Innkalling
for
Representantskap
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

16.10.2020
Administrasjonsbygget i Årødalen
11.00 - 13.00

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

Saksliste
Saksnr

Tittel

11/20

Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll

1

Valg av 2 personer til å signere protokoll

12/20

Lånesaker i representantskapet

13/20

Lånefinansiering av produksjonsutstyr til sorteringshall, fremlagt rep.skap

14/20

Budsjett 2021 i representantskapet

15/20

Retningslinjer for husholdningsrenovasjon

16/20

Valg av ny personlig vara

17/20

Endring i selskapsavtale

18/20

Avvikende renovasjonsforskrift i Rauma

Sakspapir
Saksbehandler
Arne Buseth

Saksnr
11/20

Arkiv
FE - 033

Utvalg
Representantskap

Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll

Vedlegg:
Protokoll - Representantskapsmøte

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:
Innkalling, saksliste og protokoll godkjennes.

MOLDE, den 17.09.2020
Arne Buseth
informasjonsrådgiver

ArkivsakID
20/121

Type
REP

Dato
16.10.2020

Møteprotokoll
for
Representantskap
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

24.04.2020
Administrasjonsbygget, Teams/Tlf
11.00 - 12.00

Til stede

Medlemmer:
Anders Vollan, Ann-Heidi Paulsen Orvik, Iver Kjørsvik, Joachim Sverdrup
Molton, Kjell H Danielsen, Knut Johan Stenerud, Knut Sjømæling, Odd
Jørgen Nilssen, Randi Gunnerød, Renate Soleim, Tom Grunde Malme,
Tove Henøen
Varamedlemmer:

Forfall
Andre som
møtte

Anita Groven, Finn Håkon Stølen, Jan-Egil Korseberg, Ketil Sorthe,
Baard Fredvig-Erichsen, Guro Mørkedal

Saksliste
Saksnr

Tittel

06/20

Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll

1

Valg av 2 personer til å signere protokoll

07/20

Styrets årsmelding 2019

08/20

Godtgjørelser for styre mm. 2020-2023

09/20

Valg av styre for perioden 2020-2024

10/20

Årsregnskap 2019 i representantskapet

Randi Gunnerød

Anders Vollan

06/20: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll
Behandling:

Vedtak:
Innkalling, saksliste og protokoll godkjennes.

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

1: Valg av 2 personer til å signere protokoll
Behandling:

Vedtak:
Randi Gunnerød og Anders Vollan velges til å undertegne protokollen.

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

07/20: Styrets årsmelding 2019
Behandling:

Vedtak:
Representantskapet godkjenner styrets årsmelding.

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

08/20: Godtgjørelser for styre mm. 2020-2023
Behandling:

Vedtak:

For andre utvalg der det vil være behov for godtgjøring (f.eks. klagenemnd) brukes satsen for
enkeltmøter.

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

09/20: Valg av styre for perioden 2020-2024
Behandling:
Joachim Molton foreslo Arild Inge Svensli som styreleder. Dette ble vedtatt med 9 stemmer.

Vedtak:
Valgkomiteens innstilling:
Fast medlem
Heidi Evelyn Løklingholm
Ketil Sorthe
Rune Strand
Nils Christian Harnes
Kristine Gautvik-Dahl

Kommune
Aukra
Gjemnes
Hustadvika
Hustadvika
Molde

Gerda Tolaas
Arild Inge Svensli
Rolf-Inge P Hjelseth
Mari Melbø Rødstøl

Molde
Molde
Molde
Rauma

Personlig vara
Atle Ræstad
Ragnhild Aspås
Eldrid M Sollid
Lise Bull
Mette Lassen
Bucholz
Rolf Arne Hamre
Branka Gutic
Frank Stenløs
Kai Roger Sande

Som leder: Arild Inge Svensli
Som nestleder: Heidi Løklingholm

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

10/20: Årsregnskap 2019 i representantskapet
Behandling:

Vedtak:
Representantskapet godkjenner årsregnskapet for 2019.
Representantskapet godkjenner at årets frie overskudd på kr 140.004,- blir tillagt annen
egenkapital.
Representantskapet tar revisors beretning til orientering.
Representantskapet godkjenner godtgjørelse til revisor.

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

Sakspapir
Saksbehandler
Arne Buseth

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 30.09.2020
Arne Buseth
informasjonsrådgiver

ArkivsakID
20/121

Type
RS

Dato
16.10.2020

Sakspapir
Saksbehandler
Frode Erlandsen

Saksnr
12/20

Arkiv
FE - 033

Utvalg
Representantskap

ArkivsakID
20/118

Type
REP

Dato
16.10.2020

Lånesaker i representantskapet

Saksopplysninger:

Det er fremmet et ønske om at administrasjonen/styret informerer om sin tolkning av
selskapsavtalen, og hvilket prinsipp vi skal følge for fremtiden. Er det nok at
enkeltinvesteringer over 5 mill. er listet opp i finansieringsplanen som et vedlegg til
budsjettet?

Fra selskapsavtalen:
§ 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.
…..
Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter vedtak i styret.
Enkeltinvesteringer over 5 millioner skal godkjennes i representantskapet. Øvre ramme for
likviditetslån er kr 10 mill., og øvre ramme for investeringslån er kr 225 mill.

