Innkalling
for
Representantskap
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

03.05.2019
Administrasjonsbygget i Årødalen
09.00 - 11.00 NB!!!

Forfall meldes administrasjonen 71213450 eller anita.groven@rir.no.
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Forfall meldes til administrasjonen.
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Saksliste
Saksnr

Tittel

03/19

Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll

1

Valg av 2 personer til å signere protokoll

04/19

Årsmelding 2018 i representantskapet

05/19

Årsregnskap 2018 i representantskapet

06/19

Ny selskapsavtale og renovasjonsforskrift

Sakspapir
Saksbehandler
Jan-Egil Korseberg

Saksnr
03/19

Arkiv
FE - 033

Utvalg
Representantskap

Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll

Vedlegg:
Protokoll - Representantskap - 08.02.2019

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:
Innkalling, saksliste og protokoll godkjennes.

MOLDE, den 11.04.2019

Jan-Egil Korseberg
daglig leder

ArkivsakID
19/31

Type
REP

Dato
03.05.2019

Møteprotokoll
for
Representantskap
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

08.02.2019
Administrasjonsbygget i Årødalen
11.00 - 12.00

Forfall meldes administrasjonen på tlf 71213450 eller på epost
til : anita.groven@rir.no
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling

Til stede

Medlemmer:
Anders Torvik, Bernard Riksfjord, Egil Strand, Gerda Tolaas, Heidi
Hogset, Helge Kjøll jr., Johnny Varhol, Kjell H Danielsen, Knut
Sjømæling, Odd Helge Gangstad, Thorbjørn Myhre, Tove Henøen
Varamedlemmer:
Edmund Morewood

Forfall

Birgit Dyrhaug, Frits Inge Godø, Rolf Jonas Hurlen

Andre som
møtte

Anita Groven, Finn Håkon Stølen, Jan-Egil Korseberg

Saksliste
Saksnr

Tittel

01/19

Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll

1

Valg av 2 personer til å signere protokoll

02/19

Lånefinansiering bygging av papirhall og infrastruktur 2019, fremlagt rep.skap

Heidi Hogset

Odd Helge Gangstad

01/19: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll
Behandling:
Ang forrige protokoll så kom Edmund Morewood referert som "Andre som møtte" i stedet for
at han sto som varamedlem.
Kjell Danielsen foreslo at møtedatoer for 2019 skulle stå i denne protokollen:
3. mai, årsregnskap, ny forskrift. 18. oktober, budsjett, selskapsavtale. 15. november, nytt
rep.skap, valg av valgkomite.

Vedtak:
Innkalling, saksliste og protokoll godkjennes.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1: Valg av 2 personer til å signere protokoll
Behandling:
Thorbjørn Myhre foreslo Odd Helge Gangstad og Heidi Hogset til å undertegne dagens
møteprotokoll, de ble enstemmig valgt.

Vedtak:
Odd Helge Gangstad og Heidi Hogset velges til å skrive under møteprotokollen for
08022019.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02/19: Lånefinansiering bygging av papirhall og infrastruktur 2019, fremlagt
rep.skap
Behandling:

Vedtak:
Representantskapet godkjenner lånefinansiering av inntil 30 millioner for bygging av
papirhall, etablering av ny trafo, samt diverse infrastruktur. Nedbetaling inntil 30 år etter
vanlige avskrivningsregler.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sakspapir
Saksbehandler
Anita Groven

Saksnr
1

Arkiv
FE - 033

Utvalg
Representantskap

Valg av 2 personer til å signere protokoll

Saksopplysninger:
Det skal velges 2 personer til å signere protokollen fra møtet.

Forslag til vedtak:
Til å signere protokollen velges:

MOLDE, den 11.04.2019

Anita Groven
administrasjonssjef

ArkivsakID
19/31

Type
RS

Dato
03.05.2019

Sakspapir
Saksbehandler
Jan-Egil Korseberg

Saksnr
04/19

Arkiv
FE - 033

ArkivsakID
19/28

Utvalg
Representantskap

Type
REP

Dato
03.05.2019

Årsmelding 2018 i representantskapet

Saksopplysninger:
Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap IKS (RIR) er et avfallsselskap eid av
kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde og Nesset. Selskapet drives
etter lov om interkommunale selskap. 2018 var RIR sitt 35. driftsår.

1. Virksomhetens art og tilholdssted
Selskapet skal, på vegne av medlemskommunene og i henhold til delegasjon, utøve den
forvaltningsmyndighet og de oppgaver som medlemskommunene har etter forurensingsloven
– med mindre det er unntatt i kommunale vedtak.
Eierne hefter for selskapets disposisjoner og kapitalkostnader i forhold til antallet innbyggere
i den enkelte eierkommune. Selskapets administrasjon og egendrift ligger i Årødalen i Molde
kommune.
Selskapet er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2015 (kvalitetsledelse) og NS-EN ISO
14001:2015 (miljøledelse).
Selskapet har to heleide datterselskap; RIR Næring AS, som tilbyr avfallstjenester til
næringslivet i det konkurranseutsatte markedet, og RIR Transport AS som leverer
innsamlings- og transporttjenester til morselskapet. RIR Næring AS er en del av Returasamarbeidet.

2. Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet i bedriften regnes som godt. Sykefraværet i 2018 var totalt 267 dagsverk. Det
var 91 dagsverk på langtidsfravær og 176 på kortidsfravær. Dette gir 3,7% totalt, 1,3% på
langtidsfravær og 2,4% på korttidsfravær. Som langtidsfravær regnes sykefravær over 16
dager.
Vi hadde 1 registrert personskade på 1 ansatt i 2018.

Korttidsfravær
Langtidsfravær
Totalt sykefravær

2014
0,81 %
7,87 %
8,68 %

2015
0,54 %
3,02 %
3,56 %

2016
0,92 %
4,96 %
5,88 %

2017
0,91 %
6,88 %
7,79 %

2018
2,4 %
1,3 %
3,7 %

3. Likestilling
Selskapet hadde ved årets utgang 29 fast ansatte, 8 kvinner og 23 menn. Styret består av 9
medlemmer, hvorav en er valgt av de ansatte. 4 av styrerepresentantene er kvinner.

4. Miljørapport
Selskapets virksomhet medfører en belastning på det ytre miljø i form av støy, støv og
forbruk av ikke-fornybare ressurser.
På selskapets anlegg og gjenvinningsstasjoner håndteres fortsatt mye avfall utendørs, noe
som vil kunne føre til flygeavfall i nærområdet. Virksomheten på anlegget medfører noe støy
ved bruk av maskiner i avfallshåndteringen. Det er også risiko for støv- og luktutvikling.
Belastningen på nærmiljøet reduseres i dag ved å ha gode rutiner på rask videretransport av
avfall og jevnlig plukking av flygeavfall. For fremtiden planlegger selskapet å flytte store deler
av aktiviteten innendørs. Den første av flere store haller vil bli bygd i løpet av 2019.
Gass fra deponiet blir tatt ut gjennom gassbrønner og brennes av i fakkel. Sigevann fra
deponiet renses i eget renseanlegg. Rejekt fra renseanlegget pumpes tilbake på deponi.
Renset vann og eventuelt overløp går i det kommunale avløpssystemet. Med hjelp fra
Kystlab overvåkes vannet i Årøelva rundt anlegget, og det rapporteres årlig til fylkesmannen i
henhold til utslippstillatelse.
Egen virksomhet genererer lite avfall. Alt avfall kildesorteres og går inn i selskapets
avfallshåndtering. Ved kjøp av tjenester fra eksterne leverandører stiller selskapet krav til
gode og miljøvennlige løsninger.
RIR har et netto klimagassutslipp for de avfallstypene selskapet har henteordninger for.
Klimapåvirkningen søkes redusert ved bruk av tokammerbiler og optimalisering av
henteruter. Underleverandører må forholde seg til samme strenge miljøkrav som selskapet
selv, blant annet krav til rentbrennende motorer på kjøretøy.
Plukkanalyser viser at det fortsatt er for mye plastemballasje og matavfall i restavfallet fra
husholdningene. Økt utsortering av disse avfallstypene vil ha betydelig positiv virkning på
klimagassutslippene, både ved at restavfallsmengden reduseres og at restavfallsmiksen bli
renere.

5. Utvikling i 2018
Det er fortsatt høy aktivitet i selskapet.
I likhet med resten av den norske avfallsbransjen forbereder også RIR seg på omstillinger for
å møte framtidige krav til materialgjenvinning. Som en del av dette har vi i løpet av året
styrket samarbeidet med øvrige renovasjonsselskap i Midt-Norge gjennom nettverket
SeSammen
Eksisterende deponi nærmer seg maksimal fyllingsgrad. Å utvide med et nytt byggetrinn blir
vurdert som ulønnsomt med tanke på at dette er en utdøende behandlingsform for avfall.
Styret har dermed vedtatt å avvikle deponidriften når nåværende byggetrinn blir fullt.

Første halvår ble administrasjonsbygget bygd om og utvidet med en ny fløy. Dette er det
første av flere byggeprosjekter på anlegget i Årødalen. Gjennom året har det foregått et
omfattende planleggingsarbeid for utbygging av sorteringshaller og en ny
gjenvinningsstasjon. I desember ble planene for den første av hallene godkjent for bygging i
2019.
I november vedtok Rauma kommune å melde seg inn i RIR. Arbeidet med å sette ut nytt
utstyr og tilpasse innsamlingen til RIRs ordninger starter i 2019, og kommunen vil være fullt
medlem av RIR fra 1.1.2020. I perioden fram til da vil kommunen delta med observatører i
styre og representantskap.

6. Årsresultat og disposisjoner
Resultatet for 2018 viser et underskudd på kr 2 148 372,- etter skatt. Selvkostfond for
husholdning blir redusert med kr 2 465 870,-. Selvkostfond for slam økes med kr 56 905,-.
Årets frie overskudd er på kr 260 593,- og anbefales tillagt annen egenkapital.

Forslag til vedtak:
Representantskapet tar styrets årsmelding til orientering.

MOLDE, den 11.04.2019

Jan-Egil Korseberg
daglig leder

Sakspapir
Saksbehandler
Jan-Egil Korseberg

Saksnr
05/19

Arkiv
FE - 216

Utvalg
Representantskap

ArkivsakID
18/4

Type
REP

Dato
03.05.2019

Årsregnskap 2018 i representantskapet

Vedlegg:
Balanse pr 31.12.2018
Driftsregnskap pr 31.12.2018
Investeringer, budsjett vs realisert 2018 (pr 31.12.2018)
Selvkost 2018

Saksopplysninger:
Innledning
2018 har vært et år med høy aktivitet i RIR-konsernet. Gjennom RIR Transport har vi
lagt bak oss første hele driftsår med egenregi på innsamling, vi har aldri vært flere
ansatte enn vi er nå, samt at vi har tatt imot mer avfall enn tidligere år. Særlig ser vi
en økning i avfall levert til gjenvinningsstasjonene, samtidig som vi tar imot stadig
mer næringsavfall.
Økende avfallsmengder gir foruten høyere kostnader til selve avfallet også i mange
tilfeller høyere kostnader til driftsmessige forhold. Disse blir særlig redegjort for i
saken under.

Inntekter:
De totale inntektene for 2018 viser kr 96,265 mill, mot budsjett kr 95,561 mill og er kr
703.973,- bedre enn budsjett (0,7%).
Vi har flere avvik mot budsjett, som delvis skyldes organisatoriske endringer etter at
budsjettet ble laget. Vi gjennomgår de største avvikene:
Salg konserntjenester – konto 36548: Negativt avvik på kr 574.318,- som kan forklares
med at det ble flyttet 3,3årsverk fra RIR IKS til RIR Næring iløpet av 2018, samt at kjøp
tjenester i både RIR Næring og RIR Transport ble høyere enn først budsjettert. (se tabell)

Salg næringsavfall – konto 36550 : Positivt avvik på kr 2.464.839,-. Som tabellen øverst i
saken viser så tar vi imot ca 620 tonn mer næringsavfall enn hva som var budsjettert. Dette
er ikke nok til å forklare det store avviket. Årsaken er at vi tar imot mer av de dyre
fraksjonene fremfor de mindre dyre. F.eks har vi tatt imot 1.292 tonn matavfall fra ÅRIM som
det ikke er budsjettert med, mens vi tar imot noe mindre papp og papir enn hva som var
forventet. Høyere andel av de dyre fraksjonene gir også høyere varekostnad på konto
33751, dette kommenteres nærmere lenger ned i saken.
Se tabell for oversikt:

I tillegg har vi hjulpet Norsk Gjenvinning med å kverne, balle og mellomlagre avfall i en
periode på sommeren og høsten hvor de hadde stopp på sine mottaksanlegg. For dette har
vi en «ekstrainntekt» på ca kr 265.000,- som det heller ikke er budsjettert med.
Sum inntekter fra slam er kr 567.573,- dårligere enn budsjettert. Her har vi også lavere
kostnader fra Norva24 lenger ned i regnskapet.
Salg av ulike fraksjoner er samlet kr 399.625,- dårligere enn budsjett for perioden.
Prisene på papp og papir har vært lavere som følge av importstopp i Kina, samtidig som vi
samlet også mottar noe mindre volumer av disse fraksjonene.
Prisen på skrapjern har derimot tatt seg opp igjen i 2018, dette bidrar positivt på inntektene.
Salg fra kompost er kr 1.000.000,- bak budsjett. Prosessen med å ferdigstille hageavfallet til
et salgbart produkt har tatt lengre tid enn hva vi hadde forventet. Komposten fikk først
godkjenning av mattilsynet i juni, og vi er derfor litt seint ute med salg av varen. Vi har nå
vært i kontakt med aktuelle kjøpere i vårt område, og Molde Kommune har allerede vært å
hentet prøvelass. Vi har også hatt omtale av komposten i Naturlig Avis.
Inntekter fra miljøstasjoner er kr 251.307,- bedre enn budsjett, og sammenlignet med 2017
så er vi kr 29.062,- bedre enn fjoråret. Sammenligner vi mottatt avfall på miljøstasjonene så
har vi hatt en økning på ca 7,4% sammenlignet mot 2017, fra 9.067 tonn i 2017 til 9.741 tonn
i 2018. Dette er en økning av i hovedsak restavfall og treverk, som også er noe kundene skal
betale for. Med det i betraktning burde gjerne inntektene vært enda høyere i 2018.
Salg av driftsmidler har et positivt avvik på kr 511.428,-. Dette skyldes salg av mindre
driftsløsøre, men også salg av 3 renovasjonsbiler og 1 varebil til RIR Transport i
desember2018. Dette er materiell som ble overtatt fra RenoNorden, og som nå er overført til
«riktig» selskap.

