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Iris er et varemerke for
avfallshåndtering i Salten.

folkestyrte samfunnstjenester for Salten

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

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

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

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.
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Leder
Året 2007
Jeg blir en gang i blant spurt om hva Iris gjør for å
motvirke den store avfallsøkningen. Etter et år hvor
Iris har behandlet over 60 000 tonn vil jeg prøve å
forklare hva som skjer, jeg vil også utdype hva som
er vår rolle i dette dilemmaet. Det er kun to år siden
vi ”feiret” for å ha passert 50 000 tonn. Økningen
har siden da vært på 20 %.
Før jeg tar opp de negative aspektene ved kjøpe
festen vil jeg minne om dilemmaet i dette. At avfalls
økningen er så stor viser at veldig mange får delta
i velstandsøkningen i vårt samfunn. Alternativet er
kan hende ikke så bra.
Vi ser en stor økning innenfor mange typer avfall.
Det som har vært mest markant de senere år har
vært økningen i elektrisk avfall og klær. Jeg har ca
50 maskiner, hjelpemidler, verktøy og spill hjemme
som går på strøm. 20 av disse har jeg fått de siste
årene. Levetiden til mye av dette er ganske kort.
Det henger selvfølgelig sammen med at jeg får kjøpt
de overraskede billig. Det at det er så billig betyr at
jeg ikke er så bekymret når de ikke virker lenger hel
ler, det koster jo ganske lite å erstatte de. Jeg har
en elektrisk drill som er svart. Den kostet mange
penger. Den er av en slik kvalitet at den vil være
til nytte for meg i de neste 30 år. Det er etter hvert
ganske få som kjøper svarte verktøy. Det at det er
så billig medfører at jeg heller ikke bekymrer meg
over at de skal slutte å virke – de koster jo så lite å
erstatte. Dersom vi skal ta et ansvar for vårt eget
forbruk må vi slutte å kjøpe billige produkter. Vi må
kjøpe kvalitetsprodukter med lenger levetid som
også er dyre.
Økningen i klær som blir kastet er enorm. Det
har også å gjøre med at produktet blir billig. Klær
som kjøpes innenfor de store kjedene Hennes og
Mauritz, Cubus og Kapp Ahl er billige. Kvaliteten er
jevnt over dårlig, og man kan ikke gi bort klærne når
barna har vokst ut av dem. Vårt kjøpemønster, og
de valg vi tar ved å kjøpe klær til 49 og 99 kroner er
den utløsende faktoren for at det kastes mere klær.
Dette er dessverre heller ikke klær man kan sende
til trengende, kvaliteten er for dårlig til det.



For riktig å stikke begge hendene godt inn i vepse
bolet vil jeg peke på vårt forhold til oppussing av
hus og fritidshus. Vi kaster ut gamle kjøkken og ma
terialer som gjennom sin kvalitet har hatt en levetid
på mer enn 30 år. Nå velger 2 av 3 husholdninger
kjøkken av Ikea-kvalitet og dess like, under mottoet
”enkelt å skifte når du har gått lei”. Vi velger også
kunstige materialer og klikkløsninger i stedet for
hel ved. Ingen skal fortelle meg at et klikkgulv vil
eldes med fin glød og flott patina. Denne karusellen
gjør meg sikker på at vi bare har sett begynnelsen
på den store avfallsbòmen. De ”ting” vi tar inn i hu
set i dag har kortere levetid enn de ”ting” vi bærer
ut. Resultatet må bli en ny omdreining i forbrukska
rusellen.

Hva skal så være Iris sin rolle?
Vi har valgt å ha størst fokus på holdninger og på
barn og unge. Vi har hvert år rundt 1200 skole
barn som besøker Vikan og som får opplæring i
miljøtankegang og kildesortering. Vi har iverksatt
”Grønt flagg”, en miljøsertifiseringsordning for
skoler i Salten sammen med Helse og miljøtilsynet.
Vi gir et større bidrag for at Grønn Hverdag skal ha
kontor i vår region. I tillegg driver vi holdningsska
pende arbeid gjennom vår avis Her i Salten og gjen
nom annet informasjonsarbeid. Vi har i de to siste
årene også vært med å legge til rette for etabler
ingen av brukthandlerne Tia på Fauske og Fretex
i Bodø. Vi kan i tillegg oppfordre alle i Salten til å
kjøpe holdbare og dyre kvalitetsprodukter, men det
er ikke sikkert at vi får gehør for denne tanken. Vi
kan lett bli oppfattet som snobbete ved å si at bil
lige produkter har dårlig kvalitet og kort holdbar
het. At disse produktene og kjedene som selger de,
er årsaken til den økte avfallsmengden.
Iris sin viktigste jobb er å sikre at det som blir til
avfall behandles på en betryggende måte og kom
mer inn i kretsløpet igjen som materialer til ny
produksjon. Som vår årsmelding viser har vi i Salten
kommet veldig langt på dette området, og vi har
mye å være stolt av. Det får være vår gode samvit
tighet når vi bytter ut vår knapt 4 år gamle TV med

ny flatskjerm. Husk også på dilemmaet. At kun få
skal delta i kjøpekarusellen, slik vi ser i mange an
dre land, er nødvendigvis ikke noe å trakte etter.

Det skjer mye nytt i Iris og
Salten Forvaltning
2007 har vært det året hvor mange prosjekter har
vært under planlegging. 2008 blir året hvor vår plan
legging skal materialisere seg i konkrete prosjekter.

Avslutningsvis vil jeg få rette en stor varm takk til
alle våre ansatte. Hver dag gjøres det en fenomenal
flott jobb for miljøet, for våre bedrifter og for Salten.
Vi kan smykke oss med god trivsel på arbeidsplas
sen, og et fortsatt meget lavt sykefravær. Uten hver
enkelt medarbeiders store innsats når vi ikke våre
felles mål. Vi utvikler Salten.

Leif Magne

Styret har vedtatt å starte arbeidet med å etablere
et energianlegg i Salten hvor avfall gjennom for
brenning skal bli til energi. Tidshorisonten på dette
prosjektet er 3 år, og investeringene ved en even
tuell etablering er stor. Vi har gode samarbeidspart
nere i Bodø Energi, SKS og Østbø.
Norsk Fiskeriretur har som mål at kassert utstyr
fra fiskeri og oppdrett skal gjenvinnes i Salten. Det
mener vi er en veldig god ide som vi skal gjennomføre,
sammen med gode samarbeidspartnere. At kassert
utstyr fra fiskeri og oppdrett i Norge skal viderefore
dles i Salten er en stor visjon vi håper blir virkelighet
Det har vært arbeidet mye i 2007 med å få på plass
et stort prosjekt på offentlig eiendomsforvaltning. I
tillegg til Steigen og Hamarøy som allerede er i gang
har nå kommunene Beiarn, Fauske, Gildeskål, Meløy,
Saltdal og Sørfold bestemt seg for å gjennomføre
dette viktige prosjektet. Vi er prosjektledere og
bidrar både administrativt og med økonomiske res
surser.
Høsten 2007 kom den første oppsamlingsløsningen
for avfall under bakken på plass i Salten, nærmere
bestemt hos Panorama II i Bodø. Vi er sikre på at
dette er løsningen for tettbebygde områder. Det
kommer til å bli mange ”undergroundsløsninger” i
de nærmeste årene.

Vi utvikler S

alten!

Leif Magne
Hjelseng
administre
rende direk
tør.

Salten Forvaltning har et datterselskap i Hamarøy
som vi er veldig stolt av, ht-safe. ht-safe tilbyr
tjenester som sentralbord, trygghetsalarmmottak
og ruteopplysning for å nevne noen av selskapets
arbeidsområder. Gjennom målrettet og entusias
tisk arbeid har de snudd røde tall over hele linja til
overskudd. De tar godt vare på sine kunder og tar
nye utfordringer på strak arm.



Salten Forvaltning IKS
Selskapene i Salten Forvaltning IKS–konsernet er
offentlig eide, folkestyrte 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 miljøforsvarlig 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, Grønt Flagg, Senter for Økologisk økonomi og
etikk ved Handelshøgskolen i Bodø, Traineeprogram
Salten, IKT Salten og drift av offentlig eiendom.

HMS og internkontroll
Alle ansatte i Salten Forvaltning IKS inklusiv de hel
eide datterselskapene er tilknyttet en lokal bedrifts
helsetjeneste. Bedriftshelsetjenesten utarbeider årlig
en handlingsplan for hele konsernet.
I 2007 ble det for hele konsernet gjennomført en
stor arbeidsmiljøundersøkelse i tillegg til de årlige
vernerundene. I løpet av året har det for hele konsernet
vært rapportert 4 arbeidsulykker. Det ble rapportert 8
fraværsdager ved 2 av arbeidsulykkene, mens det for
de resterende 2 ikke ble noen fravær.
Alle fast ansatte har gjennom sitt arbeidsforhold
mulighet til å trene i treningsstudio der arbeidsgiver
dekker ½ parten av treningsavgiften. I Salten Forvaltning



IKS var det 5 personer av i alt 7 medarbeidere som hadde
treningsavtale. Ordningen er en videreføring av den som
ble etablert i 2004. I snitt trenes det 1,5 timer per uke.
Det totale sykefraværet (kort- og langtidsfraværet) i
2007 var på 0,53%, mot 2,0% i 2006.
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Nøkkeldata for Salten Forvaltning IKS
Salten Forvaltning IKS er i 2007 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 miljø
vennlig behandling av avfallstyper etter gjeldende
lover og forskrifter om sortering, oppbevaring og

behandling av avfall. Sammen med våre kunder
bidrar vi til at ressursene i avfallet blir tatt vare på,
samtidig som belastningen på miljøet blir redusert.
Rett avfallsbehandling er miljøvern i praksis.
Våre virksomhetsområder er: Næringslivsrenovasjon
gjennom Retura Iris AS. Drift av deponi, sorteringsog komposteringsanlegg gjennom Iris produksjon
AS. Husholdningsrenovasjon, drift av avfallsmottak,
containerutleie, transport av avfall og rådgivning i
miljø- og avfallsspørsmål gjennom Iris Gjenvinning AS
og Salten Forvaltning IKS.

Nøkkeltall for konsernet
Sentrale nøkkeltall for perioden 1997 – 2007
er vist i tabellen under:
1997
Innbyggertall i Salten

Konsern
1999

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

74 476 74 372 74 758 74 792 74 924 75 658 75 915 75 975 76 468

Antall husholdningsabonnement (boenheter) 29 967 30 391 31 185 31 122 31 439 31 451 32 330 32 924 32 574
Behandlet avfallsmengde (i 1.000 tonn)

37,5

38,1

44,1

47,2

52,7

53

54

57,9

63,3

Gjenvinningsgrad i %, totalt *

22%

45%

42%

47,1

51,7

53,6

51,7

54,4

54,5

Gjenvinningsgrad, husholdningsavfall **

24%

55%

54%

55 %

55,9%

56,2%

56,7% 76,2 %

75,8

44

46

48

51

51

52

Omsetning, ekskl. deponiskatt (i mill. kr)

55,5

70,5

80,6

79

82

Resultat før skatt (i mill. kr)

-0,2

2,2

3,9

4,6

3,1

42

13

18

20

Langsiktig gjeld (i mill. kr)

109

111

111

Egenkapital (i %)

13,4

15,5

Omsetning pr ansatt (i mill. kr)

1,26

Behandlet avfall per ansatt (i tonn)

852

Antall fast ansatte

Investeringer (i mill. kr)

Deponiskatt (i mill. kr.)