Ordet «enkeltinvesteringer» må altså forstås i paragrafens kontekst, og det vil si at det er
låneopptaket til de enkeltinvesteringer som er over 5 mill. som må godkjennes. Selve
investeringen må være godkjent på et tidligere tidspunkt, f.eks. gjennom godkjenning av
investeringsplanen. Det er ikke meningen med denne formuleringen at representantskapet
skal gå inn i styrets arbeid og overprøve selve investeringens innhold eller vilkår etter at de
gjennom investeringsplanen har bedt styret gjennomføre investeringen.
Det viktige for rep. Skapet er å kontrollere at de som eiere av selskapet ikke får et større
ansvar enn det kommunestyret har godkjent, nemlig lånerammen i selskapsavtalen.

Fra lov om IKS:

§ 7.Representantskapets myndighet
Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet.
Representantskapet er selskapets øverste myndighet og behandler selskapets regnskap,
budsjett og økonomiplan og andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal
behandles i representantskapet.
Det kan fastsettes i selskapsavtalen at visse arter saker som ellers vil høre under styret, jf. §
13, må godkjennes av representantskapet. Slik bestemmelse kan bare gjøres gjeldende
overfor en tredjeperson når bestemmelsen er registrert i Foretaksregisteret, eller når
tredjepersonen kjente eller burde kjent bestemmelsen.
§ 13.Styrets myndighet
Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende
organisasjon av selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar
med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og
retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og
formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.
Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

Om man skulle tillegge representantskapet ansvar for å godkjenne selve investeringen, må
selskapet derfor måtte legge inn et forbehold i kontrakten om godkjenning i
representantskapet. Det ville kreve flere ekstraordinære møter gjennom året, til tross for at
investeringsplanen allerede er godkjent.
Det ville også binde medlemmene i representantskapet til «forvaltning av selskapet» på en
slik måte at de vil bli inhabile ved behandling av selskapet i sine kommunestyrer.

Fra Veileder om Habilitet i kommuner og fylkeskommuner:
Medlemmer i representantskapet, generalforsamling eller andre eierorganer er ikke omfattet
av § 6 første ledd bokstav e. Deres habilitet må eventuelt vurderes etter forvaltningsloven § 6
annet ledd.
Det vil si at medlemmer i representantskapet bare blir inhabile i sitt kommunestyre hvis de
personlig har interesse av et spesielt utfall av saken, slik forvaltningsloven beskriver i § 6, 2.
ledd. Det må være slik for at kommunen som deltaker i selskapet skal kunne utøve
eierskapet sitt.

Oppsummering:
Ut fra det ovennevnte mener administrasjonen at den arbeidsfordeling mellom styret og
representantskapet som i dag er praksis, er i henhold til selskapsavtalen og relevant lovverk.
Vi ser likevel at når finansieringsplanen skal vedtas av representantskapet, så bør det på en
tydeligere måte fremgå at denne representerer et bindende vedtak.

Forslag til vedtak:
Representantskapet tar administrasjonens praksis og tolkning av selskapsavtalen relatert til
finansieringsplanen og enkeltinvesteringer over 5 mill. til etterretning. Administrasjonen
utformer fremtidige dokumenter i investeringsplanen på en slik måte at det for
representantskapet blir tydelig at vedtaket er bindende.

MOLDE, den 16.09.2020
Frode Erlandsen
daglig leder

Sakspapir
Saksbehandler
Finn Håkon Stølen

Saksnr
13/20

Arkiv
FE - 251

Utvalg
Representantskap

ArkivsakID
20/94

Type
REP

Dato
16.10.2020

Lånefinansiering av produksjonsutstyr til sorteringshall, fremlagt rep.skap

Vedlegg:
Sak 42-20 - Lånefinansiering av produksjonsutstyr til sorteringshall
Sak 6-20 - Utstyr til avfallsbehandling

Saksopplysninger:
I styremøte 4.september 2020 ble det i sak 42/20 lagt frem sak om lånefinansiering av
produksjonsutstyr til sorteringshallen, totalt EUR 2.400.000, tilsvarende NOK 25.500.000 ved
eurokurs ca 10,60.
Dette produksjonsutstyret har vært presentert for styret flere ganger siste året, sist i
styremøte 24.juni.2020, og er en anskaffelse som krever 100% lånefinansiering.
I selskapsavtalen til RIR står følgende:
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 er kr 10 mill., og øvre ramme for investeringslån er kr 225 mill.
Lånesaldo hos Kommunalbanken pr 31.07.2020 er kr 148.134.380,-. I tillegg er det godkjent
ytterligere opplåning til bygging av sorteringshall med 20 mill. i løpet av høsten 2020.

I investeringsplanen for 2020, lagt frem for rep.skapet oktober 2019, er dette
produksjonsutstyret beskrevet som kvern til 6mill, pluss diverse utstyr til restavfallshall;
transportbånd, overbåndsmagnet, m.m. til 7mill.
I forbindelse med det nærmere detaljarbeidet i anskaffelsen er det opprinnelige
kostnadsanslaget blitt dyrere samt at anlegget er blitt noe mer omfattende enn først skissert.
Tanken bak denne investeringen er 3 delt:
1. Deler av investeringen gjelder fornying av gammelt utstyr; den gamle diesel-kverna
er utrangert og blir erstattet av en ny elektrisk kvern. Den gamle pakkemaskina blir
erstattet med en ny som er tilpasset produksjonslinjen.