Tilskudd for husholdningsrenovasjon fra kommunene er samlet kr 293.960,- bedre enn

budsjett. Skyldes en netto økning i innbyggertall siste år, i tillegg til noe tilpasning til den nye
gebyrmodellen som ble innført i 2017.

Kostnader:
Sum lønn og sosiale utgifter for 2018 viser kr 21.987.366,- mot budsjett kr 24.925.000,- .
Dette er kr 2.937.634,- bedre enn budsjett (11,8%).
Mye av dette avviket skyldes at budsjettet for 2018 inkluderte 4 stillinger som jobbet for RIR
Næring, men som før eller iløpet av 2018 har fått ansettelsesforhold direkte i RIR Næring AS.

Lønnskostnaden for ansatte som jobber for RIR Næring AS blir viderefakturert som en del av
kjøp konserntjenester. Etterhvert som stillingene blir overført og avlønnet direkte i RIR
Næring så vil beløpet som viderefaktureres reduseres tilsvarende.
Budsjett for lønnskostnader i RIR IKS kan justeres som følger:

I opprinnelig budsjett var det også lagt inn 3 nyansettelser fra 1.januar 2018. 2 av disse ble
ansatt våren 2018, mens den siste stillingen ikke er benyttet.
1. Prosjektleder – ansatt fra 1.mars (redusert lønnskostnad 170.000,-)
2. Kompost/avfallshåndtering – ansatt fra 1.mai (redusert lønnskostnad 200.000,-)
3. Kundemottak/sentralbord – ikke benyttet. (redusert lønnskostnad 580.000,-)

Sum redusert lønnskostnad knyttet til de nye stillingene er kr 950.000,-, og må sees opp mot
det positive avviket ovenfor på kr 812.634,-.

Noen avvik kan forklares slik:
Overtidslønn har et negativt avvik på kr 205.202,- for 2018. Dette kan knyttes opp mot en

sen ansettelse av stillingen på kompost/avfallshåndtering. Men på grunn av økende
avfallsmengde totalt for 2018 har det i perioder vært behov for overtidsbruk både på anlegget
og blant sjåfører.
Pga gunstige markedsmekanismer så har netto pensjonsforpliktelser gitt en reduksjon i
fremtidige pensjonsforpliktelser på kr 573.330,-

Sum administrasjon og info viser en total kostnad på kr 7,484 mill, mot budsjett kr 5,96
mill, dvs et negativt avvik på kr 1.523.969,- (25,6%)
Det er særlig 3 poster som skiller seg negativt ut, dette er konto 31501 – kurs og
konferanser, kontoer for reiseutgifter, samt konto 33740 - kjøp av tjenester alternativt egen
prod.
Det har vært høy aktivitet i 2018, og med en jevn økning i antall ansatte så har det også vært
nødvendig å heve kompetansen på ulike fagområder, noe som har medført høyere
kostnader til kurs og konferanser, samt tilhørende reisekostnader. For å prøve å begrense
kostnaden har vi også invitert kursholdere til Molde for å bruke egne lokaler og slik også
spare kostnader til reise og opphold. Det har blant annet vært avholdt lean-kurs og kurs i
riskovurdering i egne lokaler i 2018.
Konto 33740 – kjøp av tjenester alternativt egen prod. er kr 1.302.354,- dårligere enn
budsjett. Dette gjelder innleie av vikarer ifbm permisjoner, sykdom og ferieavvikling, og kan
også delvis sees i sammenheng med mindreforbruk på fastlønn. Oppsummert er det brukt
vikarer slik:
Vikar gjenvinningsstasjoner:
ca 500.000,Vikar anlegget Årødalen:
ca 700.000,Vikar sjåfører:
ca 425.000,Annen innleie (kosting, vedlikehold etc): ca 100.000,Det er mulig at budsjettposten på innleie av vikarer på kr 400.000,- var satt for lavt i
utgangspunktet. Samtidig har økende avfallsmengder både på miljøstasjoner og anlegget i
Årødalen bidratt til økende behov for innleie av vikarer i perioder. Dette er likevel et
kostnadsområde som vil ha ekstra fokus i 2019.

Kostnader til Drift og vedlikehold viser at vi ligger kr 640.799,- (5,8%) dårligere enn
budsjett i 2018.
Av avvik kan nevnes:
· Konto 31701 – drivstoff og olje: Negativt avvik på kr 374.584,-. Skyldes høyere forbruk
på både anleggsmaskiner og lastebiler som har sammenheng med høyere
avfallsmengder på anlegget i Årødalen, samt mer avfall fra gjenvinningsstasjonene. I
tillegg har drivstoffprisen steget ca 15% fra 2017 til 2018.

·

Konto 31714 – Leie/leasing driftsmidler: avvik skyldes leie av Årøsetervegen 2B. Denne
blir viderefakturert RIR Transport/Rir Næring.

·

·
·

Konto 31801 – elektrisk strøm: Skyldes høyere strømpris enn tidligere, prisen er 20%
høyere i 2018 enn i 2017. Høyere avfallsmengder gir også høyere kostnader til
behandling av avfallet. I tillegg har vi i 2018 kostnader til strøm på Årøsetervegen 2B,
disse blir viderefakturert RIR Transport/RIR Næring.
Konto 31951 - kommunale avgifter: Positivt avvik som skyldes at vi slipper mindre vann
på det kommunale avløpsnettet som følge av mindre nedbør i 2018.
Samlet kostnad til utstyr, reparasjoner, forebyggende vedlikehold, forbruksmateriell til
drift og serviceavtaler er kr 5.067.857,- , som er kr 232.143,- bedre enn budsjett.
Totalkostnad i 2017 var kr 4.941.167,- og dermed er vi bare kr 126.690,- dårligere
sammenlignet med 2017. I 2018 har vi ansatt en kombinert maskinkjører og mekaniker,
og vi ser en positiv effekt av at vi kan utføre mindre reparasjoner og serviceoppdrag
selv fremfor å leie inn eksternt.

·

Konto 32450 – annen driftskostnad har et negativt avvik på kr 78.358,- som skyldes
bokført tap på EuroComach sorteringsmaskin (2014mod) som ble byttet ut med en litt
større maskin.

Sum Innsamling og behandling viser kr 47,098 mill som er kr 2.998.144,- (6,8%) dårligere
enn budsjett for 2018. Det er flere årsaker til dette avviket, og det er særlig to kontoer som
har avvik:
·

Konto 33731 – innsamling: negativt avvik på kr 1.136.037. Ca 600.000,- av avviket
skyldes økte kostnader til innsamling fra gjenvinningsstasjonene. Vi tar imot ca 900
tonn mer avfall fra gjenvinningstasjonene enn i 2017, og dette medfører også høyere
kostnader til transport inn til Årødalen. Vår egen krokbil har ikke hatt kapasitet alene til
å ta unna denne økningen og vi har vært nødt til å leie inn andre transportører.
Ca 435.000,- skyldes høyere faktura fra RIR Transport på innsamling fra
husholdninger, hytter og kommunale kunder. Skyldes delvis flere tømminger i 2018 enn
budsjettert, men samtidig har vi mulighet til å justere prisen i påfølgende år dersom det
blir behov for det. Grunnprinsippet er at innsamling av husholdningsavfall skal gjøres til
selvkost, men at RIR Transport skal ha et overskudd på tømming av næringskunder.

·

Konto 33751 – Behandling/Gate fee har et negativt på kr 3.013.160,-. Her har vi
allerede pekt på økende avfallsmengder fra både gjenvinningsstasjoner og fra næring,
samt at man tar imot mer av de dyre fraksjonene som restavfall, matavfall og treverk,
men mindre av pluss-fraksjonene som papp og papir. Itillegg er det noen mindre avvik
på hva som er betalt for de ulike fraksjonene. Se tabell for detaljer:

Vi ser at vi har ca 900.000,- i høyere varekostnad som følge av at vi tar imot mer avfall

fra husholdningskundene.

Kostnader til næringsavfall er ca 1.590.000,- høyere enn budsjettert, som en følge av at
vi særlig tar imot mer restavfall og matavfall. Her har vi tilsvarende høyere inntekter for
salg av næringsavfall som nevnt tidligere i saken.

Differansen mellom sum tonnasje i tabellen over og total tonnasje fra innledningen i
saken er tonnasje knyttet til deponi, ca 2.650tonn (som vi ikke har direkte
varekostnader til), og til plussfraksjoner som papp, papir, jern og EE-avfall, ca 1.700
tonn, som vi har inntekter på.

Sluttbehandlingsavgift for 2018 er totalt kr 1.606,- og gjelder deklarasjonsavgift for
deponering av eternitt.

Avskrivninger for 2018 er kr 8.509.679,- , noe som er kr 959.679,- (12,7%) dårligere enn
budsjett.

Skyldes i hovedsak at RIR IKS overtok utstyr fra RenoNorden som ikke ble tatt med i
budsjettet for 2018, og at dette ble fullt avskrevet i 2018, kr 775.756,-.
Dette er utstyr som RIR Transport har leid tilbake i 2018 (kr 340.320 ), samt kjøpt ut
restverdien ved årsslutt (kr 435.428,-) , slik at effekten for RIR IKS er null.

Sum Finansposter viser en kostnad på kr 1.255.209,- for hele 2018. Dette er kr 694.791,bedre enn budsjett. Dette skyldes i hovedsak at lånerenten på lån i Kommunalbanken har
vært lav også i 2018.

Resultat før skatt for 2018 ender med et underskudd på kr 1.776.599,- som er kr
1.777.799,-dårligere enn budsjett.
Selvkostberegningen viser at selvkostområdet husholdningsrenovasjon går med kr
2.465.869,- i underskudd, mens selvkostområdet for slam går med kr 56.905,- i overskudd.
Øvrig virksomhet sitter igjen med et overskudd før skatt på kr 632.366,-.

Skatt for 2018 er foreløpig beregnet til kr 371.733,Resultat etter skatt for 2018 ender med et underskudd på kr 2.148.332,-, og et overskudd
på øvrig virksomhet/næringsaktivitet på kr 260.633,-

Totale investeringer for 2018 er på kr 21.387.177,- , hvorav kr 8.677.436,- gjelder
ferdigstillelse av nytt adm.bygg, og kr 5.867.226,- gjelder utvidelse av kompost/lager areal.
Totalt er kr 19.200.000,- finansiert ved låneopptak, mens resten er finansiert med tidligere
låneopptak og egne midler.
Se for øvrig vedlagte oversikt over investeringer for flere detaljer.

Balansen
Det er ikke gjort noen ekstraordinære endringer i balansen for 2018.

Veldedighet/sponsing
RIR er, sammen med flere andre IKSer i Norge, involvert i et nasjonalt nettverk kalt ANIN
Balkan som har som formål å støtte og bidra med kunnskap til å etablere og drifte et
fungerende avfallssystem i det gamle Bosnia-Herzegovina. RIR har som nevnt i tidligere
styremøter fått en vennskapsby som heter Nevesinje, og hvor vi sammen med RenoNorden

donerte en renovasjonsbil i 2017.
I 2018 har RIR bidratt med containere til en nyåpnet miljøstasjon som ble åpnet i slutten av
august. Samtidig støtter vi et fellesprosjekt med en servicebil+mekaniker som skal hjelpe de
ulike selskapene i Bosnia med driftsvedlikehold av renovasjonsbiler som er donert fra Norge.
I 2018 er det totalt donert ca 270.000,- til dette. Beløpet blir trukket fra øvrig
næringsvirksomhet, slik at dette ikke har innvirkning på våre selvkostområder,
husholdningsrenovasjon og slam.

Forslag til vedtak:
Representantskapet godkjenner årsregnskapet for 2018.
Representantskapet godkjenner at årets frie overskudd på kr 260 593,- blir tillagt annen
egenkapital.
Representantskapet tar revisors beretning til orientering.

MOLDE, den 11.04.2019

Jan-Egil Korseberg
daglig leder
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Periode: 1 - 12/2018

Kontonr Tekst

22700103
22700303
22700308
22700311
22700312
22700313
22700314
22700315
22700500
22410021
22410022
22410023
22410024
22410025
22410026
22410027
22410028
22410202
22410203
22410301
22410400
22410401
22410402
22410500
22410600

Eiendeler
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler
Avfallsanl./deponi (416/435 - 1101/1102)
Administrasjonsbygg
Lagerbygg Årødalen (445)
Bersåshaugen Gjenvinningsstasjon
Molde miljøstasjon 2016
Sorteringshall 2016
Ny vaskehall/lager 2016
Komposteringsareal 2016
3 Tomter, bygninger o.a. faste eiendeler
Varige driftsmidler
Scania R580 krokbil + henger
Manitou MH25-4T, 2015 mod
Volvo L180F, 2010 mod
Kobeloco SK75SR-3 sorteringsmaskin
Liebherr LH22M sorteringsmaskin
BOP-utstyr
Kobelco SK75SR-3 sorteringsmaskin 3
Kobelco SK75SR-3 sorteringsmaskin 2
Kildesorteringsutstyr (429 - 2001)
Nedgravde Containere husholdning
Maskinutstyr
Inventar adm.bygg
Teknisk utstyr adm.bygg (414 - 2402)
IT-utstyr 2012 (448-2403)
1 Maskiner og anlegg
3 Inventar og utstyr

NOK

Dato:: 28.03.2019

IB

Beveg.