55

67

65

82,2

89

106,5

123,7

4,1

7,9

10,8

14,6

9,1

11,1

6,0

26,9

20,1

103,7

96,1

88,6

81,1

73,6

76,1

14,8

17,9

20,7

21,4

27,5

31,8

37,3

1,53

1,67

1,55

1,61

1,5

1,8

1,59

1,59

828

919

944

1033

1019

984

1052

975

6,3

7,8

8,8

10,2

13,6

11,5

10,8

10,3

*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.



Retura Iris AS
Retura Iris AS tilbyr avfallsløsninger til næringslivet.
Selskapets forretningsidé er å tilby komplette avfalls
løsninger, fra avfallsplan og til henting og behandling
av avfallet.
2007 er Retura Iris AS sitt sjette driftsår. Selskapet har
etablert en solid kundebase gjennom gode logistikk
løsninger, miljøvennlig avfallsbehandling og fokus på
gode kundeløsninger. Ved å fokusere på gevinsten
med å sortere avfallet, har en rekke kunder redusert
sine avfallskostnader og fått en mer miljøvennlig
avfallsbehandling.
Retura Iris eier alt oppsamlingsmateriell som står
utplassert hos selskapets næringslivskunder i Salten.

Innsamling av avfall skjer i egen regi og ved hjelp
av innleide transportører. Behandling av avfall og
fellestjenester kjøpes i konsernet.
Retura Iris AS har kunder innen detaljhandel,
servicenæring, 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

2007

19 895

22 395

22 858

25 538

24 780

30 068

Driftsresultat

2 901

2 541

2 465

3 726

4 251

5 064

Resultat før skatt

2 797

2 525

2 492

3 769

4 358

5 323

Retura Iris AS

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Egenmeldt fravær

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,8 %

1,6 %

0,4 %

Sykemelding under 16 dager

2,1 %

0,4 %

0,1 %

1,8 %

0,0 %

0,5 %

Langtidsfravær (> 16 dager)

13,0 %

2,0 %

4,7 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Totalt

15,2 %

2,6 %

5,0 %

2,6 %

1,6 %

0,9 %

Omsetning

Hms og internkontroll

Faktaopplysninger
Stiftet: 2001
Antall ansatte: 9
Daglig leder:
Anders Tverbakk
Eierskap:
Salten Forvaltning 100%
Eierandeler i andre selskap:
Eier 17,5% av Østbø AS og
5% av Retura AS.



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.

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

Retura Iris - en samarbeidspartner innen
både det teoretiske og det praktiske
I takt med en rivende utvikling innen avfalls
bransjen øker behovet for spesialkompetanse.
Vi tilbyr:
Rådgivning/planlegging
Håndtering og behandling av avfall er et fagfelt som
krever stadig mer kunnskap. God planlegging gjør det
mulig å utnytte ressursene i avfallet på en mest mulig
lønnsom måte.
Dokumentasjon
Myndighetene stiller krav til dokumentasjon i
forbindelse med enkelte avfallstyper. Også med tanke
på intern kontroll og oversikt er dokumentasjon
viktig.
Statistikk/rapportering
Vi kan utarbeide statistikk som viser innsamlede
avfallstyper, mengder, antall tømminger og kostnader.
Dette gjør det enkelt å vurdere de faktiske resultater
opp mot bedriftens målsettinger.
Innsamling av alle typer avfall
Innen næringslivet oppstår det et utall avfallstyper
som krever forskjellig innsamling og behandling. For
å si det enkelt: vi henter alt!

Utstyr/transport
For å håndtere avfallet riktig kreves det rette utstyret.
Retura har løsningene - alt fra enkle beholdere til store
containere og komprimatorer. Vi har en moderne og
godt vedlikeholdt bilpark som takler dagens krav til
effektivitet. Vi kommer når vi skal.
Godkjent avfallsbehandling
Det finnes en rekke lover og forskrifter som
regulerer håndteringen av avfall. Dette er viktig for
å utnytte ressursene og ta vare på miljøet. Vi kan
kjørereglene.
Landsdekkende samarbeide
I Retura er vi en rekke samarbeidende bedrifter, fra
Hammerfest i nord og til Mandal i sør. Vi samarbeider
om løsninger, innkjøp og markedsføring. Vi kan løse
oppdrag i hele Norge.

– Foku
s på god
e
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Iris Gjenvinning AS
Iris Gjenvinning AS utfører innsamling av hus
holdningsavfall i Bodø, Gildeskål og deler av Fauske
kommune. 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. 2007 var Iris
Gjenvinning AS sitt sjette 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.

Nøkkeltall (alle tall i 1000 kr)
2002

2003

2004

2005

2006

2007

34 583

35 872

38 545

38 613

23 883

24 484

Driftsresultat

1 100

1 319

812

1 633

190

1 083

Resultat før skatt

1 199

1 429

846

1 563

204

1 253

Iris Gjenvinning AS

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Egenmeldt fravær

1,2 %

1,6 %

2,0 %

2,1 %

1,5 %

1,4 %

Sykemelding under 16 dager

1,9 %

1,8 %

2,0 %

1,6 %

1,2 %

1,2 %

Langtidsfravær (> 16 dager)

5,9 %

13,2 %

4,7 %

14,6 %

5,0 %

3,4 %

Totalt

8,9 %

16,7 %

8,6 %

18,4 %

7,8 %

6,2 %

Omsetning

Hms og internkontroll

Faktaopplysninger
Stiftet: 2001
Antall ansatte: 30
Daglig leder:
Johnny Brovold
Eierskap:
Salten Forvaltning 100%
Eierandeler i andre selskap:
Eier 4,5 % av Rekom AS
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Redusert kjørelengde gir mindre CO2 utslipp
Iris Gjenvinning har i løpet av 2007 fortsatt sitt fokus
på effektiv kjøring. Resultatet er at vi har oppnådd
en besparelse per kjørte kilometer fra 2006 til 2007
på 5,4%. Dette sammen med færre kjørte km. i 2007
medfører at Iris Gjenvinning har spart miljøet for 82
tonn CO2 utslipp. For å hente inn avfall i Bodø, deler
av Fauske og Gildeskål kjørte vi i 2007 totalt 182193
kilometer. Dette tilsvarer litt over 4,5 ganger jorden
rundt ved ekvator.
Til sammenligning ble det i 2003 kjørt hele 328100
kilometer, eller 8 ganger jorda rundt ekvator, for å utfør
den samme tjenesten. Henting av avfall hver 14. dag
i stede for ukentlig har effektivisert innsamlingen av
avfall betydelig, gitt reduserte kostnader og bidratt til
reduserte utslipp av CO2 fra vår drift.
Effektiv drift har også medført at renovasjonsgebyret
ikke øker fra 2007 til 2008.

rer på
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Iris Gjenvinning tester ut ny miljøklype
Iris Gjenvinning er med på å utvikle nye og
forbedrede løsninger for avfallsdunker. Det er i
løpet av 2007 satt i gang et testprosjekt med en
ny type miljøklype til avfallsdunker. Miljøklypen
er en nyvinning utviklet lokalt her i Salten. Den
kan om noen år bli tatt i bruk både nasjonalt
og internasjonalt. Iris deltar i utviklingen ved å
teste ut klypen i praktisk bruk.
Klypen har som formål å sørge for at lokket på
papirdunken holder seg lukket på vindutsatte
steder. I tillegg til dette har klypen en krok
som eksempelvis kan benyttes til å henge ut
din plastsekk ved veikant på tømmedag.
Iris Gjenvinning har montert ut ca 1000 slike
klyper hos kunder som bor i vindutsatte
områder.

Miljøk

lypa
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Iris Produksjon AS
Iris Produksjon AS har hatt sitt andre driftsår i
2007. Iris Produksjon AS driver Vikan avfallsanlegg
med avfallsdeponi, grovsorteringsanlegg, papir
sorteringsanlegg og komposteringsanlegg.
Vi er Nord-Norges største avfallsanlegg, og vårt
komposteringsanlegget er blant de største i Norge. I
2007 har vi gjennomført en stor anleggsutvidelse på
komposteringsanlegget, og investering i nytt utstyr.
Kompostanlegget behandlet i løpet av året 18 805
tonn matavfall og slam. Vi har tatt i mot og behandlet
matavfall fra Helgeland, Salten og Hålogaland.

Selskapet håndterer alt avfallet som går gjennom Iris
konsernet. Vi leverer også tjenester til bedrifter og
andre avfallsselskap.
Effektiv og rasjonell drift, kostnadseffektive anlegg,
høy miljøstandard og bruk av moderne utstyr er
satsingsområder i bedriften. Vi har som mål å hente
ut mest mulig resurser i det som vi får inn som avfall.

Nøkkeltall (alle tall i 1000 kr)
2006

2007

33 702

40 956

Driftsresultat

4 975

5 001

Resultat før skatt

3 633

3 742

Omsetning

Hms og internkontroll
Iris Produksjon AS

2006

2007

Egenmeldt fravær

1,3 %

0,6 %

Sykemelding under 16 dager

0,9 %

2%

Langtidsfravær (> 16 dager)

0,8 %

5,8 %

Totalt

3,2 %

8,4 %

Faktaopplysninger
Stiftet: 2006
Antall ansatte: 20
Daglig leder:
Tor-Jørgen Aandahl
Eierskap:
Salten Forvaltning IKS 100 %
Eierandeler i andre selskaper:
Eier 5% av HAF Energi AS

Miljøtorg Vik

an.
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I Bodø kommune driver Iris Produksjon to
betjente miljøtorg, Miljøtorg Vikan og Miljøtorg
Bodø. Disse benyttes flittig av Bodøs befolkning.
På Miljøtorg Bodø har avfallsmengden økt med
26% fra 2006 til 2007.

odø.

Miljøtorg B
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Representantskap
21 representanter
Leder: Frigg Ottar Os

Kon

Representantskapet velges for en periode på 4 år, i samsvar
med den kommunale valgperioden.
Kommune: Medlem:
Beiarn
Frigg Ottar Os
Bodø
Odd Willy Hansen
Jon Albert Alstad
Else Marie Torp
Anne Stein
Odd A Lund
Odd Paulsen
Gørill H. Hongset
Eva Leivseth
Svein E. Olsen
Fauske
Inger Synnøve Karlsen
Odd Henriksen
Lasse G. Dahl
Gildeskål
Walter Pedersen
Hamarøy
Rolf Steffensen
Meløy
Arild Kjerpeseth
Per Swensen
Saltdal
Kjell Magne Johansen
Anne Britt Sletteng
Steigen
Asle Schrøder
Sørfold
Lars Kr. Evjenth

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

9 eierk
Salten For

100 %

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

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
* Wiggo Lauritzen, styreleder
Odd-Tore Fygle, nestleder
* Øystein Wik (fratrådt 01.12.07)
* Oddrun Godejord
Berit Woie Berg
Siv Mossleth
Ole J. Lauritsen, ansattes representant

Varamedlem
Tore Laugsand
Kirsten Hasvoll
Eva Leivseth
Anna Welle
May Valle
Torbjørn Winther
Robert Pettersen

* på valg i 2008 med personlig varamedlemmer
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Iris Gjenvinning AS