2. Når vi flytter produksjonen innendørs i ny hall har det også vært ønske om å
automatisere produksjonen. Matebunkers og transportbånd vil gi mindre behov for
maskinell behandling av avfallet, og det forventes en reduksjon i driftskostnader.
3. RIR har i dag en materialgjenvinningsgrad på 46%, og har som mål å oppfylle EUs
krav til gjenvinningsgrad på 60% innen 2030, og 65% innen 2035. For å oppnå
dette må man ta i bruk nye behandlingsmetoder. Magneter og vindseparator for å ta
ut lette og tunge fraksjoner er utstyr som skal hjelpe oss å nå dette målet.
Samtidig som vi forbedrer RIRs materialgjenvinningsgrad så vil dette utstyret
også sortere ut fraksjoner som RIR skal tjene penger på (metaller), og fraksjoner
som er billigere å levere enn tradisjonelt restavfall til forbrenning.
I sak 6/20 - utstyr til avfallsbehandling, redegjør driftssjefen for prosessen og vurderinger
som er gjort i forbindelse med forarbeidet til anskaffelsen. Saken ligger vedlagt.
For øvrig vil utstyr som blir overflødig bli solgt, og salgsummen bli brukt til å nedbetale
gammel gjeld.

Forslag til vedtak:
Representantskapet godkjenner lånefinansiering til kjøp av produksjonsutstyr til
sorteringshall med NOK 25.500.000,- (kjøpesum EUR 2.400.000,- basert på en Eurokurs på
ca 10,60). Nedbetaling 10 år etter vanlige avskrivningsregler.

MOLDE, den 11.09.2020
Finn Håkon Stølen
økonomisjef

Sakspapir
Saksbehandler

Saksnr
06/20

Arkiv
FA - M50, FE - 646

Utvalg

ArkivsakID
20/34

Type
ST

Dato
28.02.2020

Renovasjonsselskap IKS

Utstyr til avfallsbehandling

Saksopplysninger:
Utstyrs investering

vet utstyr til elektriske maskiner og mer automatisert drift.

EU og norske myndigheter stiller krav til avfallsbehandlingen og fra tid til annen rettes

om dette er den
som finns.
Noen av faktorene som er blitt vurdert:
-anlegget og selv om vi fra 2018 til 2019
000 liter,
000,- kroner.
er og

ofte blir minnet om er 55% innen 2025 og 60% innen 2030. En gjennomgang hos de fleste
ta ut jern og ikke magnetisk metall. For disse fraksjonene er det veletablerte
Mepex analysen fra 2017 viser at det er til sammen ca. 5% jern og metall i restavfall fra
h
NG sin erfaring var at de fant mer jern og metall i restavfall f
-80%.
sjonen

Hvis vi setter dette jern og metall uttaket i sammenheng med materialgjenvinning av returtre,

me

har alle bidratt i mer eller
her er et par av forslagene.

Matebunker
Kvern
Magnet
Vindseparator
Presse

og lasti
opplasting av matavfall, glass- og metallemballasje. I tillegg kommer
lossing av vare
-en), og

2 gravemaskiner, 3 hjullastere, 1 Flexus pakkemaskin, og i tillegg en del redskaper som
skuffer og klyper til hjullastere + en kvern som er nedskrevet.
Oversikt over driftsmidler pr.
01.01.2020
kalkyle, Oversikt over driftsmidler pr. 01.01.2021 er de

dieseldrevne hjullastere og dieseldrevet kvern som i dag. Beregninger viser at vi kan spare
omkring 500 000,servicekostnader og reparasjoner.

ering, ikke gir vesentlige endringer i samlede drifts- og
avskrivningskostnader.
En slik omlegging vil sammen med materialgjenvinning av returtre bidra til at RIR kommer
e
annen egnet teknologi, eller den er altfor dyr til at vi kan ta den i bruk. Selv store
sentralsorteringsanlegg som ROAF har ikke bedre materialgjenvinningsgrad en omkring
Det skjer en stadig utvikling og forbedring av utstyr. Vi planlegger derfor med en fleksibilitet
000 liter
diesel. Det er en vesentlig reduks
innsats i klimakampen.

Reidar Se
ferdig til jul.

produksjonslinjen etter hvert som den blir tilgjengelig.

Forslag til vedtak:
500 000,-.

MOLDE, den 21.02.2020

driftssjef

Sakspapir
Saksbehandler
Finn Håkon Stølen

Saksnr
14/20

Arkiv
FE - 151

Utvalg
Representantskap

ArkivsakID
20/97

Type
REP

Dato
16.10.2020

Budsjett 2021 i representantskapet

Vedlegg:
Budsjett 2021
Investeringsplan 2020-2025
Økonomiplan 2020 - 2025
Abonnementspriser 2021

Saksopplysninger:

