forelegges representantskapet 
og skal i god tid orientere lederen i 
representantskapet om slike saker.

LÅN OG eIeRNeS ANSVAR
§ 7
Selskapet kan ta opp lån i banker 
og kredittinstitusjoner etter vedtak 
i representantskapet. Øvre ramme 
for driftslån er 4 mill kroner og øvre 
ramme for investeringslån er 136 mill 
kroner.

Eierkommunene hefter ubegrenset 
for selskapets disposisjoner og 
lån i samme forhold som det antall 
innbyggere de har innenfor sine 
områder ved siste årsskiftet. Per 
01.01.2005 hefter eierkommunene 
som følger:
Beiarn 1,5 % Meløy 8,9 %
Bodø 58,7 % Saltdal 6,3 %
Fauske 12,6 % Steigen 3,7 %
Gildeskål 2,9 % Sørfold 2,8 %
Hamarøy 2,4 % 

Vedtak om låneopptak og garantier 
må foretas og godkjennes etter IKS
loven § 22.
 Den enkelte medlemskommune 
plikter å ha renovasjonsforskrifter 
som er tilpasset Salten Forvaltning 
sitt behov. Dersom det forslag til 
forskrifter som Salten Forvaltning 
oversender til kommunene ikke 
blir godtatt, plikter kommunen å 
forelegge sine forskrifter for Salten 
Forvaltning sitt styre, som eventuelt 
kan be om endringer.

BUDSJeTT OG ReGNSKAP
§ 8 
1.  Ved begynnelsen av hvert kvartal 

betaler hver kommune, etter regning, 
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forskuddsvis en sum tilsvarende en 
fjerdedel av den inntekten som er 
beregnet ved vedtak om gebyrer. 
Eierkommunene skal kreve inn 
renovasjonsgebyret og kommunene 
skal dekke selskapets tjenester 
ved den kommunale renovasjon. 
Prisen for selskapets tjenester er 
lik for alle medlemskommunene 
når det gjelder husholdningsavfall. 
Renovasjonsgebyret i de 
enkelte kommunene blir fastsatt 
av medlemskommunene, jfr. 
forurensningsloven § 34.

2.  Betaling for renovasjonstjenester til 
bedrifter, institusjoner, private osv. 
blir fastsatt etter særskilte avtaler 
og etter bestemte retningslinjer 
fastsatt av representantskapet.

3.  Betaling for de øvrige renovasjons
tjenestene, herunder slam og 
spesialavfall, blir fastsatt særskilt 
av representantskapet.

4.  Betaling for øvrige tjenester skjer, 
dersom ikke representantskapet 
vedtar noe annet, på vanlig 
forretningsmessig grunnlag og 
fastsettes av styret.

5.  Er regningen ikke betalt innen 30 
dager etter forfall, blir det regnet 
morarenter som for kommune
skatten. 

§ 9
Regnskapsloven gjelder for selskapets 
budsjetter og regnskaper. Selskapet 

skal benytte samme budsjett og 
regnskapsår som kommunene.

UTVIDeLSeR OG eNDRINGeR I 
 SeLSKAPSAVTALeN
§ 10
Nye kommuner kan tas opp i 
selskapet som eiere.
Forslag om endringer av selskaps
avtalen krever minst 2/3 flertall i 
representantskapet. Jfr. for øvrig 
IKSloven § 4.

Endringer i selskapsavtalen må 
godkjennes av kommunestyrene i 
eierkommunene.

UTTReDeN OG OPPLØSNING
§ 11
Vedtak i en kommune om å gå ut, må 
skriftlig, og med ett års varsel, meldes 
representantskapet på årsmøtet. Jfr. 
for øvrig IKSloven § 30.

§ 12
Oppløsning av selskapet kan bare 
skje dersom samtlige kommunestyrer 
har fattet vedtak om dette. Oppløsning 
må godkjennes av departementet, jfr. 
IKSloven § 32. Hver av de deltakende 
kommuner skal ved oppløsningen av 
selskapet være ansvarlig for sin del av 
forpliktelsene i forhold til folketallet 
det året selskapet blir oppløst.