UB

410 793,00

-186 128,00

224 665,00

8 951 017,60

8 677 435,90

17 628 453,50

94 656,00

-94 656,00

0,00

26 564,80

-26 564,80

0,00

0,00

111 263,20

111 263,20
29 319,60

122 654,80

-93 335,20

5 533 948,84

-5 526 248,84

7 700,00

63 700,00

5 803 526,20

5 867 226,20

20 689 918,88

4 608 931,63

25 298 850,51

2 461 700,00

-2 461 700,00

0,00

385 000,00

-385 000,00

0,00

1 085 000,00

-1 085 000,00

0,00

835 000,00

-835 000,00

0,00

2 050 000,00

-2 050 000,00

0,00

816 329,00

-816 329,00

0,00

0,00

905 000,00

905 000,00

0,00

865 000,00

865 000,00

7 000 791,91

-4 926 271,11

2 074 520,80

53 274,00

941 732,80

995 006,80

464 001,60

-321 006,40

142 995,20

775 756,00

-345 891,89

429 864,11

161 462,28

729 076,41

890 538,69

170 658,40

-119 591,90

51 066,50

31 770 772,78

9 014 988,93

40 785 761,71

199 384,36

7 236,16

206 620,52
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Periode: 1 - 12/2018

Kontonr Tekst

NOK

Dato:: 28.03.2019

IB

Beveg.

UB

1 172 282,03

0,00

1 172 282,03

381 204,00

0,00

381 204,00

100 000,00

0,00

100 000,00

101 500,00

0,00

101 500,00

3 500 000,00

0,00

3 500 000,00

646 519,00

90 030,00

736 549,00

22100100

Finansielle anleggsmidler
Finansielle anleggsmidler
Aksjer Rekom AS
Aksjer Retura Norge AS
Aksjer RIR Næring AS
Aksjer Miljøpartner AS
Aksjer RIR Transport AS
Egenkapitalinnskudd KLP

29991070

Inmaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel
Utsatt skattefordel

3 517 069,00

0,00

3 517 069,00

Sum Anleggsmidler

93 540 958,28

12 481 498,09

106 022 456,37

22100000
22100001
22100002
22100003
22100004

21300000
21300001

21000001
21020002
21020101
21020102
21020103
21098001

Omløpsmidler
Sum omløpsmidler
Kortsiktig fordring, forsk lønn, velferd
Kundefordringer
Kortsiktige fordringer
sum kortsiktige fordringer
Kasse Molde
SpareBank1 27.14985
SpareBank1, Sperret garanti
Sparebank1, Høyrente 03.09239
Sparebank1, Garanti Årøsetervn 2
SpareBank1 Skattetrekk 25.53221
Kasse, postgiro, bankinskudd
Sum Omløpsmidler
Sum eiendeler

0,00

-1 500,00

-1 500,00

3 930 928,98

4 032 910,08

7 963 839,06

5 000,00

0,00

5 000,00

5 419 869,66

-4 423 524,40

996 345,26

564 904,00

52 096,00

617 000,00

15 243 115,43

3 192 210,00

18 435 325,43

550 000,00

0,00

550 000,00

700 000,00

90 985,00

790 985,00

22 482 889,09

-1 088 233,40

21 394 655,69

26 413 818,07

2 943 176,68

29 356 994,75

119 954 776,35

15 424 674,77

135 379 451,12

-1 699 591,85

0,00

-1 699 591,85

-833 544,31

0,00

-833 544,31

-12 110 336,31

0,00

-12 110 336,31

-14 643 472,47

0,00

-14 643 472,47

-396 000,00

0,00

-396 000,00

-379 129,00

0,00

-379 129,00

-15 418 601,47

0,00

-15 418 601,47

Egenkapital

25600001
25600002
25600003

25600102
25600103

Opptjent egenkapital
Opptjent egenkapital
Selvkost Husholdning (opptjent EK)
Selvkost Slam (opptjent EK)
Annen opptjent EK
Annen opptjent EK
Innskutt egenkapital
Innskutt egenkapital
Egenkapitalinnskudd Nesset kommune
Egenkapitalinnskudd Aukra kommune

Sum Egenkapital
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Kontonr Tekst

NOK

Dato:: 28.03.2019

IB

Beveg.

UB

-7 313 056,00

573 330,00

-6 739 726,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-74 833 520,00

-13 134 710,00

-87 968 230,00

-9 341 277,00

0,00

-9 341 277,00

-91 487 853,00

-12 561 380,00

-104 049 233,00

-194 197,23

192 324,00

-1 873,23

0,00

0,00

0,00

-13 168 493,86

-2 193 188,88

-15 361 682,74

Gjeld

24000000

24510000
24550000

Avsetning for forpliktelser
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Langsiktig gjeld
Langgsiktig gjeld
Langgsiktig gjeld
Langgsiktig gjeld
Lån, Kommunalbanken AS
Bundet etterdriftsfond deponi
Sum Langsiktig gjeld

29992500
23200000
23200001
23200002
23314000
23314005
23314006
23314007
23314008
23314010
23314013
23314014
23314022
23314040
23314100
23314201
23314202
23900001
23900002

Kortsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Betalbar skatt, ikke utlignet
Kortsiktig gjeld, påleggstrekk osv
Leverandørgjeld
Fagforeningstrekk
Utg. merverdiavgift høy sats
Forskuddstrekk
Påleggstrekk
Arbeidsgiveravgift
Utgående innførsels MVA høy sats
Inng. merverdiavgift høy sats
Inng.merverdiavg lav sats
Inngående innførsels-mva høy sats
Pensjonstrekk
Oppgjørskonto mva.
Påløpte renter
Periodisering
Periodisering husholdningsavfall
Påløpt feriepenger
Påløpt arb.giver.avf av feriepenger
Sum Kortsiktig gjeld
Sum gjeld

0,00

0,00

0,00

-0,03

0,00

-0,03

-792 218,00

68 317,00

-723 901,00

-6 008,00

-474,00

-6 482,00

-421 966,16

-39 956,75

-461 922,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 724 087,84

-2 169 821,00

1 554 266,84

-79 988,00

-95 602,00

-175 590,00

-414 724,21

-79 079,74

-493 803,95

0,00

0,00

0,00

-1 484 901,47

-282 569,85

-1 767 471,32

-209 913,93

-39 842,50

-249 756,43

-13 048 323,05

-4 639 893,72

-17 688 216,77

-104 536 176,05

-17 201 273,72

-121 737 449,77

0,00

1 776 598,95

1 776 598,95

0,00

0,00

0,00

-119 954 777,52

-15 424 674,77

-135 379 452,29

Resultat etter skatt
Investeringer
Sum egenkapital og gjeld
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Årets regnskap

NOK

Budsjett

Dato:: 28.03.2019

Budsjettavvik

Årsbudsjett

Fjorårstall

periodisert

Inntekter
Sum driftsinntekter
36301 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie
36500 Avgiftspliktig salg vaskehall
36501 Utleie maskiner/utstyr/timer
36548 Salg konserntjenester
36549 Salg kommuner
36550 Salg næringsavfall

-38 240,00

-81 500,04

43 260,04

-79 440,00

-118 864,00

-90 000,00

-28 864,00

-100 232,00

-6 287,50

-20 000,00

13 712,50

-5 992,50

-6 675 681,62

-7 250 000,00

574 318,38

-7 058 863,82

-5 249 237,12

-5 500 000,00

250 762,88

-5 215 462,26

-12 504 539,03

-10 039 700,00

-2 464 839,03

-9 382 216,59

-5 058 382,78

-5 060 000,00

1 617,22

-4 288 306,65

-446 389,77

-340 000,00

-106 389,77

-301 501,50

-1 907 654,22

-2 580 000,00

672 345,78

-2 422 078,20

36551 Inntekter ordinære tanker slam
36552 Inntekter ekstra tanker slam
36553 Inntekter kommunale tanker slam
36555 Salg av sekker/stativ/containere/utst.

-3 796,00

0,00

-3 796,00

714,00

-1 225 026,31

-1 625 000,00

399 973,69

-1 984 678,37

36557 Salg av glass og metall

-810 635,60

-770 000,00

-40 635,60

-664 821,20

36558 Salg av plast

-671 894,30

-600 000,00

-71 894,30

-774 762,00

36559 Salg jern

-813 983,46

-400 000,00

-413 983,46

-607 188,55

36560 Salg papp/kartong

-689 363,75

-1 280 000,00

590 636,25

-1 396 563,01

36562 Salg EE-avfall

-384 472,00

-320 000,00

-64 472,00

-382 255,11

0,00

-1 000 000,00

1 000 000,00

19 392,00

-2 851 306,63

-2 600 000,00

-251 306,63

-2 822 244,22

-4 080,00

-5 000,00

920,00

-4 176,00

48,00

0,00

48,00

-1 057 803,00
-130 500,00

36556 Salg av papir

36564 Kompost/struktur
36570 Inntekter innlevert avfall miljøstasjone
36597 Fakturagebyr
36598 Andre avgiftspl.inntekter
36601 Salg av driftsmidler

-511 427,60

0,00

-511 427,60

37750 Periodisert husholdningsavfall

0,00

-56 000 000,00

56 000 000,00

0,00

37751 Husholdningsrenovasjon Eide

-3 734 032,06

0,00

-3 734 032,06

-3 210 263,00

37752 Husholdningsrenovasjon Fræna

-10 770 455,18

0,00

-10 770 455,18

-9 094 705,00

37753 Husholdningsrenovasjon Gjemnes

-3 264 558,02

0,00

-3 264 558,02

-2 769 409,00

37754 Husholdningsrenovasjon Midsund

-2 245 276,54

0,00

-2 245 276,54

-1 975 080,00

-28 782 141,90

0,00

-28 782 141,90

-24 678 630,00

37756 Husholdningsrenovasjon Nesset

-3 755 811,66

0,00

-3 755 811,66

-3 461 747,00

37757 Husholdningsrenovasjon Aukra

-3 741 684,44

0,00

-3 741 684,44

-3 201 461,00

-96 265 173,49

-95 561 200,04

-703 973,45

-87 050 273,98

37755 Husholdningsrenovasjon Molde

SUM DRIFTSINNTEKTER
Kostnader
Lønn og sosiale kosntader
30111 Fast lønn

-14 323 985,46

-16 000 000,00

1 676 014,54

-13 383 981,50

30391 Lønn til ekstrahjelp

-100 809,50

-200 000,00

99 190,50

-110 640,90

30401 Overtidslønn

-355 202,00

-150 000,00

-205 202,00

-239 640,30

-1 812 016,02

-2 125 000,00

312 983,98

-1 697 518,38

30500 Avsatte feriepenger
30501 Periodisering feriepenger
30811 Godtgjørelse folkevalgte
30911 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsik

0,00

0,00

0,00

0,00

-395 631,00

-450 000,00

54 369,00

-431 700,00

-2 687 973,72

-2 950 000,00

262 026,28

-2 340 048,85

30912 Endring årets pensjonsforpliktelser ink aga

573 330,00

0,00

573 330,00

250 845,00

30920 Annen trekkpl./arbg.avg.pl lønn

-31 684,30

-35 000,00

3 315,70

-11 700,00

-2 484 302,87

-2 720 000,00

235 697,13

-2 245 484,67

30992 Arbeidsgiveravgift av Feriepenger

-255 494,38

-300 000,00

44 505,62

-239 350,06

31220 Velferdstiltak ansatte

-428 030,59

-200 000,00

-228 030,59

-182 468,10

31605 Oppg.pl. Bilgodtgjørelse

-54 209,65

-80 000,00

25 790,35

-79 201,05

31650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser

-32 048,00

-100 000,00

67 952,00

-28 466,00

31651 Skattepliktig fordel elektronisk komm.

-47 864,00

-60 000,00

12 136,00

-52 011,60

31652 Fast telefongodtgjørelse

-19 980,00

-30 000,00

10 020,00

-42 608,00

31855 Forsikringer, innberetn.pl.

-31 073,98

-45 000,00

13 926,02

-33 395,00

31856 Motkonto oppg.pl.godtgj. H&L lønn

110 985,98

150 000,00

-39 014,02

113 872,60

31955 OU-midler arb.g.andel KS

-16 730,68

-30 000,00

13 269,32

-13 437,19

37100 Refusjon sykepenger NAV

-2 317,00

0,00

-2 317,00

40 902,00

407 671,00

400 000,00

7 671,00

748 776,00

-21 987 366,17

-24 925 000,00

2 937 633,83

-19 977 256,00

-120 839,55

-100 000,00

-20 839,55

-81 200,16

-59 391,04

-50 000,00

-9 391,04

-59 291,00

3,07

0,00

3,07

60,10

-181 918,67

-150 000,00

-31 918,67

-215 251,40

30991 Arbeidsgiveravgift

37101 Motkonto Sykelønnsrefusjon H&L lønn

Lønn og sosiale kostnader
Administrasjon og info
31001 Kontormateriell
31002 Faglitteratur/aviser
31003 Øreavrunding
31151 Møteutgifter
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Årets regnskap

NOK

Budsjett

Dato:: 28.03.2019

Budsjettavvik

Årsbudsjett

Fjorårstall

periodisert
31201 Arbeidsklær og sko
31202 Hansker
31301 Telefon
31302 Mobiltelefon
31305 Nettside
31306 Porto
31309 Bankomkostninger