1. Husholdningsrenovasjon
Budsjettet for 2021 er satt opp med utgangspunkt i dagens drift, men hvor det er tatt hensyn
til kjente endringer som vil inntreffe i det kommende budsjettåret. Gebyrmodell videreføres
uendret fra 2020.
Punktene under oppsummerer de største endringene ved overgang til 2021:
1. Markedet for avsetning av papir, papp og plast er fortsatt vanskelig etter
importstopp fra Asia. Europa har startet å bygge mottaksanlegg men dette tar
naturligvis noe tid. Det har vært store svingninger i prisene for papir og papp i vår
og sommer, og situasjonen med COVID-19 har gjort markedet om mulig enda mer
ustabilt. Vi forventer derfor svært lave priser for disse fraksjonene i 2021, med nulloppgjør for papiret og lav papp-pris.
2. Sverige har innført en avgift på 75 SEK pr tonn på forbrenning av avfall fra 1 april
2020. Dette får sannsynligvis også innvirkning for RIR, ettersom vi de siste årene
har levert hhv 30% og 19% av restavfallet vårt til Sverige i 2019 og hittil i 2020. Vi
jobber likevel for at det meste av restavfallet skal gå til Ålesund og Tafjord, men ved
stans hos dem eller transportutfordringer så blir restavfallet i noen tilfeller fraktet til
Sverige.
3. Budsjettert økning i bemanning med 2,5 årsverk for 2021. Begrunnes med økning i
tildelte oppgaver fra kommunene, samt ønske om å utføre driftsoppgaver med eget
personell fremfor å bruke underleverandører.
4. Byggetrinn 2 i investeringsplanen fra 2020, sorteringshall, blir ferdigstilt i
november/desember 2020 og tatt i bruk utpå våren 2021. Produksjonsutstyret som
skal plasseres i den nye hallen blir levert og montert iløpet av vinteren/våren 2021,

og vi håper å være i full drift fra 1.juni.
Med nytt moderne utstyr forventer vi å kunne effektivisere driften fremover. Dette
har også vært en forutsetning for å kunne investere i dette utstyret. I budsjettet for
2021 har vi derfor lagt inn noe reduksjon i kostnader til diesel og
vedlikeholds/reparasjonskostnader, men full effekt vil vi først kunne se i 2022 når
vi er ferdig med innkjøringsperioden.
5. Innsamlingen i Rauma i 2021 fortsetter med J.O.Moen, da vi ønsker å utløse det
neste opsjonsåret (det nest siste) i kontrakten. Utover dette skal kontrakten om drift
av gjenvinningsstasjonen i Rauma også reforhandles med mulighet for forlengelse
etter august2021.
6. Deponiet er nå helt stengt for mottak av avfall, fra så vel næringskunder som avfall
fra private husholdninger. Det forberedes nå en plan for lukking. Løpende
driftskostnader til drift av sigerenseanlegget og kommunale avløpsgebyrer vil bli
dekket inn via renovasjonsgebyret.
7. Endring i konsumprisindeksen fra juli 19 til juli 20 viser en økning på 1,35%. Mye
av årsaken til den svake veksten kan tilskrives COVID-19 situasjonen.
Endring i indeksen for lastebiltransport «Renovasjon – husholdningavfall», som
ofte er brukt som referanseindeks i vår bransje, viser en økning på 0,9% fra Q22019 til Q2-2020, mens samme indeks har en endring på 3,98% fra Q4-2018 til
Q4-2019.
Mange av våre underleverandører kjøper sine varer og produkter i Euro, og er
således eksponert for endringer i valutakurs. Det siste halvåret har vi sett at den
norske kronen har svekket seg mye mot viktige valutaer som Euro og dollar. Fra
august19 til august20 har Euroen gått fra ca 10,- til 10,60,- som er en endring på
6%. Dette medfører også at mange av våre løpende kostnader til drift stiger
tilsvarende.
I budsjettarbeidet har vi derfor tatt høyde for en høyere kostnadsutvikling i 2021
enn hva økningen i konsumprisindeksen skulle tilsi. Vi har brukt en justering på ca
3,5% som et gj.snitt av ulike kostnadselementer vi har.

I økonomiplanen som ble fremlagt i budsjettsaken for 2020 ble det planlagt med en økning i
gebyret fra 2020 til 2021 på 6,4%. Den forholdsvise store økningen i gebyret har bakgrunn i
den pågående byggingen av haller for å tilfredsstille blant annet krav fra Fylkesmannen om
at all avfallsbehandling skal skje innendørs.
Imidlertid har det iløpet av året som har gått skjedd flere endringer i forutsetninger som
medfører at økningen i renovasjonsgebyret blir på 8,5% for 2021. Under følger en
oppsummering av de viktigste endringene:

RIR Transport AS
1.september 2020 har RIR Transport drevet med innsamling i egenregi i 3 år. Etter
noen oppstartskostnader høsten 2017 er vi nå på et kostnadsnivå som vi mener er
fornuftig og levedyktig, og som vi tror er konkurransedyktig sammenlignet med de 2-3
laveste tilbudene fra anbudsprosessen på innsamling fra høsten 2015. Innkjøp av 3
nye renovasjonsbiler i selskapet i februar/mars 2020 gir noe høyere
avskrivningskostnader og vi beregner derfor en justering av innsamlingsprisene fra
RIR Transport med ca 6% sett i forhold til 2020-prisene.