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

sern

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

ommuner
valtning IKS

51 %

HT Safe AS
100 %

Retura Iris AS

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

Innsamling
av Næringsavfall
- Bedriftsrenovasjon
- Containerrenovasjon

Administrasjon
6 medarbeidere

for
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Daglig ledelse ivaretas av adm. direktør.
Adm. direktør: Leif Magne Hjelseng
Informasjonssjef: Bjørg Nilsen
Regnskapsfører: Randi Hopen
Kundeansvarlig: Lise Mørkved
Kontormedarbeider: Randi Heen
Kontorsjef: Randi Figenschou
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Prosjekter 2007 – Vi utvikler Salten!
Forprosjekt – Energianlegg i Salten.
Salten Forvaltning IKS har med bakgrunn i deponi
forbudet, juli 2009 et ønske om å synliggjøre de
alternativer som finnes til deponiet på Vikan. Det
ble derfor i styret 31 mai 2007 vedtatt å videreføre
arbeidet med et Energianlegg i Salten gjennom et
forprosjekt sammen med Bodø Energi, Østbø og Salten
Kraftsamband.
Hensikten med forprosjektet er å gjøre gode eller smarte
handlinger og valg i forhold til avfallshåndteringen
etter deponiforbudet i 2009, spesielt med tanke på
visjonen om å etablere et energianlegg.
Forprosjektet har som hovedmål å utarbeide en
konsekvensutredning for etablering av et energianlegg
lokalisert sentralt i.f.t. etablerte fjernvarme forbrukere.
Lokaliseringen vil derfor bli sentralt i Bodø og det
er allerede drøftet fire alternative plasseringer i
Planutvalget. Disse er:
- Tjønndalen ved Bodin leir
- Jensvolldalen
- Kvalvikodden
- Langstranda
Synergien for Saltenregionen vil være en sikker
nedstrømsløsning for avsetting av avfall i alle
kommunene mot transport av restavfallet ut av
regionen til Energianlegg i for eksempel Kiruna,
Umeå og Heimdal. Alternativet med transport vil ha
usikkerhet knyttet til transport kapasitet, pris og
forbrenningskapasitet i ovennevnte anlegg. Denne
usikkerheten vil bli eliminert ved en etablering og det
vil komme hele Saltenregionen til gode.
Salten Forvalting IKS har den 01.01.08 ansatt Håvard
Engseth i en tre årlig stilling som prosjektdirektør for
prosjektet og bidrar med kroner 400 000 til prosjektet
sammen med SKS, Bodø Energi og Østbø AS
Arbeidet er nå i full gang med flere prosesser
som skal resultere i en konsekvensutredning.
Utredningsprogrammet for konsekvensutredningen
er ferdig skrevet og legges inn til offentlig høring.
Inntil denne blir godkjent vi det jobbes med prosesser
som forretningsplan og varmeplan. Varmeplanen skal
dokumentere hvor mye energi som kan avsettes etter
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ei eventuell etablering og videre inn i fremtiden basert
på eksisterende fjernvarme forbrukere og utbygging i
tråd med Bodø´s byutvikling. Konsesjon for levering av
fjernvarme vil kunne gis med bakgrunn i varmeplanen.
Det kan da også settes krav om tilknytningsplikt av
nye byggeprosjekter.
Konsekvensutredningen vil ende opp med et forslag
til tiltak og prosessen med ei godkjenning vil
påbegynnes.
Om det skulle vise seg å være mest hensiktsmessig å
etablere et Energianlegg vil prosjektet gå inn i en ny
fase hvor det forberedes en etablering.

Offentlig eiendomsforvaltning i Salten
Det er dårlig økonomi å spare på penger til å ta vare
på offentlig eiendom. Dette har kommunene Beiarn,
Fauske, Gildeskål, Meløy, Saltdal og Sørfold bestemt
seg for å gjøre noe med. Et samarbeidsprosjekt
mellom de seks kommunene dras i gang i disse dager
og hensikten er klar: Gjennom å utveksle kunnskap,
erfaring og kompetanse skal forvaltningen av
kommunenes mange eiendommer bli bedre.
Felles formue
Offentlige, eller i denne sammenhengen kommunale,
bygninger er en stor del av innbyggernes felles formue.
Når vedlikeholdet av bygningene blir for dårlig reduserer
det formuen. Samtidig er dårlige bygg med på å ødelegge
arbeidsmiljøet for de som bruker dem, for eksempel
lærere og elever i skolene. Og det er opplest og vedtatt
at vedlikeholdet av kommunale bygg generelt sett er
for dårlig her til lands. Det ble slått fast allerede i 2004
da det såkalte ”Eiendomsforvaltningsutvalget” la frem
sin innstilling.
Dette utvalget pekte på flere grunner til at situasjonen
er som den er. De tre viktigste er at kommunene
mangler mål og planer for forvaltningen, at man rett
og slett ikke tenker på det og at det mangler politiske
prioriteringer for planmessig vedlikehold. En annen,
mer oppsiktsvekkende, konklusjon fra utvalget var at
det ikke er noen sammenheng mellom kommunens
økonomiske situasjon og dens evne eller vilje til
vedlikehold av egne bygninger.

Bedre arbeidsmiljø
Samarbeidsprosjektet mellom de seks Salten
kommunene innebærer at de har sett – og tatt
– utfordringen som ligger i utvalgets konklusjoner og
ikke minst fordelene som bedre vedlikehold faktisk
innebærer. Et planmessig vedlikehold betyr utvilsomt
bedre økonomistyring for kommunen. I tillegg betyr
det bedre arbeidsmiljø for brukerne, det innebærer at
den som er satt til å forvalte eiendommene får et mer
meningsfylt arbeid og ikke minst: Det betyr at man
ivaretar kommunenes felles verdier.
To andre kommuner i Salten har allerede kommet
godt i gang med tilsvarende arbeid, nemlig Hamarøy
og Steigen. Prosjektet som nå starter i de seks nevnte
kommunene skal i stor grad bygge på de erfaringene
som er gjort i de to foregangskommunene, men
selvsagt tilpasses de lokale forhold og ønsker. Det er
derfor lagt opp til en helt åpen og inkluderende prosess
i alle deltakerkommunene. Både politiske myndigheter,
administrativt personale, eiendommenes brukere og
kommunens innbyggere inviteres til å komme med
innspill underveis.
Prosjektet om samarbeid om den kommunale eiendoms
forvaltningen ledes av Salten Forvaltning IKS.

Norsk Fiskeriretur SUS
Iris Produksjon AS har i samarbeid med Meløy Notbøteri
AS og Meløy Næringsutvikling AS satt i gang et prosjekt
med å etablere Norsk Firskeriretur SUS. Målsetning
er å etablere et landsdekkende mottaksanlegg for
kassert fiskeri- og oppdrettsredskap på Halsa i Meløy
Kommune.
Avfall fra fiskerinæringen omhandler i hovedsak garn,
snurrevad, trål og ringnot mens oppdrettsektoren har
behov for avhending av oppdrettsnot, flytekrager
og annet tilhørende utstyr. Anlegget skal ta imot
dette avfallet, for så å demontere det til homogene
fraksjoner som kan selges til gjenvinnere. Både
oppdrettsnæringen og fiskerinæringen har signalisert
at de ser på dette avfallet som et stort problem som
det i dag ikke eksisterer gode nok løsninger på – de er
positive til vårt initiativ.
Dette engasjement er kommet i stand som en direkte
følge av vår involvering i Traineeprogram Salten.
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IKT-samarbeid i Salten

Profileringsstøtte til Salten Brann iks

En gruppe bestående av de IT-ansvarlige i kommunene
i Salten la i 2007 frem et forprosjekt som har sett på
de utfordringer kommunen har i dag og fremover,
innenfor egen IKT-drift.

Styret i Salten Forvaltning IKS vedtok i september å
bruke 1,3 millioner kroner på profileringsstøtte av Salten
Brann iks. Det var stor enighet i at profileringstiltak
for Salten Brann vil være av vesentlig betydning
for selskapets ansatte og deres identitetsfølelse. I
tillegg vil selskapet fremstå som mer enhetlig utad, da
utrykningskjøretøyer, skilting og uniformer vil fremstå
med riktig selskapsidentitet. Frem til nå er det benyttet
opprinnelig materiell og profilering, som medfører at
Salten Brann IKS er lite kjent for befolkningen i Salten.

Styringsgruppe for dette arbeidet har vært råd
mennene, og de har konkludert med følgende:
Bemanningen på IKT-siden må økes. Bemanningen
i felles driftssenter, eller andre alternative sam
arbeidsmodeller, vurderes som et bedre alternativ
enn økt bemanning i den enkelte kommune og/eller
utvidet kjøp av tjenester og driftsavtaler fra eksterne
leverandører.
IT-rådet vil derfor konkludere med at et felles drifts
senter organisert som et IKS vil være den beste
løsningen for et slikt samarbeid. Å bidra til et større
faglig miljø rundt de mange ulike kommunale
fagsystemer, vil kunne være med å sikre bedre support
og bistand til de deltagende kommunene i Salten.
Det er etablert en ny styringsgruppe for det videre
arbeidet med IKT-samarbeidet i Salten. Styringsgruppen
består av 3 rådmenn og 2 ansatterepresentanter.
Styringsgruppen har fått et klart mandat fra regionrådet
i å vurdere en felles løsning for kommunene basert på
interkommunalt samarbeid. Salten Forvaltning har tatt
på seg å ha sentral prosjektledelse for dette prosjektet.
Prosjektet har delvis blitt forsinket på grunn av skifte
av konsernrådgiver i SF.

Salten Forvaltning har et godt overskudd fra sine
døtre, som er avsatt til interkommunalt arbeid.
Forutsetningen for bruk av felles interkommunale
midler, er at de benyttes til tiltak som kommer alle
kommuner i Salten til gode. Bidrag til Salten Brann i en
oppstartsfase er et slikt tiltak som følger intensjonen
for bruk.

Beiarn Gjenbruksstasjon
– ny mottaksrampe.
For å gjøre det enklere å levere avfall ved Beiarn
Gjenbruksstasjon er det laget en rampe for levering
av avfall i containere.
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Kildesortering
Avfall fra husholdinger
Mengden avfall fra vårt kildesorteringssystem 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. Gledelig
er det at mengden utsortert plast fra husholdningene
i Salten er økt med over 40 % fra 2006 til 2007.
75, 8 % av husholdningsavfallet i Salten går nå til ulike
former for gjenvinning.
I tillegg til plastemballasje, matavfall, papir, papp og
drikkekartong og restavfall som hentes hjemme hos
våre kunder har alle våre husholdningskunder tilbud
om å levere sortert avfall gratis til våre mottak.
Dette kan leveres gratis:
• Ren landbruksplast (gjelder alle kunder)
• Hageavfall som kvist, gress og planter
• Kjølemøbler som frysebokser og kjøleskap
•	EE-avfall – Hvitevarer, brunevarer, elektronikk m.m.
Alt som bruker eller leder strøm.
•	Miljøfarlig avfall/spesialavfall – Maling, olje, lakk,
løsemidler, batterier sprøytemidler m.m
• Tekstiler – Klær som kan brukes om igjen.
• Glassemballasje og metallemballasje
•	Trykkimpregnert og/eller kreosotbehandlet trevirke
er miljøfarlig avfall
•	PCB - vinduer (vinduer produsert mellom 1965 og
1975)
• Papp
• Papir (bøker med stiv perm er restavfall)
• Plastemballasje
•	Rent trevirke – Treverk uten maling, lakk eller andre
tilsetningsstoffer. Spiker gjør ingenting.
•	Urent trevirke – Treverk med lakk, maling. Sponplater
og finerplater.
• Papp – ren og tørr bølgepapp
•	Metall – Alle typer metall kan leveres gratis til våre
mottak
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Avfall fra husholdningene i Salten (Kg. pr. innbygger)

300 kg.
250 kg.

5,6

5,9

98

104

8,4

Plast
Restavfall

111

200 kg.

Matavfall

150 kg.

Papp og papir
87

86

89

61

62

64

2005

2006

2007

100 kg.
50 kg.
0 kg.