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

IKRAFTTReDeN
§ 14
Denne selskapsavtalen trer i kraft når 
eierkommunene har godkjent disse i 
kommunestyrene. Selskapsavtalen er 
vedtatt av eierne som følger:
•  Beiarn kommune i møte 

20.06.2001 under sak 0025/01. 
•  Bodø kommune i møte 

13.06.2001 under sak 66/01. 
•  Fauske kommune i møte 

28.06.2001 under sak 61/2001. 
•  Gildeskål kommune i møte 

14.06.2001 under sak 46/01. 
•  Hamarøy kommune i møte 

14.06.2001 under sak 0037/01. 
•  Meløy kommune i møte 26.06.2001 

under sak 0036/01. 
•  Saltdal kommune i møte 

05.06.2001 under sak 037/01. 
•  Sørfold kommune i møte 

25.09.2001 under sak 076/2001. 
•  Steigen kommune i møte 

03.12.2001 under sak 0052/01.

Selskapsavtale
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Historikk

1993
•  Selskapet blir stiftet med formål om å 

drive miljøvennlig avfallsbehandling 
i Salten, samt å arbeide for avfalls
minimering, resirkulering og 
gjenvinning av avfallsprodukter. 
Eierkommunene er: Beiarn, Meløy, 
Bodø, Saltdal, Fauske, Skjerstad, 
Gildeskål, Steigen, Hamarøy og 
Sørfold.

•  Tiltredelse direktør. Organisering og 
planlegging av drift med oppstart 
januar 1994. Slutte avtaler med de 
berørte kommuner om overtagelse 
av ansatte, eiendommer, renovasjons
biler, maskiner og utstyr. 

1994
•  Oppstart innhenting og behandling 

av avfall fra eierkommunene, med 
unntak av Sørfold. 

•  Åpning Tømmerneset omlastnings
stasjon. Her samles og komprimeres 
avfall fra Hamarøy og Steigen 
før videre befraktning til Vikan 
avfallsplass. 

•  Mottak og kompostering av 
oljeholdig slam. 

•  Flytting fra Fauskes gamle 
avfallsplass til Fauske Gjenbruks
terminal. Her tar man imot og 
sorterer avfall for videreforsendelse 
av produktene til gjenvinning.

1995
•  Registrering av husholdningskunder 

fra alle Iris kommuner i egen 
database starter. 

•  Igangsetting sorteringsanlegg 
ved Fauske Gjenbruksterminal, 
installering av vekt. Innføring av 
differensierte gebyr ved avfallsmottak. 
Igangsettelse av uttak av dekkmasser 

på Vikan. Dermed oppnås også større 
fyllingsvolum.

•  Sørfold kommune vedtar at 
Iris skal overta renovasjon fra 
01.01.96. Utdeling av dunker 
vedrørende mengdebasert gebyr 
for husholdninger. 

•  Igangsetting mengdebasert gebyr 
i kommunene Beiarn, Fauske, 
Skjerstad, Meløy, Hamarøy og 
Steigen.

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

•  Styret i Iris vedtok Avfallsplanen for 
Salten.

•  Representantskapet for Iris vedtok 
 Avfallsplanen for Salten. Landets 
første enmannsbetjente sidelaster 
mottatt. Omlegging på Vikan Avfalls
plass for å øke levetiden. Levetid 50 
til 100 år alt etter hvor meget avfall 
som blir sortert ut til gjenbruk. 

•  Udeling av dunker vedrørende 
mengdebasert gebyr i Saltdal, 
Bodø, Sørfold og Gildeskål. Prosjekt 
mengdebasert gebyr ferdigstilt.

1996
•   Dalsvollan avfallsplass nedlagt.

•  Skogreina avfallsplass vedtatt 
nedlagt i løpet av 1998.