Gebyr husholdningsrenovasjon
Fra 2017 ble det innført en 2-delt gebyrmodell, med et fastgebyr pr boenhet
uavhengig av hvilken boform man har, samt en variabel del basert på hvilke
avfallsdunker man har. Erfaringene sålangt er gode, og bruk av modellen vil fortsette
også for 2021. Alle kommunene har nå også oppdatert sine priser på renovasjon

etter denne modellen.
I 2019 ble prisen for papir-dunken og plastsekken justert til kr 0,- , på lik linje med
dunken for glass- og metall som allerede var gratis for abonnenten. Dette ble gjort
fordi alle 3 fraksjonene er positive fraksjoner som RIR selger videre i markedet, og på
denne måten ønsket vi å stimulere til økt og bedre kildesortering ute hos
innbyggerne, samtidig som det også kunne bety merinntekter for RIR. Selv om papirprisene nå er rekord-lave så vil vi fortsatt videreføre prinsippet med at papir-dunken
er gratis for husholdningene. Argumentasjonen for dette er at det fortsatt er høyst
ønskelig å stimulere til økt kildesortering for papir, fremfor å kaste dette i restavfallet
som har en mye høyere kostnad for RIR.

Prisen på levering på gjenvinningsstasjonene forblir uendret i 2021. Dette gjelder
også for gjenvinningsstasjonen som J.O. Moen driver på Åndalsnes i Rauma.
Prinsippene for drift av gjenvinningsstasjonen i Rauma er ganske lik som for de
andre stasjonene i RIR, hvor det er gratis å levere farlig avfall og materiale til
gjenvinning slik som plast, papir, papp, glass/metall, jern osv, men hvor man må
betale for restavfall og trevirke (rivningsavfall).
I 2021 håper vi også å kunne komme i mål med en bedre løsning for betaling og
adgangskontroll på gjenvinningsstasjonene. Dette vil bidra til at vi får bedre kontroll
på hvem som leverer avfall og at disse betaler riktig pris.

«Standardgebyret» for 2021 er beregnet til kr 3.245,-, som er en økning på 8,5%.
Fullstendig prisliste følger som vedlegg.

Hyttegebyret økes til kr 979,- , en økning tilsvarende økningen i det ordinære gebyret.

Dette forslaget medfører at selvkostregnskapet for husholdningsrenovasjon for 2021 vil gå
med kr 1.644.634,- i pluss.
Selvkostfondet for husholdningsrenovasjon var pr 01.01.2020 på kr -2.842.846. Budsjett for
2020 ble gjort opp med et overskudd på kr 625.513,-. Ved utgangen av 2020 vil derfor
selvkostfondet etter planen fortsatt være negativt, men med et positivt resultat for 2021 vil vi
nærme oss balanse ved utgang av 2021.

2. Slam
Slamtømming i 2021 fortsetter med Norva24 (tidligere Miljøservice AS) som leverandør.
Innsamlingen i anbudsperioden (aug2016 – aug2022 + opsjoner) har hittil fungert godt og vil
fortsette uforandret i 2021.
Norva24 har også hatt oppdraget med slamtømming i Rauma, og når Rauma fra 2020 ble en
del av RIR så har dette oppdraget fortsatt som før. Rauma vil i 2021 får samme priser på
tømming av slam som øvrige RIR kommuner.
For slamprisene i 2021 legger vi til grunn en indeksjustering av Norva24-prisene på 2,5%,
pluss internt påslag på 6,5%. Dersom indeksjusteringen skulle bli mindre/større enn 2,5% så
vil dette gi tilsvarende endring på det interne påslaget.
Med foreslåtte priser for slaminnsamling i 2021 vil selvkostområdet for slam gå med kr
165.362,- i minus. Selvkostfondet pr 01.01.2020 er på kr 922.951,-. Budsjett for 2020 er også
gjort opp med et underskudd på kr 48.969,- , som betyr at vi forventer et positivt selvkostfond
på kr 708.620,- ved utgangen av 2021.

3. Næring i RIR IKS
RIR IKS har en betydelig andel næringsaktivitet. I denne delen inngår renovasjon av
kommunale næringskunder, salg av konserntjenester til RIR Næring og RIR Transport, samt
mottak(salg) av næringsavfall fra ulike næringsaktører i RIR-området.
I juli2019 stengte mottak av næringsavfall til deponiet. Det er derfor heller ikke i 2021 lagt inn
omsetning på denne posten i budsjettet.
Bruk av fellestjenester blir fordelt mellom disse tre hovedområdene, husholdning, slam og
næring etter fornuftige fordelingsnøkler. Den pågående byggingen av sorteringshaller
medfører også at næringsaktiviteten må ta sin andel av kostnadene knyttet til disse. Selv om
vi over tid forventer en effektivisering av driften som følge av bedre produksjonsfasiliteter, vil
vi på kort sikt ha et lavere overskudd på næringsdelen.
Budsjettet for næringsaktiviteten er gjort opp med et overskudd før skatt på kr 420.900,-.