Hvilke tjenester er det husholdningene mottar for
sitt renovasjonsgebyret?
Renovasjonsgebyret øker ikke fra 2007 til 2008.
Renovasjonsgebyret skal dekke mye mer enn bare
hentingen av avfallet.
Listen under viser noen av de kostnadene dagens
renovasjonsgebyr dekker:
• Gratis mottak av sortert avfall som kan gjenvinnes
• Gratis mottak av hageavfall
• Gratis mottak av farlig avfall
• Gratis mottak av kjølemøbler
• Gratis mottak av EE-avfall
• Gratis mottak av PCB - vinduer
• Behandling av alt hentet avfall, herunder:
• Matavfall omdannes til kompost
•	Papir og plast sorteres, presses i baller og leveres til
gjenvinningsbedrifter
• Restavfall lagres på godkjent fyllplass
• Henting av avfall etter tømmekalender
• Administrasjon
• Drift av 11 mottaksanlegg
• Avgifter til staten
• Transport av sortert avfall
• Retur av plastemballasje
• Retur av glass- og metallemballasje
• Retur av pent brukte klær/sko
• Retur av papp
• Dunker, bioposer, sekker m.v.
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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 farlig avfall ikke
havner på deponi og er grunnlag for farlige stoffer i
sigevann. Hvis matavfall havner på deponi gir det økt
metanproduksjon.

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

Tabellen under viser mengder sortert avfall (i tonn) sendt til ulik form for gjenvinning
Slik gjenvinnes avfallet
2005

2006

2007

233

268

286

Papp

2 568

2 830

2948

Papir

4 558

4 699

4892

633

606

Plast

941

1 125

1414

Trevirke

817

838

270

Impregnert virke

181

190

357

Metaller

423

1 817

835

Renas avfall

158

239

280

Elektronikk og hvitevarer

117

520

708

Glass

605

0

354

58

88

79

Farlig avfall

Papir-B

Drikkekartong
Klær

198

222

209

Kompost

329

1025

88

Blomsterjord med kompost

1 031

961

612

0

1 876

4511

Totalt

12 215

17 331

18449

% av levert sortert

47,1 %

57,1 %

53,4 %

% av totalt behandlet

24,4 %

29,7 %

29,1 %

Restavfall til energi
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Levering av avfall til behandling,
gjenvinning og ombruk.
Avfallsfraksjon
Farlig avfall
		
Papp
Papir
Papir B
Plast
		
Trevirke
Impregnert virke
Kjøl og Frys Gjennom
Metaller
		
		
Renas avfall
Elektronikk og
hvitevarer
Drikkekartong
Klær
		
Restavfall energi

Behandlingssted
Østbø AS, Bodø,
videre behandling
Ranheim Fabrikker AS, ny papp
Skogn – Norske Skog, nytt papir.
Norkjoping, emballasjepapir
Folldal Plast og
Rødsrup Plastmottak
Østersund, energi
Kirkenær, energi
Østbø AS videre behandling
Østbø AS og Metall og
Gjenvinning AS,
videre behandling
Østbø AS, videre behandling
Gjennom Østbø AS,
videre behandling
Hurum Fabrikker AS, ny kartong
UFF – Eksport til Østeuropa,
gjenbruk
Energianlegg Kiruna

Behandlet avfall
Trenden med økte mengder avfall de siste årene
fortsetter. Den totale avfallsmengden mottatt hos Iris
i 2007 viser en økning på 8,5 % fra året før.

Kompostanlegget på Vikan behandlet i løpet av året
18 805 tonn matavfall og slam. Vi har i tillegg til
matavfall fra Salten også behandlet matavfallet fra
Helgeland og Hålogaland.

Mengder

Vi drifter et moderne deponi med bunntetting og
gassoppsamling som i 2007 tok i mot 28 809 tonn
avfall til sluttbehandling. I tillegg har vi tatt i mot
oljeforurenset jord som har blitt behandlet eller
benyttet som dekkmasse.

Figuren viser de totale mengder avfall som er tatt i mot
og behandlet av Iris fra 2005 til 2007. I 2007 behandlet
vi 63 363 tonn avfall. Av denne avfallsmengde har
54,5 % gått til gjenvinning. Figuren viser at det til
tross for økte avfallsmengder er økningen av avfall
til avfallsdeponi svært liten. Dette skyldes i hovedsak
vår satsing på å grovsortere restavfall levert på våre
anlegg, og ikke en reell nedgang i mengden restavfall.
Med grovsortering menes det å plukke ut gjenvinnbare
materialer fra restavfallet.

Avfall mottatt og behandlet hos Iris’s anlegg (tonn)

Deponi

Til Gjenvinning

Fra 2009 innføres det et generelt forbud mot
deponering av nedbrytbart avfall. Iris er nå godt i
gang med å finne alternative behandlingsmåter for
dette avfallet. Mer om dette kan du lese om i avsnittet
prosjekter i denne årsmelding.
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Farlig avfall
Tabellen viser innsamlet farlig avfall i Salten (i kilo).
Fra 2002 til 2007 har mengden innsamlet farlig avfall økt med 83 %!

Spillolje

2000

2003

2004

2005

2006

2007

47 036

29 442

34 574

31 171

43 516

50 381

Oljefiltre

859

1 465

2 314

1 151

1502

1 478

Batterier

63 370

63 964

66 169

75 274

81 254

95 482

Maling, lim og lakk

31 442

52 533

72 897

89 029

102 237

98 281

Løsemidler

573

534

1 186

703

621

1 034

Rengjøringsmidler

164

418

306

992

577

10

Plantevernmidler

111

143

438

355

218

356

Fotokjemikalier

338

144

1 296

1 579

1 386

1 341

Annet farlig avfall

12 468

16 267

35 657

30 030

37 151

37 500

156 361

164 910

214 837

233 284

268 462

285 863

Endring i %

8,2

21,2

30,3

8,6

15,1

6,5

Kg pr. innbygger

2,1

2,2

2,9

3,1

3,6

3,8

SUM

Vi håper selvsagt at økningen på 83 % fra 2000 frem til i dag skyldes en økt bevissthet om at farlig avfall må
forsvarlig behandles. Farlig avfall må ikke havne i naturen. Salten Forvaltning har, og vil fortsatt ha, stort fokus
på farlig avfall. Selv små mengder farlig avfall på avveie kan gjøre stor skade.

Innsamlet maling og annet farlig avfall, unntatt olje og batterier (i kilo)
120 000

Maling, lim og lakk

110 000

80 000

60 000

0
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2000

41455

18 971

31 442

17 164

10 000

41 197

40 000

37 810

52 533

50 000

41 719

72 897

70 000

20 000

98 281

89 029

90 000

30 000

Annet farlig avfall

102 237

100 000

2003

2004

2005

2006

2007

Farlig avfall fordelt på anlegg (i kilo)
Anlegg/innsamlingsmetode

2005

2006

2007

Ella Miljøbil

6 276

0

0

Østbø`anlegg

18 304

12 242

0

Miljøtorg Bodø

57 212

70 734

78 176

Beiarn Gjenbruksstasjon

3 831

6 479

1 883

Vikan Gjenbruksterminal

45 413

64 714

67 965

Oppeid/Tømmerneset Gjenbruksstasjon

11 097

7 993

8 450

Saltdal Miljøtorg

13 146

14 826

7 362

6 732

7 114

9 252

38 343

45 506

56 529

9 632

6 873

10 649

Steigen Gjenbruksstasjon
Fauske Gjenbruksterminal/Sørfold
Gildeskål Gjenbruksstasjon
Meløy Gjenbruksterminal

17 330

25 800

29 779

Miljøbåtrute i Bodø, Gildeskål, Meløy

2 191

0

9 793

Misvær Gjenbruksstasjon

3 654

6 181

6 025

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,
ee-avfall (elektrisk og elektronisk avfall) osv.
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Informasjon 2007
Informasjonsavisen ”Her i Sajlten”
Det er gitt ut to utgaver av vår avis ” Her i Sajlten”
i løpet av 2007. Vårens utgave fokuserte på 10 år
med kildesortering i Salten, ulike miljøarrangementer,
grønne hverdagstips og vårt engasjement for Grønt
Flagg ute i skolene i Salten. Høstes utgave fokuserte
på tips for en grønnere julefeiring, Saltvern skole som
komposterer, første ”underground” avfallssystem som
er montert i Bodø Panorama.
Våre samarbeidspartnere Salten Brann og Helse
og miljøtilsyn Salten har fått disponere en del sider
til egen informasjon. Her ble fokus satt på brann og
brannvern, inneklima og Felles ansvar Salten. 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 alt materiell som trengs for å kildesortere
det 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 infor
masjonskanal 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. På grunn av mange
kalendervarianter trykkes våre kalendere i et totalt
opplag på 48.000 eksemplarer.

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.

Skolekl
asse på
besøk p
å
Miljøto
rg Bodø
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Skolebesøk på Vikan og besøk ute
hos skoler

Grønn Hverdag

Salten Forvaltning har hatt 1109 skoleelever på
omvisning og undervisning på Vikan i løpet av 2007. 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 115 elever
fordelt på 4 skoler i Salten.

Returkartonglotteriet
Sverre Vindvik fra Bodø startet første returkartong
trekking i 2007 med å vinne førstepremien på hele
100.000,- kroner. Vi har i løpet av året i tillegg hatt tre
heldige vinnere på kr. 10.000,- hver. De heldige vinnere
er Helen Jakobsen fra Meløy, Sigbjørn Haug fra Steigen
og Anita Brit Karlsen fra Bodø som alle har skyllet,
stappet og brettet seg til gevinst i kartonglotteriet.
Vi har i løpet av 2007 registrert en stabil utvikling
på retur av drikkekartong. Mens vi fra 2005 til 2006
hadde en økning i retur av drikkekartong på hele
52 % fra 2005 til 2006 er tallene forholdsvis stabile
fra 2006 til 2007. Vi har registrert en liten nedgang
i mengden drikkekartong til gjenvinning i 2007 fra
i 2006. Regnes kartonger vi har på lager på Vikan
ved årsskiftet inn i totalmengden er mengden
drikkekartong til gjenvinning stabil.

I 2006 ble det etablert et 3 års prosjekt med Grønt
Hverdag kontor i Salten. Kontorsted i Bodø og har en
ansatt. I løpet av 2007 er det gjennomført en rekke
tiltak. Ombruksguide for Salten er oppdatert, det er
arrangert bruktmarkeder, barneutstyrs- og turmarked,
kåring av Bodø’s reneste skole, komposteringskurs for
skoler, folkefrokost på verdens miljødag, kortreist mat,
kurs i re-design for å neven noen av aktivitetene i løpet
av 2007.
Prosjektet Grønn Hverdag er et samarbeid mellom
Bodø kommune, Nordland Fylkeskommune, Salten
Forvaltning IKS.

Kontroll hjemmekompost
Det er i løpet av høsten 2007 gjennomført kontroll
med alle kompostbinger som har avtale om
hjemmekompost i Salten. Kontrollen er gjennomført
i samarbeid med Helse- og miljøtilsyn Salten. Totalt
har 329 kunder avtaler om hjemmekompost og er blitt
kontrollert i løpet av høsten 2007.

Grønt Flagg
Det er i 2007 satt i gang et toårig prosjekt mot
skoler i Salten for å motivere skoler til å delta i den
internasjonale ordningen Grønt Flagg. Prosjektet er et
samarbeid mellom Salten Forvaltning IKS, Helse- og
miljøtilsyn Salten og Grønn Hverdag. 10 skoler har
til nå laget seg en miljøplan og er registret innenfor
ordningen. Flere skoler signaliserer at de kommer
til å delta. Følgende aktiviteter er gjennomført.
Rektormøter, oppstartsmøter, informere om Grønt
Flagg og ordningen, fagdag er arrangert på Fauske i
samarbeid med ENOVA og naturfagsenteret.
Les mer om ordningen på http://hmts.no/gront-flagg/
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Avfallskonferansen 2007
”Avfall på helsa løs?!”
Avfall Norge arrangerer hvert år konferanse for
personer tilknyttet avfallsbransjen i Norge. I 2007 var
det vår tur til å få være vertskap for avfallskonferansen.
Fra 4. – 7. juni i 2007 var ca 600 personer samlet til
konferanse i Bodø spektrum. Vi arrangerte i tillegg ulike
aktiviteter for deltakerne i forkant av konferansen.
Over tre års forberedende arbeid med konferansen
og selve gjennomføringen av konferansen ga oss
tilbakemeldingen ”Den beste konferansen noensinne”.
Vi er meget glad og stolt over å ha fått mulighet til å
være vertskap for et så vellykket stort arrangement
og samtidig kunne promotere vår region som både
arrangementssted og turistmål.