-187 080,24

-100 000,00

-87 080,24

-176 334,12

-1 302,40

0,00

-1 302,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-111 792,55

-120 000,00

8 207,45

-140 861,49

-6 824,96

-20 000,00

13 175,04

-7 314,96

-336 059,55

-250 000,00

-86 059,55

-194 019,76

-70 114,48

-60 000,00

-10 114,48

-70 997,13

31402 Annonser/Informasjon

-526 688,99

-1 000 000,00

473 311,01

-618 337,70

31413 NaturligAvis

-291 192,80

-300 000,00

8 807,20

-264 050,00

31414 Kalender

-78 080,42

-150 000,00

71 919,58

-102 448,00

31422 Gaver andre

-11 642,50

-10 000,00

-1 642,50

-13 470,16

-735 012,04

-500 000,00

-235 012,04

-639 079,61

-4 018,00

-10 000,00

5 982,00

-1 599,00

0,00

-10 000,00

10 000,00

0,00

-900,00

0,00

-900,00

0,00

-48 122,00

-50 000,00

1 878,00

-54 589,00

31731 Reiseutgifter uten mva

-283 504,96

-300 000,00

16 495,04

-361 702,27

31732 Reiseutgifter , lav sats mva

-206 470,94

0,00

-206 470,94

0,00

-7 048,56

0,00

-7 048,56

0,00

-1 707 634,29

-1 700 000,00

-7 634,29

-1 606 450,69

31501 Kurs og konferanser, ikke oppg.pl.
31513 Opplæring stipende
31550 Reiseutgifter, opplæring (ikke oppg.pl)
31601 Reise-kostgodtg ikke oppg.pl
31602 Reise-kostgodtg - oppg.pliktig

31733 Reiseutgifter , høg sats mva
31967 IT-kostnader
32701 Konsulenttjenester
33740 Kjøp av tjenester alternativt egen prod.
33741 Forretningsførsel/Revisjon/Advokat

Administrasjon og info

-655 978,52

-600 000,00

-55 978,52

-1 436 207,62

-1 720 354,32

-400 000,00

-1 320 354,32

-974 508,59

-132 000,00

-80 000,00

-52 000,00

-60 000,00

-7 483 968,71

-5 960 000,00

-1 523 968,71

-7 077 652,56

Drift og vedlikehold
31223 Analyseutgifter

-315 758,19

-450 000,00

134 241,81

-419 870,42

31254 Dekkmasse

0,00

-10 000,00

10 000,00

0,00

31255 Pukk

0,00

-10 000,00

10 000,00

0,00

31701 Drivstoff og olje

-1 249 583,90

-875 000,00

-374 583,90

-769 437,48

31714 Leie/leasing driftsmidler

-1 729 929,08

-1 170 000,00

-559 929,08

-1 416 521,20

31801 Elektrisk strøm

-1 284 033,78

-1 000 000,00

-284 033,78

-1 053 937,94

-428 745,42

-410 000,00

-18 745,42

-370 815,74

-49 665,60

-60 000,00

10 334,40

-46 887,20

-1 048 553,00

-1 200 000,00

151 447,00

-1 347 356,20

31953 Medlemskontigenter/Årsavgifter

-275 325,50

-410 000,00

134 674,50

-319 035,80

32001 Inventar og utstyr

-656 605,89

-300 000,00

-356 605,89

-433 332,52

-22 253,60

-100 000,00

77 746,40

-20 833,68

-975 531,61

-1 000 000,00

24 468,39

-803 049,36
-1 654 410,25

31851 Forsikringer
31861 Alarmtjenester og vakthold
31951 Kommunale avgifter

32021 Teknisk maskinutstyr/gassmotor
32302 Forebyggende vedlikehold
32303 Reparasjoner

-1 978 379,87

-2 000 000,00

21 620,13

32411 Serviceavtaler

-570 738,78

-300 000,00

-270 738,78

-400 869,40

32413 Forbruksmatr. til drift

-864 346,98

-1 600 000,00

735 653,02

-1 628 671,68
-751 021,40

32450 Annen Driftskostnad

-78 358,46

0,00

-78 358,46

32601 Kjøpte rengjørstjenester

-177 989,81

-170 000,00

-7 989,81

-151 056,16

Drift og vedlikehold

-11 705 799,47

-11 065 000,00

-640 799,47

-11 587 106,43

31250 Sekker og poser

-135 693,83

-750 000,00

614 306,17

-419 285,80

31251 Stativ/containere/brikker

-429 922,40

-500 000,00

70 077,60

-252 352,00

-1 036 919,80

-1 060 000,00

23 080,20

-1 058 489,80

33731 Innsamling avfall, transport inn

-19 436 036,85

-18 300 000,00

-1 136 036,85

-17 010 070,33

33751 Behandling avfall, gate fee

-19 313 160,42

-16 300 000,00

-3 013 160,42

-17 496 033,20

-224 664,60

-300 000,00

75 335,40

-272 176,80

33753 Innsamling kommunale tanker slam

-1 919 273,60

-2 280 000,00

360 726,40

-2 124 630,40

33756 Innsamling ordinære tanker slam

-4 606 906,70

-4 480 000,00

-126 906,70

-3 755 573,00

4 434,40

-130 000,00

134 434,40

-93 228,00

-47 098 143,80

-44 100 000,00

-2 998 143,80

-42 481 839,33

-1 606,39

-10 000,00

8 393,61

-5 159,15

-1 606,39

-10 000,00

8 393,61

-5 159,15

-7 182 774,86

-6 225 000,00

-957 774,86

-5 752 343,68

Innsamling og behandling

33730 Driftsavtale miljøstasjoner

33752 Innsamling ekstra tanker slam

33758 Behandling silgods

Innsamling og behandling
Sluttbehandlingsavgift
31960 Sluttbehandlingsavgift

Sluttbehandlingsavgift
Avskrivninger
35901 Avskrivninger Maskiner og anlegg
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Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjo

Periode: 1 - 12/2018

Kontonr Tekst

Årets regnskap

NOK

Budsjett

Dato:: 28.03.2019

Budsjettavvik

Årsbudsjett

Fjorårstall

periodisert
35902 Avskrivninger bygninger, fast eiendom

-1 164 231,89

-1 155 000,00

-9 231,89

-162 672,16

-170 000,00

7 327,84

-106 536,14

-8 509 678,91

-7 550 000,00

-959 678,91

-6 736 288,63

Tap på fordring

0,00

0,00

0,00

0,00

Tap på fordring

0,00

0,00

0,00

0,00

Sum driftsutgifter

-96 786 563,45

-93 610 000,00

-3 176 563,45

-87 865 302,10

Sum Driftsutgifter

-96 786 563,45

-93 610 000,00

-3 176 563,45

-87 865 302,10

Sum Driftsresultat

521 389,96

-1 951 200,04

2 472 590,00

815 028,12

521 innt.
389,96
Sum driftsresultat inkl ekstraord.

-1 951 200,04

2 472 590,00

1 260 734,89

-212 899,00

-350 000,00

137 101,00

-240 837,41

-4 848,53

0,00

-4 848,53

-21 931,47

-217 747,53

-350 000,00

132 252,47

-262 768,88

1 447 506,00

2 300 000,00

-852 494,00

894 807,00

25 450,52

0,00

25 450,52

3 773,25

1 472 956,52

2 300 000,00

-827 043,48

898 580,25

Avsetninger

0,00

0,00

0,00

0,00

Avsetninger

0,00

0,00

0,00

0,00

1 776 598,95

-1 200,04

1 777 798,99

1 450 839,49

35903 Avskrivninger, inventar og utstyr

Avskrivninger

-877 408,81

Finansintekter
Sum finansinntekter
39001 Renteinntekter bank
39009 Andre renteinntekter, kunder

Sum finansinntekter
Finansutgifter
Sum finansutgifter
35001 Renteutgifter bank
35002 Andre renteutgifter, leverandører

Sum finansutgifter

Periodens resultat før skatt
38300

Betalbar skatt

0,00

0,00

0,00

192 407,77

38320

Endring i utsatt skatt
Sum skattekostnad

0,00

0,00

0,00

253 299,00

0,00

0,00

0,00

445 706,77

1 776 598,95

-1 200,04

1 777 798,99

1 896 546,26

Periodens resultat etter skatt
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Investeringer 2018
2018
Budsjett

Sum budsjett

Finansiering

Status

Fra 2015

Fra 2016

Fra 2017

Sum regnskap
2018

Total regnskap

Regnskap vs
budsjett

-

Påbegynte prosjekt
Miljøstasjon Fræna (fra 2015 -> )

7 000 000

Lån

99 %

5 716 386

-173 718

Miljøstasjon Nesset (fra 2015 -> )

2 000 000

Egne midler

100 %

635 847

1 933 864

26 565

Miljøstasjon Molde (fra 2016 -> )

43 000 000

Lån

131 489

1 289 125

Sorteringshall Molde (fra 2016 -> )

60 500 000

Egne midler

2 500 000

Lån

Lager/vaskehall +Vaskemaskin (dunker) (2016 -> )
Arealutvidelse/Kompostering (fra 2017 -> )
Adm.bygg (fra 2017 -> )

(456)

2 000 000
15 000 000

Lån

Deponigassanlegg

1 000 000

Lån

Gjemnes Miljøstasjon
Aukra Miljøstasjon

8 677 436

17 628 453

2 628 453

122 655

132 951

6 130 012

1 420 614
521 546
6 270 663

1 000 000

-

-

-1 000 000

1 000 000

-

-

-1 000 000

14 718 490

1 000 000

Tilpassing av sorteringsmaskiner (Kobelco)

1 000 000

Papir/papp/plast presse

5 000 000
500 000
3 000 000
300 000
1 000 000

Lån

Nye dunker/Containere

1 000 000

Lån

Utstyr til hjullastere
Isoporpresse
Diverse utstyr anlegget /kamera
C3C-blokker
Kontormøbler nytt adm.bygg
Oppgradering server
12 800 000

-97 591 087

905 000
-

905 000
-

865 000
-

865 000
-

--

Nedgravde Containere

Sum 2018

8 951 017

258 308

2 596 276

-1 000 000

Hjullaster 16tonn (Kobelco sorteringsmaskin)

Ny Varebil

6 296 819

-400 185
596 276
-41 579 386
-59 978 454
3 770 663
4 296 819

-

Fra 2018

Kvern

6 599 815

429 593

25 545
140 583
7 700
5 867 226

-

Sum

Sollemaskin (kompostering)

100 %

1 031 602

--

-95 000
-135 000
-5 000 000
-500 000
-

995 007
2 523 752
110 995
185 000
-

995 007
2 523 752
110 995
185 000
-

-3 000 000
-300 000
-4 993
1 523 752
110 995
185 000
-

338 078
174 894
456 387
24 544

338 078
174 894
456 387
24 544
-

338 078
174 894
456 387
24 544
-6 221 343

6 578 657
21 297 147

Resultat balansekolonne
Kontonr

Tekst

Sum regnskap 2018

355 - Husholdning

Gebyrinntekter
Øvrige salgsinntekter
Sum driftsinntekter

63 706 570
32 558 603
96 265 173

56 293 960
6 397 936
62 691 896

Lønn og sosiale kostnader

21 987 366

354 - Slam

320 - Næring

Annet

7 412 610
7 412 610

26 160 667
26 160 667

-

15 032 683

399 161

6 555 523

-

7 483 969

5 357 421

121 540

2 005 008

-

Drift og vedlikehold

11 705 799

7 437 799

38 087

4 229 913

-

Innsamling og behandling

47 098 144

30 732 514

6 750 845

9 614 785

-

1 606

411

1 196

-

8 509 679

5 674 070

2 784 868

-

Administrasjon og info

Sluttbehandlingsavgift
Avskrivninger
Tap på fordring

-

-

50 741
-

-

-

Sum driftsutgifter

96 786 564

64 234 898

7 360 374

25 191 293

-

Sum driftsresultat

-521 390

-1 543 002

52 237

969 374

-

Sum finansinntekter/-utgifter

-1 255 209

-922 868

4 668

-571 678

234 670

Periodens resultat før skatt

-1 776 599

-2 465 870

56 905

397 696

234 670

-

-371 773

Sum skattekostnad
Periodens resultat etter skatt
Selvkostfond 01.01.2018
Selvkostfond 31.12.2018

-371 773
-2 148 372

-2 465 870

56 905

1 699 592
-766 278

833 544
890 449

-766 278
1 699 592
4 667 537
4 920 604
2 697 376
749 800

890 449
833 544
678 042
941 856
896 004
561 586

Utvikling selvkostfond
Selvkostfond 31.12.2018
Selvkostfond 31.12.2017
Selvkostfond 31.12.2016
Selvkostfond 31.12.2015
Selvkostfond 31.12.2014
Selvkostfond 31.12.2013