4. Bemanning
Innledning
Selskapet har de siste årene vært gjennom en sterk vekst, og pr september 2020 teller vi
totalt 54,5 årsverk og 55 ansatte i konsernet. Dette som følge av større krav til bransjen
generelt, men også i form av mottak av stadig økende mengder avfall på anlegget. I 2017 ble
det gjennomført to virksomhetsoverdragelser (etablering av RIR Transport og Bilvrakmottak i
Årøsetervegen 2B) og de siste årene har vært brukt til å gjøre egne erfaringer på disse
områdene. Tabellen under viser utvikling i antall årsverk de siste årene:

I budsjettsaken for 2019 ble det lagt frem forslag til økning i bemanning med 1,5 årsverk som
følge av innføring av lørdagsåpne gjenvinningsstasjoner. I praksis ble dette løst ved å
ansette ett årsverk i fast stilling og suplere med vikarer/studenter der hvor det var behov.
I budsjettsaken for 2020 ble det lagt frem ønske om en økning i bemanning med 0,5 årsverk
for å avlaste med administrative oppgaver. Denne hjemmelen er p.t. ikke benyttet, dette
begrunnes med uforusette hendelser høsten 2019/vinteren 2020 som har gitt en strammere
økonomisk situasjon for RIR i inneværende budsjettår. Vi har derfor valgt å utsette denne
ansettelsen.

Bemanningsbehov i 2021
RIR er i stadig endring, og vi får tildelt flere arbeidsoppgaver fra kommunene samtidig som vi
ønsker å utføre driftsoppgaver med egne ansatte fremfor å benytte eksterne leverandører
der hvor vi mener det er hensiktsmessig.
For 2021 har vi derfor lagt inn følgende endringer knyttet til bemanning:
1. Innsamling av farlig avfall blir idag utført av Norsk Gjenvinning på anbud, hvor
nåværende anbudsperiode går ut 31.12.2020. Tidligere i år fikk vi forespørsel fra
ÅRIM og TRV om vi ville være med på et felles anbud med dem på farlig avfall.
Dette anbudet gjelder kun mottak og sluttbehandling av farlig avfall, ikke innsamling,
omlasting og mellomlagring som det også omfatter i dag.
Vi takket ja til å bli med på dette, også på bakgrunn av tidligere
strategidiskusjoner om at RIR skal etablere et godkjent mottak for farlig avfall.
Dette innebærer 1 ny stilling som vil ha ansvar for denne oppgaven. Kostnaden
knyttet til denne stillingen (og utstyret som trengs i den forbindelse) vil omtrent
veies opp av det vi betaler til ekstern leverandør i dag. Samtidig gir det oss et
kompetanseløft og bedre kontroll på eget avfall.

2. Som følge av ny renovasjonsforskrift og ny selskapsavtale skal vi overta de
saksbehandlingsoppgavene som omhandler renovasjon fra deltagerkommunene.
Det ble gjennomført for Rauma kommune sin del da de ble deltager i RIR fra 1.
januar. Fra 1. september 2020 overtar vi de samme oppgavene fra Molde
kommune. Dette er saker om f.eks. dispensasjon fra henteavstand, søknader om
fritak for gebyr, etc. Vi vil gradvis også gjøre det samme fra de andre kommunene i
tiden framover. Dette gir et behov for mer saksbehandlerkapasitet i RIR, men dette
er altså bare en flytting av kostnader fra kommunene til RIR, som vi mener vil være
den mest effektive ressursbruken totalt sett. Det vil også gjøre at to like saker blir
behandlet likt selv om de hører til to forskjellige kommuner.
I tillegg til å behandle slike saker som fører til enkeltvedtak er det ihht § 8 i den nye
selskapsavtalen gitt et oppdrag til RIR om å føre tilsyn med forurensning fra avfall,
f.eks. ved villfyllinger o.l. Dette planlegges også innført fra 2021. Slike oppgaver kan
ikke kostnadsføres på husholdningsrenovasjon, men må dekkes inn gjennom gebyr
og regning til grunneier/kommunen, der det er aktuelt. Molde kommune har vedtak i

kommunestyre om gebyrsatser for slikt arbeid, og det må gjøres også i de andre
kommunene. RIR vil ta initiativ til at disse satsene blir samordnet og vedtatt i alle
kommunene.

På bakgrunn av dette er det lagt inn en ny stillingshjemmel, hvorav det er tenkt at
25% av stillingen skal brukes på tilsynsoppgaver i RIR -kommunene. Denne
andelen skal også i stor grad finansieres ved utstedelse av tilsynsgebyr.

3. Som nevnt i budsjettsaken i 2020 så er det økende arbeidsmengde i
administrasjonen, og særlig i økonomiavdelingen. Økningen på 0,5 årsverk fra 2020
ønskes omgjort til en 100% stilling og vil brukes til ansettelse av en
controller/innkjøper.

5. Investeringer
Det vises til eget ark med oversikt over forslag til investeringer. Selskapet har pr 31.07.2020
ca 148,1 mill i lån, og har godkjent ytterligere lånefinansiering på 20 mill (av totalt 50 mill)
knyttet til bygging av sorteringshall. I tillegg planlegges opptak av 31,6 mill til kjøp av
produksjonsutstyr og driftsmidler og mindre utstyr innkjøpt i løpet av 2020.
Etter at ny selskapsavtale ble vedtatt i alle eierkommunene vinteren/våren 2019, er øvre
lånegrense økt til 225 mill.