Gjenbrukscontainer for studenter
Salten Forvaltning og Grønn Hverdag har i samarbeid
med Studentsamskipnaden i Bodø satt i gang et
ombrukstilbud for studenter tilknyttet høgskolen i
Bodø. Det er satt ut containere hvor studenter kan
sette fra seg, og hente, brukbare ting. Dette har blitt
et populært tilbud, og benyttes flittig av studentene.
Mye brukbare møbler, saker og ting gis nytt liv og
ombrukes.

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 tatt i mot en gruppe på ca 80 lærere på ”blåtur”
på Vikan. Vi har også holdt foredrag på Høgskolen i
forbindelse med HMS-faget der. 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 og
selskapsorganiserningen i Irisområdet foregår.

Andre arrangementer
I forbindelse med verdensmesterskapet i First Lego
League arrangert i Bodø rundt 17. mai i 2007 var
Salten Forvaltning en del av ressursgruppen for
arrangementet. Vi fikk her være med å lage en god
miljøprofil på hele arrangementet. Salten Forvaltning
deltok også på Mørkvedlias snø- og isfestival som ble
arrangert i februar 2007.

Ordningen markedsføres spesielt i forbindelse med
semesteravslutning og ved semesterstart.
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Brosjyrer / Reklamemateriell/
Annonsering
Iris har i løpet av 2007 annonsert og fått laget
reklamemateriell/brosjyrer etter behov. Dette
omfatter alt fra klistremerker på dunker til trykking
av årsmelding, 2 utgaver av vår avis Her i Sajlten, tvreklame, brosjyrer/faktaark, tømmekalendere, innkjøp
av små gaver til skoleelever, og øvrige markedstiltak.

returkartonglotteriet, vår satsing på barn og unge,
ombrukscontaineren på Vikan og generelt hva sortert
avfallet blir brukt til.
Generelt merkes det en økende interesse for saker
som har med miljø og klima og gjøre i pressen.
Lokale problemer i Salten med forsøpling er også en
gjenganger i 2007.

Media

Våre nettsider www.Iris-salten.no

Iris har i løpet av 2007 figurert i media på ulike
områder. Vi har i løpet av året hatt god dekning på
de saker vi har ønsket å profilere i media. Interessen
fra medias side på vår drift må betegnes som stabil.
Det har ikke vært store kontroversielle saker i løpet
av 2007. Medias dekning av vår virksomhet har hatt
litt fokus på lukt og fugleplager på Vikan, vinnerne i

Vi har i løpet av 2007 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.

Returkartong til gjenvinning
beskytter regnskogen i Amazonas
For hver kartong som leveres til gjenvinning gir Grønt
Punkt støtte til Regnskogfondet til å beskytte 6,5
m2 regnskog i ett år. Befolkningen i Salten har i
løpet av 2007 levert inn kartonger til gjenvinning
som tilsvarer hele 49,9 kvadratkilometer beskyttet
regnskog. For å gi en pekepinn på hvor store områder
det er snakk om tilsvarer innsatsen til befolkningen i
Salten et regnskogområde som tilsvarer ca to ganger
alt areal på øya Landegode utenfor Bodø.
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Selvkostanalyse
husholdningsrenovasjon 2007
Iht. veilder fra SFT om beregning av kommunal avfallsgebyr, har vi utarbeidet en selvkostanalyse med grunnlag i
regnskapstallene for 2007. 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 2007 isolert sett ble det et overskudd på kr 1.133.800,-. For årene 2005/2006 ble det et akkumulert underskudd
på til sammen kr 492.942,- som skal fratrekkes årets overskudd. Etter 3 år viser selvkostberegningen et akkumulert
overskudd på til sammen kr 640.858,-. Beregningene per abonnent viser da et overskudd på kr 19,67. Deltakerkommunene
må i tillegg utføre selvkostanalyse over kommunalt påslag av husholdningsgebyret. Ved sammenstilling av begge
selvkostanalysene fremkommer endelig resultat per kommune.

Behandlingskostnader ulike avfallsfraksjoner
Drift miljøtorg/anlegg
Sum drift og behandling

Budsjettert
årskostnad
14 428 897
6 877 503
21 306 400

Årskostnad
regnskap 2007
16 193 008
10 173 000
26 366 008

Innsamling og transport hush.avfall
Iris Gjenvinning AS
SB Transport ‘as
Inntransport fra egne anlegg inkl. returpunkt
Øyrenovasjon
Sum Innsamling og transport husholdningsavf.

12 772 500
5 070 000
2 200 000
200 000
20 242 500

10 634 116
4 329 522
246 781
15 210 419

Andre elementer husholdn.avfall
Administrasjon Salten Forvaltning IKS
Tilsynsføreroppgaver HMTS
Bioposer/sekker plast/drikkekartong
Pakking/distr julepakke -SB og lag
SUM andre elementer

9 991 800
500 000
1 650 000
350 000
12 491 800

9 506 022
500 000
1 653 072
350 000
12 009 094

Budsjettert
årskostnad
607 120
150 000
423 600
765 000
187 500
665 850
3 589 550
325 000
849 100
315 000
1 300 000
200 000
9 377 720

Årskostnad
regnskap 2007
636 251
96 208
163 022
1 214 903
139 799
752 149
2 111 250
312 855
727 579
310 022
1 250 315
489 905
8 204 257

Avskrivninger
Gjenbruksstasjoner
Vikan Grovsorteringsanlegg
Papirsorteringsanlegg m/lagerbygg Vikan
Komposteringsanlegg
Gassanlegg
Anlegg Vikan
Deponi m/utvidelse
Omlasting Meløy, Reipå
Fauske Miljøtorg, oml., bygg
Miljøtorg Bodø
Containere, dunker
Data/kontorutstyr med mer
Sum avskrivninger

Husholdningenes
andel i %
69 %
10 %
60 %
90 %
37,5 %
69 %
37,5%/30%
67 %
70 %
90 %
100 %
70 %
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Finanskostnader
Renter av gjeld til Kommunalbanken/
Kommunekreditt
Sum finanskostnader
Budsjetterte inntekter /fakturerte inntekter
Leieinntekter anlegg
Sum drift og behandling
Sum Innsamling og transport
Sum andre elementer
Sum avskrivninger
Resultat fra monopolområdet
Sum finanskostnader
Budsjett-/regnskapsoverskudd
Balansering mot tidligere års
regnskapsunderskudd
Overskudd etter 3 år per 31.12.2007
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Husholdningenes
andel i %

Budsjettert
årskostnad

Årskostnad
regnskap 2007

68 %

2 597 600

2 780 811

2 597 600

2 780 811

(58 147 000)
(8 160 000)
21 306 400
20 242 500
12 491 800
9 377 720

(60 102 480)
(4 975 000)
26 366 008
15 210 419
12 009 094
8 204 257
(626 909)
2 780 811
(1 133 800)

2 597 600
(290 980)

492 942
(640 858)

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 Ht-safe i
Hamarøy som selger trygghets- og sentralbordtjenester
mot offentlig og privat virksomhet.
Salten Forvaltning IKS har ansvaret for all offentlig
avfallsbehandling i regionen. All drift er flyttet over

Sykefravær

2007

til datterselskapene Retura Iris AS, Iris Produksjon
AS og Iris Gjenvinning AS. Alle anlegg eies 100 %
av morselskapet. Avfallskonsernet Iris skal ha høy
kompetanse innen behandling av avfall, og skal
til en hver tid være pådriver og utvikler av gode
avfallsløsninger. Selskapets hovedkontor er i Bodø.

Arbeidsmiljø
Styret og administrerende direktør mener at
arbeidsmiljøet i konsernets selskaper er tilfreds
stillende. Konsernet og datterselskaper har gjennom
hele 2007 hatt stort fokus på arbeidsmiljø og trivsel
i bedriften.

2006

2005

Totalt
sykefravær

Langtids
sykefravær

Totalt
sykefravær

Langtids
sykefravær

Totalt
sykefravær

Langtids
sykefravær

0,53 %
6,2 %
8,4 %
0,98 %
7,5 %

0%
3,4 %
5,8 %
0%

2,0 %
7,8 %
3,2 %
1,6 %
4,6 %

0%
5%
0,8 %
0%

1,94 %
18,4 %

0%
14,6 %

2,6 %
1,4 %

0%

Salten Forvaltning IKS
Iris Gjenvinning AS
Iris Produksjon AS
Retura Iris AS
ht-safe as
Ulykker som medfører fravær:

2007

Salten Forvaltning IKS
Iris Gjenvinning AS
Iris Produksjon AS
Retura Iris AS
ht-safe as

2006

Antall
ulykker

Fraværs
dager

Antall
ulykker

Fraværs
dager

0
3
0
1
0

0
8
0
2
0

0
2

0
8

3
0

9
0

Alle ansatte i konsernet, unntatt Ht-safe, er til
knyttet bedriftshelsetjenesten Hemis AS, som årlig
utarbeider handlingsplan for konsernet. Konsernet
er IA-bedrift. Det er inngått treningsavtale med

Friskhuset. Månedsavgiften deles likt mellom
ansatte og arbeidsgiver. I 2007 ble det gjennomført
en arbeidsmiljøkartlegging i samarbeid med Hemis.
Arbeidsmiljøundersøkelsen er behandlet av styre.
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Analyse av årsregnskapet

Kostnadssiden forøvrig bærer preg av nøkternhet.

Omsetningen i morselskapet er økt med 6,4 % fra
2006 til 2007. Inntektene fra renovasjonsgebyrene
er 4,1 % høyere enn i 2006. Det er en økning på 7,7
% i kostnader til behandling av avfall knyttet til at
restavfall blir brent i Sverige. Avskrivninger er økt fra
2006, mens rentekostnader ligger på det samme.

Årsresultatet i morselskapet innvirkes sterkt av
utbytte på kroner 2,9 millioner fra datterselskapene
Retura Iris og Iris Produksjon (2,6 millioner i 2006).
Utbytte fra datterselskapene brukes til å etablere og
utvikle gode samarbeidsløsninger i Salten.

Resultatutvikling 3 siste år:

Morselskap
Sum driftsinntekter
Driftsresultat
Årsresultat
Balansesum
Egenkapital
Egenkapitalprosent

2006

2005

2007

2006

2005

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

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

74 305
7 174
3 516
123 993
30 961
24,9 %

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

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

89 979
12 528
7 888
146 736
39 181
26,7 %

De samlede investeringer i varige driftsmidler var
på 9,7 millioner kroner i morselskapet og kr 20,14
millioner kroner i konsernet i 2007.
Den likviditetsmessige stillingen er tilfredsstillende.
Både moreselskap og datterselskap har positiv
kontantstrøm i 2007. Ht-safe er konsolidert inn i
konsernets regnskap.
Styret foreslår at morselskapets resultat på kr 5 587
303,- fordeles på følgende måte: 2,9 millioner kroner
tillegges fond for interkommunalt samarbeid, øvrig
resultat kr. 2 687 303 tillegges annen fri egenkapital.
Det fremlagte resultatregnskap og balanse med
tilhørende noter gir etter styrets oppfatning
tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2007 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
Iris-selskapene er markedsledende på avfalls
behandling innenfor vår region. Denne stillingen har
man fått gjennom gode løsninger for kundene og gode
nedstrømsløsninger for innsamlet avfall. Med innføring
av deponiforbud fra 2009 vil denne situasjonen endre
seg. Deponiforbudet vil medføre store utfordringer for
våre kommersielle selskaper.
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Konsern

2007

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
Kommunalbanken. Fra å ha alle lån på fast rente har
det i de senere år vært ønsket å få en større andel
av lånemassen over på flytende rente. 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 maskindriften i selskapet
medfører forurensning av det ytre miljø gjennom
eksosutslipp, støv og støy. Utslippet ligger innenfor de
verdier som er godkjent for transport og maskindrift.
Selskapet søker å redusere disse ulempene gjennom
bruk av moderne utstyr og rasjonell drift.
Det er etablert internkontrollsystem for datterselskape
nes påvirkning av det ytre miljø.