25 923

234 670

Sakspapir
Saksbehandler
Jan-Egil Korseberg

Saksnr
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Saksopplysninger:
Det er behov for å oppdatere våre styringsdokumenter av flere grunner:
Ny kommunestruktur
Siden flere av eierkommunene endrer struktur og Rauma kommune skal inn som ny
deltager i selskapet, må selskapsavtalen endres. Dette gir først og fremst utslag i nye
eierbrøker med tilhørende ansvar for selskapets disposisjoner og gjeld i § 4. Men også
representasjon i styrende organer må endres.
Prinsippet som til nå har vært benyttet er at alle kommunene har hatt like mange
medlemmer i styre og representantskap, med unntak av at Molde, som til nå har hatt ca
52 % av ansvaret, har hatt 1 representant i tillegg. Det vil si at alle har hatt ett medlem i
styret, mens Molde har hatt 2. Og tilsvarende har alle hatt 2 medlemmer i
representantskapet, mens Molde har hatt 3. I tillegg har det vært en uskreven regel at
Molde har hatt leder i representantskapet.
Forslaget fra administrasjonen er at de nye sammenslåtte kommunene får med seg den
(de) medlemmene som de gamle kommunene hadde, slik at Molde får 4 i styret og
Hustadvika får 2, mens de øvrige får 1. Siden Rauma kommer inn, vil antallet nå bli 10
styremedlemmer inklusiv den ansattvalgte. I representantskapet vil Molde da få 7,
Hustadvika 4 og øvrige 2 slik at det totalt blir 17.
Et annet alternativ vil være å fortsette som nå med en fra hver av kommunene og 2 fra
Molde, da vil styret bli totalt på 7 medlemmer. Og 2 fra hver av kommunene og 3 fra
Molde i representantskapet. Da vil representantskapet bli på 13 medlemmer.
Et tredje alternativ vil være å frigjøre seg helt fra deltagerkommunene og velge et såkalt
profesjonelt styre. ÅRIM har valgt en slik modell.
I selskapsavtalen har vi også foreslått å øke lånerammen fra 200 til 225 millioner. Dette
skyldes først og fremst at Rauma er ny deltager og vil utløse investeringer. Vi vet at

enkelte av postene på investeringsprogrammet er skjøvet ut i tid (f.eks. lukking av
deponiet og videre utbygging av gjenvinningsstasjonene) pga. at vi begrenses av
lånerammen. Om en slik økning ikke ønskes, vil det bare bety at nåværende plan
videreføres.
Harmonisering.
Det har lenge vært en diskusjon i avfallsbransjen om hvorfor systemene og ordningene
er så forskjellig rundt omkring i landet. Når man flytter, må man innrette seg på en helt
ny måte for å få kastet avfallet på rett måte. Det har derfor vært et ønske om å
harmonisere ordningene og regelverket fra selskap til selskap, kommune til kommune.
Dette arbeidet har startet i Midt-Norge og RIR har i alle år hatt et tett samarbeid med de
andre selskapene i Midt-Norge. MNA (Midtre Namdal), IR (Innherred) og HAMOS
(Orkanger) har allerede blitt enig om en felles forskrift med bare mindre variasjoner.
Administrasjonen i RIR har derfor ønske om å slutte oss til denne «malen». Avfall
Norge, som er vår bransjeorganisasjon, ser også på det arbeidet vi gjør i Midt-Norge og
vil mest sannsynlig anbefale alle kommuner/selskaper å vedta denne forskriften, med
mindre lokale tilpasninger.
Den nye forskriften som vi nå da ønsker vedtatt vil avvike ganske mye fra dagens i form,
men lite i faktisk innhold. Vi trenger ikke gjøre noen endringer i vårt innsamlingsopplegg
i denne forbindelse. Rauma ville uansett ha tilpasset seg dette opplegget, og vil derfor
kunne slutte seg til denne på samme måten som de andre. En del av detaljene i den
forrige forskriften vil etter denne forskriften kunne reguleres i «retningslinjer», noe som
åpner for en noe enklere saksbehandlingsprosess ved innføring av nye ordninger.

Det er viktig å holde klart forskjellen mellom disse to dokumentene. Selskapsavtalen
(vedtektene) regulerer forholdet mellom deltagerkommunene (eierne) og selskapet, bl.a.
bestemmer denne hvilke oppgaver selskapet skal kunne gå inn i. Mens forskriften
regulerer forholdet mellom innbyggerne/abonnentene og selskapet/kommunen.
Forskriften skal publiseres på Lovdata.no.
En av oppgavene i renovasjonen som har vært diskutert i mange år, er hvem som skal
fakturere abonnentene for renovasjonsgebyr. Det er ikke foreslått noen endring i
selskapsavtalen på dette punktet, men etter en konferering med selskaper som
fakturerer direkte, er det heller ikke nødvendig om det er ønskelig å gjøre denne
oppgaven i selskapet i stedet for i kommunene. Grunnen til at dette kan bli et spørsmål
igjen, er at vi ønsker på sikt å differensiere gebyret etter hvor mye rest- og matavfall
abonnenten leverer. Myndighetene ber oss om å bruke gebyret til å motivere til bedre
kildesortering. Med bruk av den RFID-brikken som alle våre dunker har installert, kan vi
redusere gebyret for de som er flinke til å redusere restavfallsmengden ved å
kildesortere ut mest mulig av det som skal i de andre dunkene, og for de som er flinke til
å redusere matsvinn slik at mengden her også går ned. Vi tenker at vi vil registrere hvor
mange tømminger abonnenten får utført/trenger, og dette må da framgå med egen pris
pr. tømming på fakturaen. Dette er en løsning som BIR i Bergensområdet og Avfall Sør i
Kristiansandområdet m.fl. allerede praktiserer. Slike tømmedata ser vi ingen mulighet til
å overføre på enkelt og korrekt vis til den enkelte kommunes fakturaprogram. Dette vil
uansett komme opp sammen med en utredning av muligheter på et senere tidspunkt.
Vi har bedt kommunene om å komme med innspill til dokumentene, og disse er
gjennomgått nedenfor.
Det har ikke kommet noen innspill under den offentlige høringen.
Etter vedtak i denne saken vil den sendes til kommunene som må vedta
selskapsavtalen og forskriften likelydende i kommunestyremøte.

Innspill fra kommunehøringen.

1. Fra rådmannen i Rauma har vi fått merknader til selskapsavtalen (se vedlegg):
· § 1: Det bør tydeligere åpnes for inntreden i selskapet av nye kommuner.
Administrasjonen mener at § 9 dekker dette anliggendet på tilstrekkelig måte. Men i
forbindelse med inntredenen av Rauma kommune etablerte selskapet en metode for
beregning av innskudd som også vil kunne benyttes ved uttreden. Etter juridisk rådgiving er
derfor § 10, pkt 2, foreslått endret i tråd med dette. Hovedforskjellen er altså at alle
kommuner ved uttreden vil kunne få sin andel av selskapets verdi, på samme måte som de
må betale for å komme inn.
§ 5, pkt 2: Det bør være en sammenheng mellom eiernes eierandel og representasjon i
representantskapet. Ingen kommune bør ha over 50 % av stemmene.
Dette ønsket til Rauma vil bryte svært mye med den tradisjonen RIR har hatt og som mange
mener har gjort at det har vært et svært godt samarbeid i selskapet. Ønsket vil i en viss grad
imøtekommes gjennom den foreslåtte endringen for Molde og Hustadvika. Erfaringen så
langt er så positiv at styret vil foreslå at det videreføres at hvert medlem har en stemme.
·

§5. pkt 6: Fastsettelse av godtgjørelse til leder og medlemmer i representantskap tas ut
av listen over saker som skal behandles.
Dette er som Rauma påpeker helt korrekt utenfor representantskapets ansvar og skal ikke
vedtas av representantskapet. Avtalen rettes opp i henhold med dette.
·

· § 6, pkt1: Foreslår å redusere styret til 5 medlemmer.
Styret vil opprettholde forslaget om 10 medlemmer i denne situasjonen, men det finnes
alternativer som er nevnt i saksframlegget.
· § 6, pkt 2: Representantskapets leder bør ikke delta i styrets møter.
Det er korrekt som Rauma beskriver at representantskapet skal ivareta eiernes interesser og
styret skal forvalte selskapets interesser. Det er derfor viktig at representantskapets leder
med dagens ordning, er seg bevisst den avstand han må ha til styret. Men på den andre
siden er det også viktig at representantskapet har en mulighet til å være tett på styrets
arbeid, slik at representantskapet så tidlig som mulig og så korrekt som mulig kan gjøre sine
vedtak og eventuelt markere uenighet med styret.
Styret mener at denne balansen har vært korrekt og godt håndtert så langt, og støtter derfor
ikke Raumas forslag til endring av dagens praksis.

2. Fra Molde kommune v/Bjarte Koppen har vi fått følgende kommentarer:
Klagebehandling skal tilligge kommunen, RIR skal bare stå for innsamling og
behandling av husholdningsavfall.
Styret i RIR mener at det er viktig at like klagesaker får lik behandling i de ulike kommunene i
RIR. Tjenestene og gebyret skal være likt i alle kommunene, og da bør klagesaker også
behandles på ett sted, med så likt utfall som mulig. Styret opprettholder derfor forslaget i
dokumentene.
·

Til forskriften:
· § 3.2 Forslaget ikke i samsvar med Molde kommune sin praksis.
Intensjonen med denne nye renovasjonsforskriften er å bli i samsvar med praksis i de andre

kommunene i Midt-Norge og deretter i resten av landet på renovasjonsområdet. Det blir vi
aldri hvis alle kommunene skal fortsette med sin egen praksis.
· § 3.4 Hva er de ulike servicegrader? «Kan» bør skytes inn i første setning.
Det er vel bare servicegrad 3, fritidsboliger med ekstra store kostnader til renovasjon som er
uklar. Administrasjonen i RIR har som eksempel i dag ekstra store kostnader til renovasjon
på Bjørnsund med ekstra båttransport av beholdere til land. Det kan også være andre
vanskelig tilgjengelig steder som krever traktor eller ATV for å bringe fram dunker som kan
plasseres i denne kategorien.
Styret støtter forslaget om å skyte inn «kan» i første setning. Men det er viktig at gebyrene
fortsatt er like i alle kommuner.
Kap 4. Støttes, men stiller spørsmål om konkurransevridning, varighet av
godkjenningene og RIRs myndighet på dette feltet.
Dette kapitlet har kommet inn etter anbefaling fra KS Bedrift. Det har vært et utvalg i arbeid
som har formulert ut dette som en mal for IKS-ene. Begrunnelsen er at det i dag er mange
mindre seriøse aktører som tilbyr containere til husholdninger, uten at dette er godkjent slik
forurensningsloven krever. Vi mener at det er viktig at slike søknader blir vurdert likt og bare
en gang, fordi mange av disse selskapene opererer over kommunegrensene og vil kunne
risikere å måtte søke mange ganger og å få ulike svar på samme søknad om
søknadsbehandlingen legges til kommunen. Det er derfor best om RIR, som også kjenner
bransjen i området, har denne behandlingen.
Når det gjelder konkurransevridning er det tatt inn i § 4.3 at det omsøkte tiltaket kan inndras
om det går på bekostning av kommunens egen virksomhet. Det er derfor ikke snakk om
konkurranse, men om tilbud som supplerer RIRs egen innsamling. Det vil jo dessuten ikke
løse dette problemet med konkurransevridning om godkjenning legges til eierkommunen,
RIR er jo kommunens selskap. I dag er det flere container-selskaper i våre kommuner som
driver og som vil kunne bli godkjent, på linje med RIR Næring AS.
Når det gjelder varigheten på tillatelsen, kan det absolutt problematiseres, men KS Bedrift og
RIRs mening er at det bør være en tidsbegrensning, siden vi vet at det vil bli stilt stadig
større krav til kildesortering og kvalitet på avfallshåndteringen. Å la et selskap ha en slik
godkjenning for alltid, vil derfor være å gi avkall på en mulighet til å kreve «resertifisering» av
selskapet.
·

Til selskapsavtalen:
· Formalisere at leder i representantskapet er fra Molde kommune.
Vi opplever at dette er et politisk spørsmål som styret i RIR ikke har noen mening om.
· Mange medlemmer i styre og representantskap vil gi økte kostnader, hvor mye?
Det foreslås en økning på ett styremedlem, noe som vil utgjøre en økning i godtgjøring til
styret på ca. 30.000,- pr år med dagens satser. Når det gjelder økningen av rep.skapet på 2
medlemmer, har ikke administrasjonen i RIR oversikt over kommunenes
godtgjøringsregulativ, så denne kostnaden, som altså dekkes av kommunene, kan vi ikke si
noe om.
· § 2: Er upresis og slamtømming bør ut av formålet som oppgave i alle kommuner.
Formålet er formulert ganske likelydende i selskaper vi vanligvis sammenligner oss med. Det
har i RIRs historie ikke vært kontroverser omkring denne åpne formuleringen. Om det er
ønske om å begrense RIRs ansvar, anses det som et politisk spørsmål og RIRs
administrasjon har ikke noen mening om det og foreslår heller ingen endring av paragrafen.
Når det gjelder slamområdet, har det i flere runder vært diskutert om Molde kommunes
kompetanse og sugebil kunne utnyttes bedre, men de øvrige kommunene har holdt fast på at
de ønsker at denne tjenesten skal ligge hos RIR. Om det skal åpnes for at enkeltkommuner
skal kunne ta tilbake denne tjenesten, vil ikke RIRs administrasjon ha noen mening om, men
det ble klarlagt ved forrige runde på dette at prisen for tømming av en tank ville gå opp i de

andre kommunene, om Molde trakk seg ut.
· § 4: Driftslån erstattes av likviditetslån.
Styret støtter forslaget.
· §§ 3 og 10: Skal Nesset kommune være benevnt etter 1.1.2020.
Nesset kommune eksisterer ikke lenger etter denne datoen. Etter en juridisk vurdering er
paragrafene omformulert.
§ 8: Usikkerhet omkring de 3 siste kulepunkt i paragrafen, ikke i samsvar med praksis,
hva skal være RIRs ansvar, er dette en del av selvkost?
Kommunen har et ansvar i henhold til disse paragrafene i forurensningsloven. RIRs erfaring
er at dette har vært håndtert ulikt i kommunene våre, noe som er lett forståelig, siden det er
ulik kompetanse igjen i kommunene etter at RIR ble etablert for å ta seg av renovasjon. Som
nevnt tidligere er det et uttalt ønske i styrende organer i RIR at det skal være likt
tjenestetilbud i alle kommunene. Det vil det bli hvis disse sakene håndteres av RIR. Det er
dessuten et stadig økende fokus på forsøpling, noe som kommunene rimeligvis ikke kan ha
like stort fokus på.
Når det gjelder selvkostregnskapet, vil avfall fra turistområder ikke belastes dette under
dagens regelverk. Det må etableres en driftsavtale med aktuell part eller faktureres ad hoc.
Kostnaden vil sannsynligvis være lavere for RIR enn for f.eks. teknisk etat i kommunen,
siden vi har utstyr spesielt tilpasset denne oppgaven.
·

· Fakturering av gebyr.
Det foreslås ingen endringer i selskapsavtalen omkring dette. Kommunens ønske om en
presisering av utfordringene vil vi selvfølgelig komme tilbake med, når det blir aktuelt.

Forslag til vedtak:
Representantskapet godkjenner ny selskapsavtale og renovasjonsforskrift.
Dokumentene skal vedtas likelydene i alle kommunestyrene.