Investeringsplanen lagt frem i budsjettsaken for 2020 viser en planlagt samlet investering på
73,3 millioner i 2020. De fleste av investeringene blir gjennomført iløpet av året, men noen
endringer gjør at tidspunkt for innkjøpet blir noe forsinket og først blir gjennomført i 2021 og
2022. Dette gjelder kjøp av sorteringsmaskin og levering av deler av det nye
produksjonsutstyret, som også har blitt dyrere enn først budsjettert. Totale investeringer for
2020 havner på ca 64,3 mill.
Administrasjonen ønsker derfor at investeringsbudsjettet for 2020 skal reguleres ihht
investeringsplanen for 2021, og at ubrukte midler fra 2020 blir overført til seinere år. Det
vises til investeringsplanen for 2021 for ytterligere detaljer.

6. Økonomiplan
Det vises til eget ark over økonomiplan for de neste 5 år. Økonomiplanen tar høyde for

planlagt utbygging de neste årene og forutsetter også at innsamling fra
husholdningsabonnentene fortsetter i egenregi gjennom RIR Transport.

Forslag til vedtak:
Budsjettet for husholdningsrenovasjon godkjennes med et overskudd på kr 1.644.634,- som
foreslås tilført selvkostfondet.
Standardgebyret for renovasjon blir endret til kr 3.245,- eks mva.
Gebyret for hytterenovasjon blir endret til kr 979,- eks mva.
Gebyr for slamtømming vedtas som i saksframlegget.
Øknomiplanen godkjennes.
Investeringsplanen for økonomiplanperioden godkjennes.
Investeringsbudsjettet for 2020 skal reguleres ihht investeringsplanen for 2021.

MOLDE, den 11.09.2020
Finn Håkon Stølen
økonomisjef

RIR IKS

Selvkost 2021

Budsjett 2021
Kontonr Tekst

36301
36500
36501
36548
36549
36550

Inntekter
Husleieinntekter, utleie
Avgiftspl salg vaskehall
Utleie maskiner/utstyr/timer
Salg konserntjenester
Salg kommunaleabon.(næring)
Salg næringsavfall

36551 Inntekter ordinære tanker slam
36552 Inntekter ekstra tanker slam
36553
36555
36556
36557
36558
36559
36560
36561
36562
36563
36564
36565
36570
36571
36574
36597
36598
36601

37750
37751
37752
37753
37754
37755
37756
37757
37758

30111
30391
30401
30500
30501
30811
30911
30912
30920
30921
30922
30991
30992
31220
31605
31650
31651
31652
31955
31855
31856
37100
37101
37105
37702
37710

Regnskap

Budsjett

Budsjett

2019

2020

2021

14 000
112 872
4 460
6 238 301
5 902 949
9 980 201
4 881 446
300 575

100 000
10 000
5 550 000
5 800 000
8 880 000

80 000
100 000
10 000
5 600 000
6 400 000
9 200 000

5 665 350
270 000

6 320 000
270 000

2 108 156
5 125
820 880
793 691
546 772
719 313
763 990

2 367 306

2 810 000

1 000 000
829 500
579 600
650 000
882 000
337 500

948 000
579 600
830 000
650 000
80 000

382 000

432 000
20 000

2 600 000

2 600 000

2 000
20 000
200 000
84 400 000

Husholdningsrenovasjon
-

Slam

Annet
Næring

6 320 000
270 000

80 000
100 000
10 000
5 600 000
6 400 000
9 200 000
-

-

762 350
560 000
687 000
135 000
78 000
332 000
19 000
2 600 000
84 400 000
-

2 810 000
250
-

185 650
19 600
143 000
515 000
2 000
100 000
1 000
1 750
20 000
200 000
-

-

Inntekter kommunale slam
Salg sekker, stativ og containere
Salg papir
Salg glass/metall
Salg plast
Salg jern
Salg papp/kartong
Salg treverk
Salg EE-avfall
Leieinntekter utstyr
Salg kompost
Godtgjørelse innsamlede PCB-ruter
Salg fraksjoner
Inntekter Miljøstasjoner
Inntekter mottaksan deponi
Inntekter mottaksan energi
Fakturagebyr
Andre avgiftspl.inntekter
Salg av driftsmidler
Inntekt tilsynsgebyr
Totalt driftstilskudd
Driftstilskudd (periodisert)
Driftstilskudd Eide
Driftstilskudd Fræna
Driftstilskudd Gjemnes
Driftstilskudd Midsund
Driftstilskudd Molde
Driftstilskudd Nesset
Driftstilskudd Aukra
Driftstilskudd Rauma

2 400
27 228
305 000

4 000

4 029 833
12 195 934
3 657 504
2 463 706
32 621 442
4 138 797
4 223 423
90 552

66 200 000
11 000 000

Sum driftsinntekter

99 831 029

113 107 256

121 551 600

89 573 350

9 400 250

22 578 000

15 056 254
140 247
521 428
1 932 643

15 635 000
70 000
250 000
2 080 000

17 560 000
70 000
350 000
2 330 000

420 000
2 890 000

420 000
3 240 000

35 000

35 000

21 011 862
-

446 602
-

6 016 536
-

Kostnader
Fast lønn
Lønn til ekstrahjelp
Overtidslønn
Feriepenger
Periodisering feriepenger
Godtgjørelse folkevalgte
Pensjonsinnskudd og trekkpl.forsikr.
Endring årets pensjonsforpliktelser inkl aga
Annen trekkpl./arb.avg.pl.lønn
Trekkpl. Bilgodtgjørelse
Trekkpl. Kostgodtgjørelse/Diett
Arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiveravgift av feriepenger
Velferdstiltak
BedriftsHelseTjeneste
Bilgodtgjørelse oppg.pliktig
Andre oppgavepliktige godtgjørelser
Skattepl fordel elektr.komm.
Fast telefongodtgjørelse, trekkpliktig
OU-midler arb.g.andel
Forsikringer, innberetn.pliktig
Motkonto oppg.pl.godtgj
Refusjon trygdeetaten
Motkonto Sykelønnsrefusjon
Tilskudd NAV
Overføringer forsikringsskader
Interne timer overført til prosjekt
Lønn og sosiale kostnader