Likestilling
I 2007 har det vært 6 fast ansatte i Salten Forvaltning
IKS, i tillegg til medarbeider innenfor skolesatsning
i 20 % stilling fra august, konsernrådgiver i 2
måneder og trainee i 10 måneder. Fordelingen blant
de fast ansatte er 5 kvinner og 1 mann. Styret har
seks eiervalgte medlemmer, der tre er kvinne. Det
syvende styremedlemmet er valgt av de ansatte. I
datterselskapenes styre er 2 av 4 eiervalgte medlemmer
kvinner. De ansatte har en valgt representant og en
observatør i datterselskapene, begge er menn.
I konsernet er det 67 ansatte, hvorav 18 er kvinner.
Av ansatte i ledende stillinger utgjør kvinneandelen

50 % i morselskapet og 33 % i konsernet. Konsernet
har en utfordring knyttet til å få flere ansatte kvinner
i Iris-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.

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

Styret 2
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Resultatregnskap
Salten Forvaltning IKS

Konsern

Regnskap
2007

Budsjett
2007

Regnskap
2006

19 705 627

16 855 907

17 324 900

57 675 313

56 696 999

55 395 205

Note

Regnskap
2007

Regnskap
2006

Driftsinntekter

1

76 345 779

61 966 752

Husholdningsrenovasjon

13

DRIFTSINNTEKTER
OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter

57 675 313

55 395 205

-10 339 123

-10 834 649

123 681 969

106 527 308

25 442 964

17 262 897

3,4

34 456 910

30 334 097

2

21 070 967

17 528 131

6, 10

25 257 068

24 637 334

106 227 909

89 762 460

17 454 060

16 764 848

1 285 743

714 918

45 596

18 439

4 184 032

4 039 984

Deponiavgift til staten
77 380 940

73 552 906

72 720 105

Sum driftsinntekter
Driftskostnader

46 653 933

44 697 996

42 623 852

4 358 662

4 829 016

4 381 156

14 238 417

13 300 000

12 188 974

5 997 360

7 476 853

6 132 837

71 248 372

70 303 865

65 326 819

6 132 568

3 249 041

7 393 286

Varekostnader
Personalrelaterte kostnader
Ordinære avskrivninger
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT
Finansinntekter og finanskostnader

100 000
648 837

500 000

2 900 000
4 094 102

3 820 000

85 664
436 012

Renteinntekter fra selskap i samme
konsern
Renteinntekter

2 600 000

Aksjeutbytte

3 953 723

Rentekostnader

7,9

Renter ikke fradragsberettiget

8 228

-545 266

-3 220 000

-832 047

Netto finansposter

-2 860 921

-3 306 627

5 587 303

29 041

6 561 239

Resultat før skattekostnad

14 593 139

13 458 219

2 947 734

2 637 550

11 645 405

10 820 669

Skattekostnad
ÅRSRESULTAT

15

Overføringer
2 687 303

29 041

2 900 000
5 587 303

29 041

3 961 239

Tillagt annen egenkapital

8 745 405

8 220 669

2 600 000

Fond Interkommunalt Samarbeid

2 900 000

2 600 000

6 561 239

Sum overføringer

11 645 405

10 820 669

Minoritetens andel av overskudd
ht-safe as i 2007 var
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78 402

Balanse
Salten Forvaltning IKS
2007

Konsern

2006

Note

2007

2006

15

402 401
31 600

247 777

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

4 856 919
81 706 425
1 016 841
8 832 579
19 733 967
116 146 731

4 856 919
63 233 600
23 743 005
10 470 656
14 804 732
117 108 912

5 974 750
551 751
200 000
6 726 501

5 974 750
479 021
6 453 771

123 307 233

123 810 460

1

62 100

84 450

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

1
12

9 978 658

7 841 747

1 426 575
11 405 233

1 364 220
9 205 967

Bankinnskudd, kontanter o l
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler

11

28 787 038
40 254 372
163 561 605

25 317 948
34 608 365
158 418 825

14

38 016 074
4 032 316

35 328 771
2 600 000

18 677 045
218 698
60 944 133

12 697 344
-218 024
50 408 091

6 158 306

6 493 511
158 000
11 130

6 158 306

6 662 641

5,6

76 135 150
76 135 150

73 980 773
73 980 773

12

7 861 684

14 747 146

15

3 102 357
2 755 665
6 604 310
20 324 016
102 617 472
163 561 605

2 840 608
3 849 711
5 929 853
27 367 318
108 010 732
158 418 825

Eiendeler
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel
Konsesjoner, patenter o l

4 856 919
81 181 025
790 681

4 856 919
62 706 000
23 743 005

4 154 086
90 982 711

4 161 239
95 467 163

606 713
19 326 640
651 000
468 864
200 000
21 253 217

856 713
18 918 000
651 000
439 135
20 864 848

112 235 928

116 332 011

62 100

84 450

1 876 744
6 343 163
2 900 000
1 093 981
12 213 889

1 865 453
1 398 661
1 157 910
4 422 024

3 831 773
16 107 762
128 343 689

2 566 965
7 073 439
123 405 450

38 016 074
4 032 316

35 328 771
2 600 000

42 048 390

37 928 771

2 456 596

1 990 899
158 000

2 456 596

2 148 899

75 875 090
75 875 090

73 625 070
73 625 070

4 778 413
1 570 837

8 226 646

322 245
1 292 118
7 963 613
86 295 299
128 343 689

329 990
1 146 075
9 702 711
85 476 679
123 405 450

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter
Bygninger/Avfallsplasser
Anlegg under utførelse
Biler
Maskiner, inventar
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Lån til datterselskaper
Aksjer i datterselskaper
Andre aksjer
Egenkapitalinnskudd livselskap
Annen fordring
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Varer

Egenkapital
Egenkapital i morselskapet
Fond Interkommunalt Samarbeid
Opptjent egenkapital i døtrene
Annen egenkapital
Minoritetsinteresser
Sum egenkapital
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Gjeld permiefond
Investeringstilskudd
Utsatt skatt
Sum avsetning for forpliktelser
Langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Gjeld til selskap i samme konsern
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld
Sum egenkapital og gjeld

6
1,7
7,8,9

1,4
3

6
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Wiggo Lauritzen
styreleder

Berit Woie Berg
styremedlem

Oddrun Godejord
styremedlem

Odd Tore Fygle
styremedlem

Siv Mossleth
styremedlem

Eva Leivseth
styremedlem

Ole Johan Lauritsen
styremedlem

Leif Magne Hjelseng
adm. direktør
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Noter til regnskapet
Note 1:

REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven.
Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og
anbefalinger til god regnskapsskikk.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av
eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert
som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som
omløpsmidler.

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

Varige driftsmidler 			
Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag
for “bedriftsøkonomiske” avskrivninger som er beregnet
på grunnlag av kostpris og antatt økonomsk levetid. Det
er brukt lineære avskrivninger, og avskrivningssatsene
er angitt nedenfor i note 2.

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 midliertidige forskjeller som eksisterer
mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.
Skatteøkende og skattereduserende midlertidige
forskjeller som reverseres i samme periode, er utlignet
og nettoført.

Varer			
Varelager består av gule sekker og er vurdert til
innkjøpspris.
		
Driftsinntekter			
Inntektsføring av varer skjer på leveringstidspunktet og
inntektsføring av tjenester etter hvert som tjenestene
utføres.
			
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.
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Aksjer i datterselskap
Investeringer i datterselskaper er vurdert etter
kostmetoden.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den
indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter
omfatter kontanter, bankinnskudd og
andre kortsiktige likvide plasseringer.

Note 2:

VARIGE DRIFTSMIDLER

Salten Forvaltning IKS
Maskiner
Bygninger
inventar Avfallsplasser

Anlegg under
utførelse

Tomter

Sum

36 904 899 145 760 971
2 007 266
6 956 018
23 743 005

23 743 005
790 681
-23 743 005

4 856 919

211 265 794
9 753 965
0

Note varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.2007
Årets tilgang
Fra Anlegg under utførelse
Avgang til anskaffelseskost
Akkumulerte avskrivninger
Bokført verdi 31.12. 2007

34 758 080
4 154 086

95 278 968
81 181 025

2 014 420
10-33%

12 223 997
4-7%

Årets avskrivninger

790 681

130 037 048
90 982 711

4 856 919

14 238 417

Salten Forvaltning IKS konsern
Note varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.2007
Årets tilgang
Fra Anlegg under utførelse
Årets avgang
Akkumulert avskrivning
Sum
Årets avskrivning

Maskiner
Bygninger
inventar Avfallsplasser
54 724 362 146 418 640
106
6 973 563
23 743 005

Biler Anlegg under
utførelse

Tomter Konsesjoner

15 801 197
1 025 771

23 743 005
1 016 840
-23 743 005

4 856 919

Sum

245 544 123
20 140 388
0
0
2 506 149 506 179
31 600 116 178 332
34 106

46 080 500
19 733 969

95 428 783
81 706 425

7 994 390
8 832 578

0
1 016 841

0
4 856 919

6 160 870
10-33%

12 243 743
4-7%

2 663 848
10-33%

0

0

2 506

21 070 967

Investeringer i Salten Forvaltning IKS og finansieringa av disse

Maskiner/utstyr/dunker
Data inkl. bredbånd Vikan
Vikan anlegg m/biocelle
Forbedring Miljøtorgene
Anlegg under utførelse
Sum

Rest budsjett
tidligere år

Budsjett
2007

Investert
2007

Restbeløp
2007

424 905
51 000

1 450 000
250 000
4 500 000

1 503 860
247 840

539 076
1 014 981

1 200 000
7 400 000

790 681
1 751 700

371 045
53 160
4 500 000
948 395
4 924 205

Samtlige investeringer har vært finansiert over egenkapitalen.
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Note 3:

LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER M.M.

(Tallene oppgis i tusen)

Salten
Forvaltning IKS

Konsern

Salten
Forvaltning IKS

Konsern

2007
3 200
275
466
418
4 359

2007
25 896
2 209
2 611
3 741
34 457

2006
3 210
228
551
392
4 381

2006
21 531
2 137
2 207
4 459
30 334

Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre lønnsrelaterte ytelser
Sum
Adm Direktør lønn
Bonus Adm direktør ***
Adm direktør pensjonskostnader

699 131
10 899
95 768

624 909
57 758

*** Bonusen er lik for alle fast ansatte i Iris-konsernet, og er knytta til tilstedeværelse gjennom året. Bonus utbetalt i 2007 er på grunnlag
av overskudd 2006 fra de heleide datterselskapene innenfor konkurranseutsatt virksomhet (Retura Iris as og Iris Produksjon as).
Godtgjørelse styre
Godtgjørelse representantskap
Kostnadsført honorar til revisor
Konsulenthonorar revisor
Gjennomsnittlige antall årsverk:

224 667
52 980
80 500
10 500
8

347 667
52 980
248 500
15 500
65

250 779
35 000
89 700
7,5

314 779
35 000
239 220
33 800
66,5

Note 4: PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER

Selskapet har pensjonsordninger som omfatter alle fast ansatte og for midlertidig ansatte/vikarer med mer enn 14 timer/uke.
Ordningen er en ytelsesplan, dvs at selskapet har det økonomiske ansvaret for at de ansatte får de avtalte ytelsene. Ordningen
tilfredsstiller kravene i lov om foretakspensjon. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av
antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket
gjennom et livselskap.
ht-safe as er pliktig til å ha en tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har betalt kr 35 582,til formålet i 2007.