MOLDE, den 11.04.2019

Jan-Egil Korseberg
daglig leder

SELSKAPSAVTALE
FOR
ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE
RENOVASJONSSELSKAP IKS.
Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS er et selskap i henhold til Lov om
Interkommunale Selskaper (IKS‐loven) 29.01. 1999 nr.6. Sist endret 21.06.2017x.x.16.

Selskapet er en videreføring av Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap stiftet
28.02.1983 i henhold til Kommuneloven § 27.

§ 1.

Firma og forretningsadresse.

Selskapets navn er Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS, forkortet RIR IKS.
Selskapets forretningskontor er i Molde.
Selskapet eies av kommunene Aukra, Hustadvika, Gjemnes, Molde og Rauma.

§ 2.

Formål.

Selskapet skal, på vegne av medlemskommunene og i henhold til delegasjon, utøve den
forvaltningsmyndighet og de oppgaver som medlemskommunene har etter Lov om vern mot
forurensninger og om avfall (forurensningsloven) – med mindre det er unntatt i kommunale vedtak,
innenfor områdene innsamling, transport og behandling av avfall / slam og alle oppgaver tilknyttet
dette.
Selskapet kan delta i og/eller etablere andre selskap til utøvelse av virksomhet innen denne
formålsparagrafen.
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Selskapet er tildelt enerett til innsamling av kommunalt avfall og tømming av slamtanker og har ikke
erverv som formål.
Selskapet har kompetanse og mulighet til å utføre andre forvaltningsoppgaver som krever kjennskap
til forhold til abonnenter, forsøpling og kontroll også for andre kommuner enn medlemskommunene.
Selskapet skal arbeide for en miljøriktig håndtering av avfallet i egenregi eller i samarbeid med andre.
Selskapet skal være et konsultativt organ for eierne i forurensningsspørsmål og bidra til løsning av
slike.

§ 3.

Innskuddsplikt og eierandeler.

Eierkommunene har ikke betalt kapitalinnskudd i selskapet.
Unntak er Aukra, Nesset og Rauma hvor kapitalinnskuddet fremgår av balansen.

§ 4.

Lån og eiernes ansvar.

Eierkommunene hefter ubegrenset for selskapets disposisjoner og gjeld i samme forhold som det
antall innbyggere de har innenfor sine områder ved siste årsskiftet. Pr 01.01.20189 hefter
eierkommunene som følger:

Aukra kommune

6,06,9 %

EideHustadvika kommune
Fræna kommune

22,5 6,8 %
19,0 %

Gjemnes kommune

4,55,1 %

Midsund kommune

4,1 %

Molde kommune
Nesset kommune

54,252,3 %
5,8 %Rauma kommune
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12,8 %

Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter vedtak i styret. Enkeltinvesteringer over
5 millioner skal godkjennes i representantskapet. Øvre ramme for driftslån likviditetslån er kr 10 mill.,
og øvre ramme for investeringslån er kr 22500 mill.
Innen selskapets geografiske arbeidsområde skal det gjelde likelydende forskrifter for
renovasjonsordningen. Disse godkjennes av representantskapet og vedtas av eierkommunene.

§ 5.

Representantskapet.

1. Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet og
representantskapet er selskapets øverste myndighet.
2. Representantskapet skal ha 175 medlemmer med slik fordeling:
Aukra kommune
2
Eide Hustadvika kommune
Fræna kommune
2
Gjemnes kommune
2
Midsund kommune
2
Molde kommune
73
RaumaNesset kommune 2

24

Representantskapets medlemmer skal ha personlige varamedlemmer.
Medlemmer og varamedlemmer til representantskapet velges av kommunestyrene i
eierkommunene for en periode på 4 år, i samsvar med den kommunale valgperioden.
Medlemmer til representantskapet tiltrer når de er valgt av kommunestyret. Et
medlem av styret kan ikke være medlem av representantskapet.
3. Representantskapets vedtak må godkjennes i den utstrekning dette kreves etter
kommuneloven eller lovgivningen ellers. Det vises blant annet til §§18 og 22 i lov om
interkommunale selskaper.
4. Representantskapet trer sammen hvert år, så tidlig som mulig i kalenderåret og ellers
når representantskapets leder bestemmer det, eller når minst en av
deltakerkommunene eller når minst 1/3 av medlemmene av representantskapet, styret
eller revisor ber om det.
Hvis ordføreren i den enkelte kommune ikke er valgt medlem av representantskapet
kan denne møte med talerett, men uten stemmerett.
Styrets medlemmer og daglig leder kan delta i representantskapets møter med talerett,
men ikke stemmerett.
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Representantskapet er beslutningsdyktig når så mange representanter er til stede at
disse representerer minst 2/3 av stemmene. Vedtakene gjøres med vanlig flertall av de
stemmer som er avgitt. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.
5. Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde
saksliste og eventuelt saksmateriale. De enkelte deltakerkommuner ved rådmannen 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 hvis dette er påtrengende
nødvendig.
6. Representantskapet skal behandle følgende saker:
Skriftlig årsmelding fra styret.
Revidert årsregnskap fra styret for forrige kalenderår.
Hvert 4. år velges:
‐

Leder og nestleder i representantskapet for 4 år.

‐

Styremedlemmer med varamedlemmer etter forslag fra eierkommunene for 4 år.
Valgkomitéen innstiller etter vurdering av innkomne forslag i henhold til
gjeldende lover og ønske om aktuell kompetanse.

‐

Leder og nestleder i styret for 4 år.

‐

Valgkomité på 3 medlemmer og dets leder og nestleder for 4 år.

Hvert 2. år velges:
-

Klagenemnd, for 2 år, på 3 medlemmer som med bindende virkning avgjør klager
fra abonnenter og kunder over beslutninger og enkeltvedtak som er truffet av
RIR.

-

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. lov om IKS § 18,
herunder forslag fra styret til gebyrregulativ.

Dessuten skal representantskapet behandle:
-

Fullmakter til styret.
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-

Langtidsplaner, herunder økonomiplan iht. lov om IKS § 20, og vesentlige
endringer i metoder/systemer.

-

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

-

Forslag som er kommet inn til styret innen 8 uker før møtet i representantskapet.

-

Andre saker som styret vil ta opp.

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

§ 6.

STYRET

1. Styret består av 109 medlemmer med personlige varamedlemmer, hvorav 42 er fra
Molde kommune, 2 fra Hustadvika kommune, en fra hver av de øvrige kommunene og
en som velges av og blant de ansatte. Kommunene foreslår til valg det doble antall, like
mange av hvert kjønn.
2. Lederen innkaller til møte når han finner det nødvendig eller når minst tre av styrets
medlemmer eller når daglig leder ber om det. Innkalling til møte skal skje med minst
fem dagers varsel. Innkallingen skal inneholde oppgave over de saker som skal
behandles. Saksdokumentene medsendes eller legges ut til gjennomsyn for styrets
medlemmer samtidig med at innkallingen utsendes.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.
Vedtakene gjøres med vanlig flertall. For å være gyldig må flertallet utgjøre mer enn en
tredel av styrets medlemmer. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Daglig
leder deltar i styrets møter med talerett, men uten stemmerett. Representantskapets
leder kan delta i styrets møter med talerett, men uten stemmerett. Selskapet forpliktes
ved underskrift av styrets leder og daglig leder i fellesskap.
3. Forvaltningen av selskapet hører til under styret, som gjør de nødvendige vedtak for å
sikre at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen,
selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet.
For selskapets daglige drift kan styret meddele prokura til daglig leder og/eller
styreleder.
Styret avgir innstilling i saker som forelegges representantskapet. Disse skal i god tid
tilsendes representantskapets leder. Styret utøver enhver myndighet som ikke er tillagt
representantskapet.
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Styret utarbeider og forelegger representantskapet oversikt over driften i det forløpne
driftsår og legger fram regnskapet i revidert stand.
Styret legger fram for representantskapet innen medio oktober budsjett for kommende
år.

§ 7.

Daglig leder

Daglig leder ansettes av styret. Styret fastsetter daglig leders stillingsinstruks og godtgjørelse. Daglig
leder har den myndighet som styret bestemmer, herunder foreta ansettelser, innen rammen av
styrets mandat.

§ 8.

Delegasjon av myndighet til selskapet.

I medhold av Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 83 har selskapet,
med mindre annet framgår av kommunalt vedtak, fått delegert myndighet til å ivareta følgende
forpliktelser og eventuelt fatte enkeltvedtak på vegne av eierkommunene:

§ 9.

-

§ 26, om tømming av slam fra slamavskillere

-

§ 29 3. ledd, om krav til anlegg for behandling av avfall

-

§ 30 1. ledd, om innsamling av husholdningsavfall

-

§ 31 1. ledd , om spesialavfall

-

§ 35 2. ledd, om avfall fra utsalgssteder, turistanlegg og utfartssteder.

-

§ 35 siste ledd, om pålegg til utsalgssteder, turistanlegg og arrangør av stevne

-

§ 37 om pålegg om å rydde opp i avfall eller betale for opprydding.

Utvidelser og endringer i selskapsavtalen.

Nye kommuner kan tas opp som deltakere i selskapet, som eiere ved tilslutning av samtlige
eierkommuner. Forslag om endringer av selskapsavtalen krever minst 2/3 flertall i
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representantskapet. Endringer i selskapsavtalen må godkjennes av kommunestyrene i
eierkommunene.

§ 10.

Uttreden og oppløsning.

1. Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i selskapet og
kreve seg utløst av dette. Uttreden skjer likevel ikke før 31. desember året etter at skriftlig
varsel ble gittved årsskifte. Varslet skal gis til representantskapet på årsmøtet.
Representantskapet kan likevel kreve at kommuner som ønsker å tre ut må stå som deltaker
så lenge det løper avtaler selskapet har inngått og som gjelder vedkommende kommune. Jfr
IKS lov § 30.1
2. Den utløsningssum en deltaker kan kreve ved uttreden fastsettes til andelens nettoverdi ved
oppsigelsesfristens utløp. Nettoverdien av andelen fastsettes etter en verdivurdering av
selskapet, der det også tas hensyn til framtidige forpliktelser, herunder etterdrift av deponi.
Utløsningssummen fastsettes uavhengig av verdien av deltakerens innskudd.
Er deltakerens andel negativ, er dette deltakerens tap som skal innbetales.
Enten uttredende deltaker har krav på utløsningssum eller er forpliktet til å innbetale andel
av tap skal oppgjør skje straks.
Den uttredende deltaker fortsetter å hefte overfor kreditorene for sin andel av
selskapsforpliktelsene på uttredelsestidspunktet inntil den uttredende deltaker må anses for
å være fritatt av kreditor. er begrenset til det kontantinnskudd deltakeren måtte ha betalt
ved inntreden. Uttredende deltaker må svare for sin forholdsmessige andel av selskapets
gjeld og eventuelle andre forpliktelser.
Disse har gjort kontantinnskudd:
Aukra med kr. 379 129,.‐
Molde (ved innbetaling fra daværende Nesset kommune) med kr. 396 000.,‐
Rauma med kr. 1 192 015,‐
De andre eierkommuner har ikke gjort noe kontantinnskudd i selskapet., jfr IKS loven § 30.3.
For øvrig vises til lov om IKS, § 30.
3. Oppløsning av selskapet kan bare skje dersom samtlige kommunestyrer har fattet vedtak om
dette. Oppløsning må godkjennes av departementet, jfr lov om IKS § 32. Hver av de
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deltakende kommuner skal ved oppløsningen av selskapet være ansvarlig for sin del av
selskapet forpliktelser i forhold til folketallet pr 01.01. det året selskapet blir oppløst.

§ 11.

Lov om IKS.

Lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6 kommer til anvendelse i den utstrekning
selskapsavtalen ikke bestemmer annerledes.

§ 12.

Ikrafttreden.

Denne selskapsavtalen trer i kraft når den er godkjent av kommunestyrene i eierkommunene.

Godkjent med likelydende vedtak i

Aukra kommune: x.x.x
Eide Hustadvika kommune: x.x.x
Fræna kommune: x.x.x
Gjemnes kommune: x.x.x
Midsund kommune: x.x.x
Molde kommune: x.x.x
RaumaNesset kommune: x.x.x
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Kapittel 1 ‐ Generelle bestemmelser
§ 1‐1

Formål

Forskriften har som formål å sikre at husholdningsavfallet kildesorteres og håndteres i
henhold til avfallshierarkiets prioriteringer. Dette skal gjøres ved en miljø‐ og
klimavennlig, helsemessig hygienisk, brannforebyggende oppbevaring og
kostnadseffektiv innsamling og transport av husholdningsavfallet.
Forskriftens bestemmelser skal anvendes slik at formålene søkes oppnådd.

§ 1‐2

Virkeområde

Forskriften gir bestemmelser om den kommunale hente‐ og bringeordning for
husholdningsavfall og gjelder alle registrerte grunneiendommer, herunder også
seksjonerte deler av bygning og fritidseiendommer.
Forskriften gir også bestemmelser om avfallsgebyr.