•  I løpet av 1996 er det installert 
sorteringsanlegg på Inndyr i Gildeskål 
kommune og i Misvær i Skjerstad, 
Iris har nå 7 sorteringsanlegg i drift.

•  Igangsetting sorteringsanlegg 
på Vikan Gjenbruksterminal inkl. 
administrasjonsavdeling og garde
robeanlegg.

1997
•  Gråsteindalen avfallsplass i Steigen 

nedlagt og Steigen Gjenbruksstasjon 
åpnet.

•  Grønt System innføres gradvis i 
Salten.

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

•  Tømmerneset og Hamarøy Gjen
bruksstasjoner åpnet. Uteid av
fallsplass i Hamarøy nedlagt. 
Grønt System etablert i alle 
Saltenkommuner.

1998
•  Steigen Gjenbruksstasjon åpnes. 

Gråsteindalen grovavfallsplass i 
Steigen nedlagt. 

•  De første 300 m3 ferdig kompost 
levert ut høsten 1998. 

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

1999
•  Meløy Gjenbruksterminal på Reipå 

åpnes. Med dette er alle større 
investeringer i henhold til avfallsplan 
1994 til 1998 gjennomført. Skog
reina avfallsplass i Meløy legges 
ned. 

 
•  Det legges om til storranke

kompostering av matavfall. 

•  Omlastingsanlegg for matavfall 
ferdigstilles på Skogreina i Meløy.

•  Metangassanlegget på Vikan blir 
innregulert. Anlegget tar ut 100 
Nm3 gass pr. time.  
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•  Representantskapet vedtar Avfalls
plan for Salten 1999 til 2003. 

2000
•  Tokammer renovasjonsbil tas i bruk 

for utprøving av systemet.

•  Anlegg for mottak av kloakkslam 
ferdigstilt.

2001
•  Sammen med de kommunale avfalls

selskapene i Bergen og Trondheim 
stifter Iris selskapet Retura AS.

• Det vedtas å konsernorganisere 
selskapet med Iris DA som 
morselskap og med et datterselskap 
for konkurransedrift og et 
datterselskap for monopoldrift. 
Mekanisk forsorteringsanlegg for 
papir åpnes på Vikan.

2002
•  Iris DA organiseres som IKS og gis 

navnet Iris IKS, og senere Salten  
Forvaltning IKS. Salten Forvaltning 
IKS har en formålsparagraf som 
generelt åpner for ulike tjenester for 

eierkommunene. Iris Gjenvinning og 
Retura Iris blir operativt. 14daglig 
hentefrekvens med tokammerbiler 
innføres i store deler av Salten.

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

2003
•  Forsøksprosjekt med innsamling av 

husholdningsplast gjenomføres på 
Fauske. Vedtak om å innføre slik 
innsamling for hele Salten fra 2004.

2004
•  Henteordning av plast innført i hele 

Salten.

•  Ny omlastingsstasjon Miljøtorg 
Fauske tatt i bruk.

• Buvika avfallsplass nedlegges.

2005
• Miljøtorg Bodø settes i drift.

• Miljøtorg Saltdal settes i drift.

•  Kjørerampe montert på Oppeid, 
utvidelse areal Tømmerneset.

•  Leif Magne Hjelseng tar over 
som ny administrerende direktør i 
Salten Forvaltning etter Oddbjørn 
Paulsen.

• Vensmoen deponi nedlagt.

2006
•  Iris Produksjon AS har sitt første 

driftsår.

•  Sentralsorteringsanlegg Vikan byg
ges og settes i drift.

•  Utvidelse av komposteringsanlegget 
Vikan utføres.

•  Metallaksjon for et renere Salten 
gjennomføres.

• Miljøtorg Vikan etableres.

•  Resultater fra Sjøundersøkelse i 
Saltfjorden presenteres.

•  Innkjøpssamarbeid i Salten eta
bleres.

Historikk
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