Salten Forvaltning IKS med heleide døtre
Nåverdi av årets opptjening
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse
Forventet avkastning på pensjonsmidler
Amortisert premieavvik
Administrasjonskostnad
Samlet kostnad (inkl. administrasjon)
Påløpt pensjonsforpliktelse
Pensjonsmidler
Ikke resultatført estimatendring/-avvik
Netto pensjonsforpliktelse
Antall aktive

2007
Morselskap
444 310
549 358
-523 127
-5 894
34 160
498 807
11 977 564
9 520 968
2 456 596
10

2007
Konsern
2 480 177
1 561 693
-1 301 168
-4 535
132 842
2 869 009
29 942 575
23 886 279
102 010
6 158 306
66

2006
Morselskap
583 568
492 206
-497 673
33 493
33 637
645 231
11 591 728
9 600 829
1 990 899
11

2006
Konsern
2 458 120
1 135 754
-1 073 306
33 493
65 177
2 619 238
25 001 122
20 611 879
2 104 268
6 493 511
68

Økonomiske forutsetninger for 2007			
Diskonteringsrente................................................. 5,00 %
Forventet avkastning............................................ 6,00 %
Forventet lønnsregulering.................................. 3,19 %
Forventet G-reg./pensjonsreg.......................... 3,19 %
			
Den samlede forpliktelsen gjelder kollektiv pensjonsordning og AFP ordning. Det er ikke tatt hensyn til arbeidsgiveravgift eller at de
ansatte trekkes 2% av lønn for pensjonsordningen.			
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Note 5: FORDRING OG GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER/PANTSTILLELSER
Gjeld til kredittinstitusjoner

2007

2006

Salten Forvaltning IKS
Konsernet

75 875 090
76 135 150

73 625 070
73 980 773

Konsernet

260 060

694 209

752 900

677 900

Pantsikret gjeld:

Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantegjeld:
Anleggsmidler

*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:
2007
Langsiktig gjeld
35 925 190

2006
36 125 070

Fordringer som forfaller mer enn et år etter regnskapsårets slutt:
2007
Lån til datterselskaper
303 000

2006
285 572

Note 6: Andre forpliktelser

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.

Note 7: AKSJER I DATTERSELSKAP, TILKNYTTET SELSKAP MV
Firma
Iris Gjenvinning A/S
Retura Iris A/S
Iris Produksjon A/S
HT Safe AS

Anskaffelsestidspunkt
03-12-01
03-12-01
30-11-05
20-12-05

Forretn.
kontor
Bodø
Bodø
Bodø
Hamarøy

Eierandel
100 %
100 %
100 %
51,83 %

Kostpris
1 547 000
615 000
16 006 000
1 158 640

Selskapets
aksjekapital
1 500 000
500 000
2 000 000
279 454

Verdi i
balansen
1 547 000
615 000
16 006 000
1 158 640

Samtlige selskaper inngår i det konsoliderte regnskapet.

Note 8: AKSJER I ANDRE SELSKAPER
Ført opp i balansen som Finansielle anleggsmidler:
Kostpris
Kunnskapsparken AS Bodø
Labora AS
Ella Miljøbil AS

201 000
250 000
200 000

Forretn.
kontor
Bodø
Bodø
Bodø

Selskapets
aksjekapital
6 000 000
2 200 000
560 000

Antall
aksjer
200
2000
560

Eierandel
3,33 %
11,36 %
16,00 %

Pålydende
tilsammen
1 000
100
1 000

Verdi i
balansen
201 000
250 000
200 000
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Note 9: AKSJER I KONSERNET
Ført opp i balansen som
Finansielle anleggsmidler:
Rekom AS
Retura AS
Østbø AS
HAF Energi AS

Forretn. Selskapets
kontor aksjekapital
Bergen
1 056 000
Oslo
3 113 000
Bodø
724 000
Mo i Rana
100 000

Kostpris
47 000
226 000
5 000 000
50 750

Antall
aksjer
94
155
724
1000

Eier Pålydende til
andel
sammen
4,45 %
500
5%
1 000
17,5 %
1 000
5,00 %
1 000

Verdi i
balansen
47 000
226 000
5 000 000
50 750

Note 10: LEIE AV ANLEGGSMIDLER (FAST EIENDOM)
Type anlegg
Tomt
Tomt & hus
Tomt
Tomt

Leieavtaler
Tømmerneset Omlastningstasjon
Skjerstad Gjenbruksstasjon
Meløy Gjenbruksterminal
Beiarn Gjenbrukstasjon

Antall år
25 år fra 1.1.93
Oppsigelig
Oppsigelig
Ubegrenset

Morselskap
5 952
55 416
4 000
3 491

Konsern
5 952
55 416
4 000
3 491

Note 11: BUNDNE BANKINNSKUDD
Salten Forvaltning IKS
2007

Konsern
2007

Salten Forvaltning IKS
2006

Konsern
2006

238 454

1 438 454

226 135

1 126 135

Bundne bankinnskudd

Note 12: m
 ellomværende mellom selskap i
samme konsern

2007 ( i tusen. kr)
6 343
1 571

Fordringer

Gjeld

2006 ( i tusen. kr)
1 399

Note 13: INNTEKTER HUSHOLDNINGSRENOVASJON
KOMMUNEVIS OVERSIKT			

Kommunenavn
Bodø
Beiarn
Fauske
Gildeskål
Hamarøy
Meløy
Saltdal
Steigen
Sørfold
Totalt netto fakturert

40

Nettobeløp
fakturert 2007
36 078 457
766 641
7 003 439
1 465 913
1 201 662
4 653 276
3 251 431
1 767 706
1 486 787
57 675 313

Nettobeløp
fakturert 2006
34 318 138
745 406
6 822 355
1 444 414
1 178 252
4 491 695
3 192 215
1 758 985
1 443 745
55 395 205

Note 14: EGENKAPITAL
Salten Forvaltning IKS
Egenkapital 01.01.2007
Overført Fond
Interkommunalt Samarbeid
Brukt av Fondet 2007
Årets resultat
Økning aksjekapital
Egenkapital 31.12.2007

Konsernet

Annen EK
37 928 771

Fond

Sum
37 928 771

Annen EK
50 626 115

-2 600 000
2 687 303

2 600 000
-1 467 684
2 900 000

-1 467 684
5 587 303

-1 467 684
11 567 003

38 016 074

4 032 316

42 048 390

60 725 434

Oversikt over bruk fra Fond Interkommunalt Samarbeid 2007
Oppstartsbistand til Salten Brann IKS
Felles styreseminar og representantskapsseminar for Salten Brann IKS,
Helse og Miljøtilsyn Salten IKS og Salten Forvaltning IKS i 2007
Total bruk av Fondet i 2007

Minoritet
-218 024

Sum
50 408 091

78 402
358 320
218 698

-1 467 684
11 645 405
358 320
60 944 133

1 300 000
167 684
1 467 684

Note 15: SKATT KONSERNET	
Skattekostnaden gjelder Retura Iris AS og Iris Produksjon AS.			
			
Årets skattekostnad fremkommer slik:
Resultat for skattekostnad
Permanente forskjeller
Endring midlertidige forskjeller
Grunnlag betalbar skatt
28% betalbar skatt
Forskjell ligning 2006
Endring utskatt skattefordel
Skatt i resultatregnskapet

10 519 380
8 239
552 227
11 079 846
3 102 357
1
-154 624
2 947 734

Midlertidige forskjeller som påvirker skattekostnaden
2006
2007
Anleggsmidler
137 327
-262 620
Omløpsmidler
-143 967
-315 785
Pensjonsforplikteler
-353 959
-169 832
Andre avsetninger
-524 320
-688 910
Sum
-884 919
-1 437 147
28% utsatt skattefordel
-247 777
-402 401
ht-safe as har kr 2 982 246,- i skattemessig fremførbart underskudd som det av forsiktighetsgrunner ikke er
avsatt utsatt skattefordel for.

Endring
399 947
171 818
-184 127
164 590
552 228
154 624
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Kontantstrømanalyse
Salten Forvaltning IKS
2007
2006 Note
5 587 303

6 561 239

14 238 417
22 350
-11 290
-3 448 233
-7 231 425
9 157 122

12 188 974
-10 050
15 744 068
934 747
-858 847
34 560 131

-638 369
-9 753 965

-15 083 392
-27 053 978
2 000
856 571
-41 278 799

250 000
-10 142 334

2 250 020
2 250 020

-7 499 980
-7 499 980

1 264 808
2 566 965
3 831 773

-14 218 648
16 785 613
2 566 965

-1 467 684
-7 780 573
-7 745
1 716 880
307 697
-7 231 425
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130 843
-1 144 230
-246 800
401 340
-858 847

Konsernet
2007
Operasjonelle aktiviteter
Årsresultat før skattekostnad
Betalte skatter
Ordinære avskrivninger
Redusert varelager
Økte kundefordringer
Reduserte leverandører
Endring andre tidsavgrensningsposter (Note 1)
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Kontantstrøm fra investeringsaktivitet
Utbetaling v/ investering i langsiktige finansinvesteringer
Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler
Innbetaling ved salg av anleggsmidler
Innbetaling lån datterselskap
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Minoritetens andel av aksjekap.utvidelse ht-safe as
Økning langsiktige lån
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitet

11

Netto endring kontanter
Beholdning kontanter 01.01.
Beholdning kontanter 31.12.
Bankinnskudd Ht-safe
Note 1
Kostnader Interkommunalt Samarbeid
Andre fordringer
Offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Endring pensjonsforpliktelse/Andre avsetninger
Sum

2006

14 593 139
-2 840 609
21 070 967
22 350
-2 136 911
-6 885 462
-2 453 963
21 369 511

13 458 220
-930 025
17 528 131
-10 050
284 372
3 982 822
2 401 838
36 715 308

-272 730
-20 140 388

-174 028
-34 425 292
2 000

-20 413 118

-34 597 320

358 320
2 154 377
2 512 697

-7 590 467
-7 590 467

3 469 090
25 317 948
28 787 038

-5 472 479
30 790 427
25 317 948

-1 467 684
-62 355
-1 094 046
674 457
-504 335
-2 453 963

249 739
756 779
1 011 481
383 839
2 401 838

Revisors beretning
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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.)

ORGANISASJON
§4
Den daglige drifta er underlagt direktøren.

SELSKAPET
§1
Salten Forvaltning IKS er et non profit interkommunalt
selskap dannet i medhold av lov om interkommunale
selskaper, (IKS-loven) Selskapet eies av kommunene Bodø,
Fauske, Beiarn, Hamarøy, Steigen, Gildeskål, Sørfold, Meløy
og Saltdal.
Selskapet skal være et konsultativt organ for eierne i
forurensningsspørsmål og bidra til løsning av slike.
Virksomheten er eget rettssubjekt og arbeidsgiver
ansvaret tilligger styret. Virksomheten skal registreres i
Foretaksregisteret.