§ 1‐3

Retningslinjer til forskriften

Kommunen kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens
bestemmelser, herunder fastsette detaljkrav til:












§ 1‐4

Sortering av husholdningsavfall
Kategorisering av abonnement
Kjøreruta, tømmerutiner, frekvens og vinterordning
Innsamling av avfall utenom ordinær henteordning
Renovasjonsteknisk planlegging
Oppsamlingsenheter og felles bruk
Alternativ oppsamlingsenhet og bruken av disse
Standplass, avfallshus og lignende
Hjemmekompostering
Leveringsbetingelser på gjenvinningsstasjoner
Returpunkt

Definisjoner

a) Abonnent: Eier eller fester av grunneiendom som omfattes av den kommunale
avfallsordningen.
b) Alternativ oppsamlingsenhet: Nedgravde beholdere, bunntømte containere,
avfallssug eller lignende.
c) Avfallshierarkiet: Begrep i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall.
Beskriver prioriteringer i avfallspolitikken, der avfallsreduksjon topper
hierarkiet, så kommer ombruk, materialgjenvinning, energigjenvinning og til
sist deponering.
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d) Boligabonnement: Enhver bebodd eiendom, leilighet m.m. har minimum ett
boligabonnement. Med leilighet menes selvstendig boenhet med eget kjøkken,
bad og WC.
e) Bringeordning: Innsamling der abonnenten selv bringer det kildesorterte
husholdningsavfallet til et sentralt mottakspunkt, slik som returpunkt og
gjenvinningsstasjon.
f) Farlig avfall: Avfall som ikke kan behandles sammen med annet
husholdningsavfall, fordi det har egenskaper som kan medføre alvorlig
forurensning eller skader på mennesker eller dyr.
g) Fritidsabonnement: Enhver bebygd eiendom hvor det ikke er fast helårlig
bosetting, men samtidig innredet for hvile og matstell, har i minimum ett
fritidsabonnement.
h) Gjenvinningsstasjon: Betjent mottak tilrettelagt for levering av separert avfall,
som ikke hentes av renovatør på grunn av sin type, størrelse eller tyngde.
i) Grunneiendom: Fast eiendom som er identifisert med eget matrikkelnummer i
offentlig eiendomsregister.
j) Henteordning: Innsamling der det kildesorterte husholdningsavfallet hentes
hos abonnenten, transporteres og leveres mottaks‐/behandlingsanlegg.
k) Hentested: Standplass for oppsamlingsenhet på tømmedag.
l) Hjemmekompostering: Husholdningen tar hånd om alt sitt matavfall ved å
kompostere i egen kompostbeholder.
m) Husholdning: Alle typer boliger med privat hushold, også boliger som ikke
benyttes regelmessig, herunder hytter og fritidshus m.m.
n) Husholdningsavfall: Avfall fra private husholdninger, herunder større
gjenstander som inventar og lignende.
o) Kommunen: Myndigheten som er tillagt kommunen er delegert og utøves av
Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS.
p) Kildesortering: Sortering av avfall i ulike typer, der avfallet oppstår.
q) Kjørerute: Kjørbar veg der renovasjonsbil som henter husholdningsavfallet kan
komme fram og har muligheter for å snu på en forsvarlig måte.
r) Oppsamlingsenhet: Samlebetegnelse for enhet som benyttes til oppbevaring av
kildesortert avfall.
s) Renovatør: Virksomhet eller person som samler inn kildesortert avfall og
bringer det til godkjent mottak.
t) Returpunkt: Ubetjent lokalt mottak hvor abonnenten kan levere visse typer
kildesortert husholdningsavfall.
u) Risikoavfall: Smittefarlig eller potensielt smittefarlig avfall.
v) Sidelaster: Renovasjonsbil utstyrt med en robotarm, som griper fatt i og
tømmer oppsamlingsenheten inn i bilens lasterom.
w) Trillebane: Adkomstvei eller grunn der renovatøren skal transportere
oppsamlingsenheten fra standplass til renovasjonskjøretøy.
x) Tømmekalender: Oversikt over dager for planlagt innsamling av avfall.
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Kapittel 2 – Kommunal avfallsordning
§ 2‐1

Generelt

Kommunen har en lovpålagt plikt til å sørge for innsamling av husholdningsavfall fra
eiendommer som omfattes av forskriften, herunder også fritidseiendommer.
Uten kommunens samtykke er det ikke tillatt å drive innsamling av husholdningsavfall.

§ 2‐2

Oppgaver og ansvar

Innsamling av avfall skal foregå etter fastsatte rutiner og i samsvar med gjeldende
tømmekalender.
Kommunen kan som tilleggstjeneste tilby henting av avfall som faller utenfor den
kommunale innsamlingsordningen.
Kommunen skal sørge for en hensiktsmessig bringeordning, returpunkt og
gjenvinningsstasjoner, for husholdningsavfall som ikke er omfattet av den kommunale
henteordningen.
Abonnenten skal kildesortere og levere husholdningsavfallet etter kommunens
anvisning. Dette gjelder for både hente‐ og bringeordninger.
Der er ikke tillatt å brenne, grave ned eller legge fra seg husholdningsavfall i det fri. Alt
husholdningsavfall skal sorteres og leveres i godkjent oppsamlingsenhet.

§ 2‐3

Henteordning

De ulike avfallstypene hentes regelmessig. Hentehyppigheten fastsettes gjennom
retningslinjer for den enkelte avfallstype og slik at det ikke oppstår hygieniske
problem.
Innsamlingen skal foregå på en slik måte at ulempene i form av støy, lukt, støv og
miljøutslipp blir så små som mulig. Det skal tas hensyn til renovatørens arbeidsmiljø.
Renovatøren skal bringe oppsamlingsenheten tilbake til standplass etter tømming.
Eventuelt søl som oppstår i forbindelse med tømming skal fjernes av renovatør.

§ 2‐4

Bringeordning

Kommunen plikter å sørge for en hensiktsmessig og brukervennlig bringeordning for
husholdningsavfall som på grunn av sin type, størrelse eller tyngde ikke er omfattet av
henteordningen.
Ved levering til et returpunkt eller en gjenvinningsstasjon plikter abonnenten å
overholde de til enhver tid gjeldende sorterings‐ og leveringsbetingelser.
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Kommunens kostnader ved bringeordninger er finansiert av det ordinære
avfallsgebyret, og abonnenten betaler ikke gebyr ved faktisk bruk.
For gjenvinningsstasjoner gjelder en øvre volumgrense for kostnadsfri levering som
følger av de til enhver tid gjeldende leveringsbetingelser.

§ 2‐5

Hjemmekompostering av våtorganisk avfall

Abonnenter som har tilstrekkelig hageareal kan inngå avtale med kommunen om
hjemmekompostering av sitt organiske avfall i egen beholder.
Det er en forutsetning at komposteringen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte,
som ikke tiltrekker seg skadedyr, gir sigevann, vond lukt eller virker sjenerende for
omgivelsene.
Avtale med kommunen om hjemmekompostering vil føre til redusert avfallsgebyr.

§ 2‐6

Oppsamlingsenhetene

Kommunen bestemmer type oppsamlingsenhet som kan benyttes. Alle standard
oppsamlingsenheter eies og utplasseres av kommunen.
Boligabonnenter kan selv velge et abonnement som er tilpasset husholdningens
behov. Flere abonnenter kan samarbeide om felles oppsamlingsenhet.
Ved gjentatt overfylt oppsamlingsenhet eller uriktig bruk kan kommunen gi skriftlig
pålegg om endring av abonnementet, herunder utplassere nye oppsamlingsenheter
som tilfredsstiller kommunens krav.
Oppsamlingsenheten skal bare brukes til kildesortert husholdningsavfall, oppstått på
egen eiendom.
Farlig avfall og risikoavfall må aldri plasseres i oppsamlingsenhetene, men leveres i
henhold til anvisninger fra kommunen.
Abonnenter som er tilknyttet henteordning svarer selv for skade eller slitasje som ikke
er forårsaket av normal bruk og må også erstatte bortkommet eller ødelagte
oppsamlingsenheter. Abonnenten er selv ansvarlig for renhold av oppsamlingsenhet.

§ 2‐7

Hentested

Oppsamlingsenhet skal på tømmedag være plassert ved kjøreruta og maksimalt 3
meter fra vegkant. Renovatør skal utføre tømming i tidsrommet kl. 06.00 ‐ kl. 23.00.
Kommunen kan vedta at innsamlingen og tømmingen skal skje med bruk av sidelaster,
oppsamlingsenheten må da plassere på vegskulderen langs kjøreruta.
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Standplass skal være lett tilgjengelig og oppsamlingsenheten skal være plassert på
plant underlag. Trillebanen skal være fri for hindringer, brøytet og om nødvendig
sandstrødd.

§ 2‐8

Kjørerute og krav til kjørbar veg

Kommunen bestemmer kjøreruten. I hovedsak skal det kjøres etter offentlig veg,
kjøring av private veger kun etter avtale.
Som kjørbar veg regnes offentlig og privat veg som tilfredsstiller kravet til
fremkommelighet for større kjøretøy både sommer og vinter. Vegen må ha
tilstrekkelig bæreevne, ha en kjørebanebredde på minimum 3,5 meter og fri høyde på
minimum 4,0 meter i hele vegens bredde. Samtidig må det bo minimum to
abonnenter langs vegen og det må være tilfredsstillende snuplass, utenom
gårdsplassen, ved siste abonnent.
Abonnenten er ansvarlig for vedlikehold, brøyting og strøing av private veger som
inkluderes i kjøreruten.
Kommunen kan i perioder med vanskelig fremkommelighet påby et annet hentested
for oppsamlingsenheten enn hva som kreves resten av året.

§ 2‐9

Informasjons‐ og opplysningsplikt

Kommunen plikter å informere om den kommunale avfallsordningen.
Abonnenten plikter å opplyse om forhold som kan ha innvirkning for eget
abonnement.
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Kapittel 3 – Avfallsgebyr
§ 3‐1

Avfallsgebyret

Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i denne forskriften skal betale
avfallsgebyr til kommunen. Satsene fastsettes slik at de primært er ment å fremme
avfallsreduksjon, ombruk og gjenvinning.
Kommunestyret fastsetter årlig differensierte gebyrsatser.

§ 3‐2

Gebyrpliktig

I utgangspunktet omfattes alle boliger og all fritidsbebyggelse av ordningen med
tvungen innsamling av husholdningsavfall og er dermed gebyrpliktig i henhold til
denne forskrift. Gebyrplikten omfatter også permanente oppsatte campingvogner.
Hver bebodd eiendom/leilighet utgjør minst ett boligabonnement. Gebyrplikten
inntrer fra det tidspunktet boenheten tas i bruk eller når bygningsmyndighetene gir
midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.
Hver bebygd eiendom/enhet hvor det ikke er fast helårlig bosetting utgjør minst ett
fritidsabonnement. Bebygd eiendom som har stått ubebodd i 6 mnd. kan etter søknad
omklassifiseres til fritidsabonnement. Eventuell gebyrplikt inntrer senest etter 6 mnd.
fra det tidspunktet byggetillatelse innvilges eller søknad om brukstillatelse gis.
Kommunen kan, etter at den lokale helsemyndighet har uttalt seg, frita bestemte
eiendommer fra den kommunale avfallsordningen.

§ 3‐3

Differensierte avfallsgebyr for boligabonnenter

Gebyrdifferensieringen for boligabonnenter kan skje på grunnlag av avfallsmengder,
hjemmekompostering, nabodeling av oppsamlingsenheter og forhold knyttet til
hentested.
Inntil kommunen eventuelt bestemmer at avfallsgebyret skal beregnes etter antall
tømminger, skal gebyret differensieres etter størrelsen på restavfalls‐ og
matavfallsbeholderen og hentefrekvens. Abonnenten velger fritt størrelsen på
oppsamlingsenhetene for materialgjenvinning, uten at dette påvirker avfallsgebyret.
Kommunen gir boligabonnentene valget mellom flere forskjellige størrelser på
avfallsbeholderne, med tilhørende gebyrsatser.
Boligabonnenter som deler oppsamlingsenheter med nabo(er) innvilges en reduksjon i
avfallsgebyret.
Boligabonnenter som har inngått kontrakt med kommunen om hjemmekompostering
innvilges en reduksjon i avfallsgebyret.
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Boligabonnenter som har opprettet serviceavtale om utvidet henteavstand, betaler et
hentetillegg som fastsettes i gebyrsatsene. Maksimal utvidet henteavstand settes til
50 meter fra kjøreruta til hentested.

§ 3‐4

Differensierte avfallsgebyr for fritidsabonnenter

For fritidsabonnenter kan avfallsgebyret differensieres ut i fra den servicegrad
kommunen tilbyr:





§ 3‐5

Servicegrad 1: (campingvogn, driftsavtale med campingplassen), settes lik 50
%.
Servicegrad 2: (ordinære hytter), settes lik 100 %
Servicegrad 3: (hytteområder med ekstra store kostnader til renovasjon) får et
tillegg
Servicegrad 4: (fritidshus med egne beholdere), settes lik
normalabonnementet.

Tilleggstjenester

Kommunen fastsetter gebyret til selvkost for tilleggstjenester. Selvkost innebærer at
gebyret skal samsvare med de kostnader kommunen har ved å levere tjenesten.

§ 3‐6

Innkreving, renter m.v.

Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter
pantelovens § 6‐1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr
gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29, § 26 og § 27 om eiendomsskatt til
kommunen tilsvarende.
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Kapittel 4 – Kommunalt samtykke til innsamling av husholdningsavfall
§ 4‐1

Søknad om samtykke

Uten kommunens samtykke må ingen samle inn husholdningsavfall. Kommunen gir
samtykke til innsamling av husholdningsavfall når følgende vilkår er oppfylt:
a) Kvalifikasjonskrav
Den som skal samle inn husholdningsavfall må være et registrert foretak.
Virksomheten må være skikket til å foreta og til å kunne gjennomføre den
innsamling det gis tillatelse til.
b) Krav til utførelse av oppgaven
Innsamling av husholdningsavfall skal skje i henhold til forurensningsloven og øvrig
relevant regelverk.
Alt innsamlet husholdningsavfall skal transporteres til godkjent mottak uten
ugrunnet opphold.
Den som samler inn husholdningsavfall skal rapportere hvilke husholdnings‐
avfallstyper som samles inn og omfanget av innsamlingen. Rapportering gjøres til
kommunen, som kan fastsette krav til hvordan rapportering skal skje.
Samtykket kan ikke overdras til annet rettssubjekt. Samtykkemottaker er alene
ansvarlig for eventuell skade virksomheten påfører tredjepart under utførelse av
innsamling som det er gitt samtykke til.
c) Krav til søknad og dokumentasjon
Søknad skal være skriftlig og må inneholde opplysninger om søker og utførelse
som gitt i egne retningslinjer.
Søknad skal inneholde en forsikring om at søker vil overholde de krav som er fastsatt i
denne forskriftens § 4‐1 bokstav b.