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

§2
Selskapets forretningskontor er i Bodø.
FORMÅL
§3
Formålet med selskapet er:
Innenfor det tjenesteområde og omfang som eierkommunene
bestemmer  gjennom selskapets  representantskap, skal
Salten Forvaltning IKS eie selskaper – eller deler av slike,
eiendommer og utvalgte driftsmidler; forestå planlegging av
tjenester; bestille tjenester og varer; administrere utøvelsen av
tjenester, herunder gi forskrifter og fatte enkeltvedtak; forestå
rådgivning; forestå forvaltning og utøve kontroll, hvor dette
ikke er i strid med særlovgivning.
Salten Forvaltning IKS skal herunder være et selskap
med høy kompetanse innen behandling av avfall og skal til
enhver tid være pådriver og utvikler av gode løsninger innen
avfallsbehandling ved å:
•	drive miljøvennlig avfallsbehandling i Salten og arbeide
for avfallsminimering.
•	stå for innsamling og transport av de avfallstyper som
egner seg for interkommunalt samarbeid etter nærmere
avtale med kommunene. Det er forutsatt almen tvungen
renovasjon i alle deltagerkommunene.
•	stå for gjenvinning og produksjon av resirkulerbare avfalls
produkter, 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.
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Representantskapets medlemmer med varamedlemmer
velges av kommunestyrene i eierkommunene for en periode
på 4 år, i samsvar med den kommunale valgperioden. Jfr. for
øvrig IKS-loven § 6 og § 7.
2.	Representantskapet kommer sammen to ganger i året.
Årsmøtet skal avholdes senest innen utgangen av mai
måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen
utgangen av oktober måned. Representantskapet kan
ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8.
3.	Representantskapet er vedtaksberettiget, og
gjennomfører saksbehandlingen, i samsvar med IKSloven § 9. Om habilitet blir kommuneloven § 40, pkt. 3
gjort gjeldende i samsvar med IKS-loven § 15.
4.	Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel
og innkallingen skal inneholde saksliste og eventuelt
saksmateriale. De enkelte eierkommunene skal varsles
tilsvarende. Det skal føres møteprotokoll. Protokollen
underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene
som velges ved møtets begynnelse. Representantskapets
leder kan innkalle representantskapet med kortere frist
hvor dette er påtrengende nødvendig. Jfr. for øvrig IKSloven § 8.
5. P
 å årsmøtet skal representantskapet behandle disse
faste sakene:
• Skriftlig årsmelding fra styret.
•	Revidert årsregnskap fra styret fra forrige kalenderår.
•	Valg av leder og nestleder i representantskapet annet
hvert år.
•	Valg av sine styremedlemmer med varamedlemmer etter
forslag fra valgkomiteen
•	Valg av valgkomite og dets leder og nestleder.
•	Valg av 3 representantskapsmedlemmer som selskapets
klagenemnd for 2 år.

•	Valg av styrets leder og nestleder for 2 år ad gangen.
•	Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse.
•	Fastsetting av godtgjørelse til representantskap og
styre, samt eventuelt særskilt godtgjørelse til leder og
nestleder i representantskap og styre.
I budsjettmøtet skal representantskapet behandle disse
faste sakene:
•	Vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår,
jfr. IKS-loven § 18, herunder forslag fra styret til gebyr
regulativ
Valgene skal være skriftlige dersom noen krever det.
Dessuten skal representantskapet behandle:
• Fullmakter til styret
•	Langtidsplaner, herunder økonomiplan iht. IKS-loven §
20, og vesentlige endringer i metoder/systemer
•	Forslag fra styret til låneopptak og eventuelle kommunale
garantier
•	Forslag til medlemskommunene om endringer i selskaps
avtalen 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 sentantskapet
må godkjennes i den utstrekning dette blir krevd etter
IKS-loven eller lovgivning ellers.
STYRET
§6
1.	Styret til selskapet skal ha 7 medlemmer med personlige
varamedlemmer.
	Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2
år av gangen, likevel slik at halvparten er på valg etter
loddtrekning etter første året. Ett medlem velges av og
blant de ansatte i morselskap og heleide datterselskap.
Jfr. for øvrig IKS-loven § 10.
2.	Lederen kaller inn til møte når lederen finner det nødvendig
eller når ett av medlemmene i styret eller direktøren
ber om det. Direktøren skal være med på styrets møter
som sekretær. Innkalling til møte skal skje med minst 5
dagers varsel og innkallelsen skal inneholde saksliste og
eventuelt saksomfang. Jfr. for øvrig IKS- loven § 11.
3.	Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av
medlemmene er til stede. Vedtak blir gjort med vanlig
flertall. Ved likt stemmetall gjør lederens stemme utslaget.
Ved valg, tilsettinger og habilitet gjelder § 5 pkt. 3. Det
skal føres styreprotokoll. Jfr. for øvrig IKS-loven § 12.
4.	Styreleder og direktøren plikter selskapet i fellesskap.
Jfr. for øvrig IKS-loven § 16.
5. Styret skal:
• ha den myndighet som ble gitt av representantskapet
for å lede selskapets virksomhet og forvalte selskapet
i samsvar med IKS-loven § 13

• tilsette og avsette direktør og fastsette lønns- og
arbeidsvilkår
• s amt 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 dispo
sisjoner 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 renovasjons
forskrifter som er tilpasset Salten Forvaltning sitt behov.
Dersom det forslag til forskrifter som Salten Forvaltning
oversender til kommunene ikke blir godtatt, plikter
kommunen å forelegge sine forskrifter for Salten Forvaltning
sitt styre, som eventuelt kan be om endringer.
BUDSJETT OG REGNSKAP
§8
1.	Ved begynnelsen av hvert kvartal betaler hver kommune,
etter regning, forskuddsvis en sum tilsvarende en fjerdedel
av den inntekten som er beregnet ved vedtak om gebyrer.
Eierkommunene skal kreve inn renovasjonsgebyret og
kommunene skal dekke selskapets  tjenester ved den
kommunale renovasjon. Prisen for selskapets tjenester
er lik for alle medlemskommunene når det gjelder
husholdningsavfall. Renovasjonsgebyret i de enkelte
kommunene blir fastsatt av medlemskommunene, jfr.
forurensningsloven § 34.
2. 	Betaling for renovasjonstjenester til bedrifter, institusjoner,
private osv. blir fastsatt etter særskilte avtaler og etter
bestemte retningslinjer fastsatt av representantskapet.
3. 	Betaling for de øvrige renovasjonstjenestene,  her
under 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.
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5.	Er regningen ikke betalt innen 30 dager etter forfall, blir
det regnet morarenter som for kommuneskatten.
§9
Regnskapsloven gjelder for selskapets budsjetter og
regnskaper. Selskapet skal benytte samme budsjett- og
regnskapsår som kommunene.
UTVIDELSER OG ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN
§ 10
Nye kommuner kan tas opp i selskapet som eiere.
Forslag om endringer av selskapsavtalen krever minst 2/3
flertall i representantskapet. Jfr. for øvrig IKS-loven § 4.
Endringer i selskapsavtalen må godkjennes av kommune
styrene i eierkommunene.
UTTREDEN OG OPPLØSNING
§ 11
Vedtak i en kommune om å gå ut, må skriftlig, og med ett
års varsel, meldes representantskapet på årsmøtet. Jfr. for
øvrig IKS-loven § 30.
§ 12
Oppløsning av selskapet kan bare skje dersom samtlige
kommunestyrer har fattet vedtak om dette. Oppløsning må
godkjennes av departementet, jfr. IKS-loven § 32. Hver av de

deltakende kommuner skal ved oppløsningen av selskapet
være ansvarlig for sin del av forpliktelsene i forhold til
folketallet det året selskapet blir oppløst.
TVIST OM FORSTÅELSE AV SELSKAPSAVTALEN
§ 13
Tvist om tolkning av selskapsavtalen blir avgjort
med bindende virkning ved voldgift etter reglene i
tvistemålsloven.
IKRAFTTREDEN
§ 14
Denne selskapsavtalen trer i kraft når eierkommunene
har godkjent disse i kommunestyrene. Selskapsavtalen er
vedtatt av eierne som følger:
•B
 eiarn kommune i møte 20.06.2001 under sak 0025/01.
•B
 odø kommune i møte 13.06.2001 under sak 66/01.
• F auske kommune i møte 28.06.2001 under sak 61/2001.
•G
 ildeskål kommune i møte 14.06.2001 under sak 46/01.
• Hamarøy kommune i møte 14.06.2001 under sak
0037/01.
•M
 eløy kommune i møte 26.06.2001 under sak 0036/01.
•S
 altdal 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.

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,
renovasjonsbiler, maskiner og utstyr.
1994
• Oppstart innhenting og behandling av avfall fra
eierkommunene, med unntak av Sørfold.
• Åpning Tømmerneset omlastningsstasjon. 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 videre
forsendelse av produktene til gjenvinning.
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1995
• Registrering av husholdningskunder fra alle Iris kommuner
i egen database starter.
• Igangsetting sorteringsanlegg ved Fauske  Gjenbruks
terminal, installering av vekt. Innføring av differensierte
gebyr ved  avfallsmottak. Igangsettelse av uttak av
dekkmasser på  Vikan. Dermed oppnås også større
fyllingsvolum.
•S
 ørfold 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.
• F akturering av husholdningsgebyr for kommunene Beiarn,
Fauske, Meløy, Skjerstad og Steigen.
•S
 tyret i Iris vedtok Avfallsplanen for Salten.
• Representantskapet for Iris vedtok  Avfallsplanen for
Salten. Landets første enmannsbetjente sidelaster mottatt.
Omlegging på Vikan Avfallsplass 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 garderobeanlegg.
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 Gjenbruksstasjoner åpnet. Uteid
avfallsplass i Hamarøy nedlagt. Grønt System etablert i alle
Saltenkommuner.
1998
• Steigen Gjenbruksstasjon åpnes. Gråsteindalen grov
avfallsplass 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. Skogreina avfallsplass i Meløy legges ned.
• Det legges om til storrankekompostering av matavfall.
• Omlastingsanlegg for matavfall ferdigstilles på Skogreina
i Meløy.
• Metangassanlegget på Vikan blir innregulert. Anlegget tar
ut 100 Nm3 gass pr. time.
• Representantskapet vedtar Avfallsplan for Salten 1999
til 2003.
2000
• To-kammer renovasjonsbil tas i bruk for utprøving av
systemet.
• Anlegg for mottak av kloakkslam ferdigstilt.

•Det vedtas å konsernorganisere selskapet med Iris DA som
morselskap og med et datterselskap for konkurransedrift og
et datterselskap for monopoldrift. Mekanisk forsorterings
anlegg 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. 14-daglig hentefrekvens med to-kammerbiler
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
•H
 enteordning av plast innført i hele Salten.
•N
 y 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.
•S
 entralsorteringsanlegg Vikan bygges og settes i drift.
•U
 tvidelse av komposteringsanlegget Vikan utføres.
•M
 etallaksjon for et renere Salten gjennomføres.
• Miljøtorg Vikan etableres.
• Resultater fra Sjøundersøkelse i Saltfjorden presenteres.
• Innkjøpssamarbeid i Salten etableres.
2007
Vertskap for landsdekkende 3 dagers avfallskonferanse ”Avfall
på helsa løs?!” med 600 deltakere fra inn og utland.

2001
• Sammen med de kommunale avfallsselskapene i Bergen
og Trondheim stifter Iris selskapet Retura AS.
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folkestyrte samfunnstjenester for Salten
Salten Forvaltning IKS
Postadr.: Pb. 6094 Mørkved, 8031 Bodø
Kontoradr.: Vikan Gjenbruksterminal
Telefon: 75 50 75 50
Telefax: 75 50 75 51
E-post: iris@iris-salten.no
Internett: www.iris-salten.no
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