§ 4‐2

Forbehold om samtykke

Selv om vilkår for samtykke ellers er oppfylt kan kommunen nekte å gi samtykke
dersom kommunens mulighet for økonomisk og rasjonell drift reduseres.

§ 4‐3

Tilbakekalling av samtykke

Kommunen kan trekke samtykke dersom:
‐ Innsamling, behandling og rapportering ikke skjer i henhold til vedtak og gjeldende
regelverk.
‐ Forutsetningene for samtykket endres slik at innsamling i regi av samtykke‐
mottaker reduserer kommunens mulighet for økonomisk og rasjonell drift.
‐ Endringer i offentlige regler og krav, som har betydning for tildeling av samtykke.
‐ Det foreligger forhold hos samtykkemottaker som ville gitt grunnlag for avvisning
etter forskrift om offentlig anskaffelse.Opplistingen er ikke uttømmende.
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Samtykket gjelder i fem år fra vedtaksdato, dersom ikke annet er fastsatt i vedtaket.

§ 4‐4

Behandlingsgebyr

Kommunen kan kreve gebyr for behandling av tillatelser i medhold av denne
forskriften. Gebyret skal ikke overstige kommunens kostnader ved saksbehandling og
kontroll.

§ 4‐5

Kontroll og sanksjon

Kommunen skal føre tilsyn og kontroll med virksomheter som har fått samtykke til
innsamling av husholdningsavfall. Tilsyn og kontroll skjer innenfor rammene av
forurensningsloven kapittel 7.
Kommunen kan kreve gebyr for gjennomføring av kontrolltiltak som skal sikre at
forskriften eller vedtak med hjemmel i forskriften blir fulgt. Gebyret skal ikke overstige
kommunens kostnader ved gjennomføring av kontrollen.
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Kapittel 5 Beslutningsmyndighet og klageadgang
§ 5‐1

Delegering av myndighet

Kommunens myndighet etter denne forskrift delegeres til Romsdalshalvøya
Interkommunale Renovasjonsselskap IKS, med unntak av kommunestyrets myndighet
etter § 3‐1 om fastsetting av avfallsgebyr.

§ 5‐2

Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at forskriftens bestemmelser overholdes og fatter
enkeltvedtak i henhold til forskriftens bestemmelser.

§ 5‐3

Dispensasjon

Kommunen kan i spesielle tilfeller etter søknad gi dispensasjon fra én eller flere av
bestemmelsene i forskriften. Det er en forutsetning at en slik dispensasjon er i tråd
med forskriftens formål.
Det kan settes vilkår ved dispensasjonen.

§ 5‐4

Klage

Enkeltvedtak som fattes i medhold av denne forskrift, kan påklages etter lov av 10.
februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker.
Klagen rettes til Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS sin
klagenemd.

§ 5‐5

Forhold til andre forskrifter og myndigheter

Lokale helsemyndigheter har ansvar for å sikre at håndtering av avfall skjer i samsvar
med Helse‐ og omsorgstjenesteloven, og kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår
som sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet.
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Kapittel 6 – Sanksjoner
§ 6‐1

Sanksjoner og straff

Overtredelse av forskriften kan straffes med bøter, jf. forurensingslovens § 79, 2. ledd.
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Kapittel 7 – Ikrafttreden
§ 7‐1

Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidende. Samtidig oppheves tidligere
gjeldene renovasjonsforskrift.
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Hei
Her kommer litt tilbakemelding på utkast til forskrift og selskapsavtale for RIR.
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Her har vi ikke annen tilbakemeldinger enn skrivefeil, se vedlegg.
Samt denne; En skrivefeil på §10 pkt. 2 andre setning. «Uttredende» med to t‐er.

Selskapsavtale
§ 1 Firma og forretningsadresse
I § 10 fremgår reglene for uttreden av selskapet. Burde det innledningsvis i avtalen også stå noe om
mulighetene (åpnes opp for) for inntreden i selskapet for nye interessenter (kommuner)?
§5 Representantskapet
Punkt 2 : Dersom man legger til grunn at eierstyringen skjer i representantskapet er det rimelig at
eiernes eierandel også gjenspeiles i representasjon i representantskapet.
Det viktigste her er at ingen kommune alene har mer enn 50 % av stemmene.
Punkt 6: Følgende strekpunkt
‐ «Fastsettelse av godtgjørelse til representantskapet og styre, samt eventuell særskilt
godtgjørelse til leder og nestleder i representantskap og styre».
Endres til
‐ «Fastsettelse av godtgjørelse til styre, samt eventuell særskilt godtgjørelse til leder og
nestleder i styre».
Endringen begrunnes med at det er et prinsipielt skille mellom representantskapet (inkl. leder) som
skal ivareta eierinteresser og styret som skal forvalte selskapsinteresser.
Godtgjørelse til representantskapets medlemmer bør derfor ytes av den enkelte eierkommune og
fremgå av kommunalt reglement for godtgjørelse. Denne endringen er også i tråd med utkast til
selskapsavtale for det interkommunale brannvernsamarbeidet som er under etablering.
§ 6 Styret
Punkt 1: Styret blir veldig stort slik dette er skissert. Dersom man legger til grunn at eierstyringen
skal skje i representantskapet, jfr forslag til §5, bør man først og fremst legge andre kriterier enn
kommunerepresentasjon til grunn for valg av styremedlemmer.
Jeg henviser igjen til utkast til selskapsavtale for nytt brannvernsamarbeid, der styret foreslås
sammensatt av 5 medlemmer. Selskapsavtalen legger ikke føringer for representasjon fra den
enkelte eierkommune. Kommunenes eierstyring skal skje gjennom representantskapsmøtene.
Følgende formulering er hentet fra utkast til selskapsavtale brannvern: «Kriteriene for valg av

styremedlemmer er å sikre at styret settes sammen på en måte som avspeiler bredde i kompetanse
og kjønnsbalanse».
Punkt 2: Setningen «Representantskapets leder kan delta i styrets møter med talerett, men uten
stemmerett» strykes.
Den prinsipielle begrunnelsen er den samme som under § 5 punkt 6. Det må være et klart skille
mellom representantskapets rolle som eierrepresentanter og styrets rolle som ansvarlig for
forvaltning av selskapet. Dette er for øvrig også i samsvar med utkast til selskapsavtale for nytt
brannvernsamarbeid.
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Ny selskapsavtale og renovasjonsforskrift RIR - Innspill fra
administrasjonen i Molde kommune.
Det vises til brev av 05.03.19.
Administrasjonen i Molde kommune drøftet innspill til selskapsavtale på et internt møte
27.03.19. Følgende deltok på møtet: Arne Sverre Dahl, Eirik Heggemsnes, Kurt Thrana,
Merete Sundstrøm og Bjarte Koppen.
Innspillene under er en oppsummert fra møtet 27.03.19:
GENERELT FOR BÅDE RENOVASJONSFORSKRIFTEN OG SELSKAPSAVTALEN
• Administrasjonen mener at klagebehandlingen skal tilligge kommunen.
o Det er kommunen som er ansvarlig for husholdningsrenovasjonen. Oppgaven
med innsamling og håndtering av husholdningsrenovasjon er satt bort til RIR
IKS. Med bakgrunn i ansvarskillet mener administrasjonen at det er riktig og
ryddig at klagebehandlingen gjennomføres i kommunen.
RENOVASJONSFORSKRIFT
•

§3.2. Mulighet for reduksjon av gebyr er ikke i samsvar med Molde kommune sin
praksis i dag. Kan fritak og reduksjon av gebyr og gebyrplikt harmoniseres mot andre
avgiftsområder i kommunen?

•

§3.4. Her blir det beskrevet en ny løsning med fire servicegrader. Det savnes
definisjoner av hva som ligger innenfor de ulike servicegradene av service, og
kriterier for hvem som faller inn under de ulike servicegradene.
o

•

I første setning bør det legges inn følgende justering: …..For fritidsabonnenter
kan avfallsgebyret differensieres ut i fra den servicegrad kommunen tilbyr:…..

Kap 4. Dette er et nytt kapittel som administrasjonen i utgangspunktet støtter. Det
bør arbeides videre med å avklare om det er kommunen eller RIR som skal forvalte
godkjenningsordningen.
o

Hva er RIR sin vurdering i forhold til evt konkurransevridning innenfor
området, dersom RIR skal forvalte ordningen?

o

Varigheten av godkjenningene bør vurderes. Kanskje burde godkjenningen
gjelde inntil den blir trukket tilbake, eller bedriften opphører.

Kontoradresse
Storgt. 31

Postadresse:
Rådhusplassen 1, 6413 Molde
Postmottak@molde.kommune.no

Telefon:
Telefaks:
71 11 10 00

Kontonummer
4212 05 62880

Org.nr:
944 020 977

•

§5.1. (I saken står § 4.1 to ganger). Det er viktig at en er helt klar på hvilke
myndigheter som er delegert til RIR. Kan dette alternativt tydeliggjøres i
selskapsavtalen?
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SELSKAPSAVTALEN
•

Administrasjonen mener en bør formalisere uskreven praksis der leder i
representantskapet er fra Molde kommune.

•

Administrasjonen registrerer at det legges opp til store styrer og representantskap.
Det burde vært vist kostnadene som dette representerer og hvordan kostnadene skal
dekkes inn.

•

§2 –Formål.
o

Delegasjonsparagrafen er upresis og kan oppfattes som en «sekkepost».

o

Det er ønskelig at det legges inn en åpning i selskapsavtalen på at slamområdet i enkeltkommuner kan tas ut fra RIR sitt ansvarsområde, etter at
nåværende slamanbud utløper. Administrasjonen i Molde kommune ønsker å
gjøre en utredning på om det kan være mer kostnadseffektivt at anbud på
tømming av slamtanker ble gjennomført av ROR innkjøp og at kommunene
fikk et totalansvar som både omfattet tømming av slamtanker og oppfølging
avløp spredt bebyggelse.

•

§4. Begrepet «driftslån» bør erstattes med likviditetslån.

•

§3 og 10. Er det korrekt at Nesset kommune er benevnt i avtalen, i og med at den
gjelder fra 1.1.2020.

•

§8. Det er usikkerhet rundt de tre siste paragrafene som er opplistet.
o

Vi er selvsagt klar over at paragrafene også står i gjeldende selskapsavtale.
Dagens praksis er imidlertid ikke ihht det som står i avtalen.

o

Hva er tankene til RIR vedrørende ønske om myndighet innenfor området?

o

Anser RIR disse tre oppgavene som en del av selvkostområdet?

MULIGHETENE I FAKTURAPROGRAMMENE TIL RIR OG ROR-IKT-KOMMUNENE
•

Det er skrevet i brevet til RIR at dataverktøyene mellom RIR og kommunene ikke
håndterer transaksjoner mellom virksomhetene. Det er ønskelig med en presisering
på hva som ligger i utfordringene.
o Her vil vi legge til at Molde kommune (og øvrige ROR-ikt kommuner) fra og
med april 2019 tar i bruk Komtek.
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Dokumentet er elektronisk godkjent
Kopi:
Arne Sverre Dahl, Eirik Heggemsnes, Kurt Thrana, Merete Sundstrøm

Aukra kommune

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap
IKS
Årøsetervegen 56
6422 MOLDE
Att. Jan Egil Korseberg

Vår ref.:

Dykkar ref.:
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Gerd Nerbø

29.03.2019

Tilbakemelding på brev om ny selskapsavtale og renovasjonsforskrift

Rådmannen i Aukra støtter forslaget om 10 styremedlemmer, med den samansettinga som er skissert.
At ein no forsøker å få til ei felles forskrift, meiner vi er positivt.
Når det gjeld fakturering av renovasjonsgebyr, forstår vi det slik at det ikkje vert lagt opp til ei endring no.
Vi støtter ei ordning som gjer at gebyra motivere til betre kjeldesortering. Vi vil komme tilbake til dette
spørsmålet når det vert aktuelt.

Med helsing

Gerd Nerbø
Teknisk sjef

Kopi til:
Ingrid Husøy Rimstad
Rita Eikebø

Postadresse
Nyjordvegen 12
6480 Aukra
E-post: post@aukra.kommune.no

Besøksadresse
Nyjordvegen 12
Org.nr. 964 981 337
www.aukra.kommune.no

Telefon
71 17 15 00
Telefaks
71 17 15 01

Bank
9650.26.60192
Bankkto. skatt
6345 06 15473

Aukra kommune

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap
IKS
Årøsetervegen 56
6422 MOLDE
Att. Jan Egil Korseberg

Vår ref.:

Dykkar ref.:

Saksbehandlar:

Dato:

2016/1267-8/255

16/122-3

Gerd Nerbø

29.03.2019

Tilbakemelding på brev om ny selskapsavtale og renovasjonsforskrift

Rådmannen i Aukra støtter forslaget om 10 styremedlemmer, med den samansettinga som er skissert.
At ein no forsøker å få til ei felles forskrift, meiner vi er positivt.
Når det gjeld fakturering av renovasjonsgebyr, forstår vi det slik at det ikkje vert lagt opp til ei endring no.
Vi støtter ei ordning som gjer at gebyra motivere til betre kjeldesortering. Vi vil komme tilbake til dette
spørsmålet når det vert aktuelt.

Med helsing

Gerd Nerbø
Teknisk sjef

Kopi til:
Ingrid Husøy Rimstad
Rita Eikebø

Postadresse
Nyjordvegen 12
6480 Aukra
E-post: post@aukra.kommune.no

Besøksadresse
Nyjordvegen 12
Org.nr. 964 981 337
www.aukra.kommune.no

Telefon
71 17 15 00
Telefaks
71 17 15 01

Bank
9650.26.60192
Bankkto. skatt
6345 06 15473