31001 Kontormateriell
31002 Faglitteratur/Kontingenter
31003 Øreavrunding

207 267
28 043
16 065
2 631 103

353 850
2 824 073
(540 473)
15 324
8 274
13 894
2 650 746
272 502
324 964
58 156
44 919
46 489
20 535
17 958
29 178
(120 586)
21 507
(314 266)

-

2 660 000
295 000
300 000
50 000
50 000
50 000
30 000
25 000
40 000
(130 000)

2 985 000
330 000
250 000
100 000
50 000
50 000
50 000
30 000
25 000
40 000
(140 000)

(350 000)

(300 000)

(211 481)

Annet

-

-

23 166 136

24 400 000

27 475 000

21 011 862

446 602

6 016 536

109 872

85 000

100 000

60 279

1 023

38 698

-

55 745

65 000

65 000

39 181

665

25 153

-

-

-

-

5

-

-

31151 Møteutgifter

160 022

160 000

170 000

133 527

2 267

34 206

-

31201 Arbeidsklær

150 614

150 000

160 000

125 673

2 133

32 194

-

22 856

10 000

20 000

12 056

205

7 740

-

-

-

31202 Hansker
31301 Telefon

-

-

Kontonr Tekst

31302 Mobiltelefon
31305 Nettside
31306 Porto
31309 Bankomkostninger

Regnskap

Budsjett

Budsjett

2019

2020

2021

Husholdningsrenovasjon

Slam

Næring

Annet

103 766

100 000

100 000

78 545

1 333

20 121

-

2 162

20 000

20 000

15 709

267

4 024

-

320 748

250 000

250 000

225 000

2 500

22 500

-

73 052

70 000

70 000

65 100

1 400

3 500

-

15 000

15 000

-

-

-

31310 Gebyr Vipps og kreditkort
31402 Annonser/informasjon

611 310

800 000

800 000

800 000

-

-

-

31413 NaturligAvis

257 820

350 000

350 000

350 000

-

-

-

31414 Kalender

20 055

50 000

50 000

50 000

-

-

-

31422 Gaver andre

16 195

10 000

10 000

6 028

102

3 870

-

482 569

500 000

400 000

314 182

5 333

80 485

-

1 693

10 000

10 000

7 855

133

2 012

-

-

10 000

10 000

7 855

133

2 012

-

31501 Kurs/konferanser, ikke oppg.pl.
31513 Opplæring stipende
31550 Reiseutgifter - opplæring (ikke oppg.pl.)
31600 Reiseutgifter - oppg.pliktig

-

-

-

-

-

-

-

-

31601 Reise-kostgodtg ikke oppg.pl

1 430

31602 Reise-kostgodtg - oppg.pliktig

36 246

50 000

50 000

39 273

667

10 061

-

31731 Reiseutgifter uten mva

177 848

250 000

200 000

157 091

2 667

40 242

-

31732 Reiseutgifter , lav sats mva

222 256

150 000

120 000

94 255

1 600

24 145

-

31733 Reiseutgifter , høg sats mva

16 812

10 000

10 000

7 855

133

2 012

-

1 884 613

1 750 000

1 960 000

1 406 462

91 451

462 088

-

32701 Konsulenttjenester / MKS

564 116

750 000

750 000

553 431

7 353

189 215

-

33740 Kjøp av tjenester (innleie)

1 313 586

1 100 000

1 300 000

1 160 600

-

139 400

-

77 500

100 000

120 000

88 430

9 280

22 290

Administrasjon og info

6 682 891

6 800 000

7 110 000

5 813 385

130 646

1 165 969

Analyseutgifter
Dekkmasse
Pukk
Drivstoff og olje
Vedlikehold knuser
Leie/leasing driftsmidler
Elektrisk strøm
Forsikringer
Alarmtjenester og vakthold
Kommunale avgifter

276 764
1 224 225

300 000
10 000
10 000
1 200 000

270 000
10 000
10 000
930 000

1 507 698
1 351 576
474 983
59 751
923 336

900 000
1 300 000
480 000
60 000
1 200 000

850 000
1 300 000
735 000
60 000
1 220 000

250 000
6 697
6 697
712 854
200 246
930 700
548 430
36 167
1 151 929

1 050
1 228
1 722
614
409

20 000
3 303
3 303
217 146
648 704
368 072
184 848
23 219
67 662

-

321 022
802 735
1 958
946 742
1 393 122
580 923
1 242 407
945 939
207 766

340 000
450 000
100 000
900 000
1 550 000
600 000
1 100 000
-

350 000
500 000
100 000
600 000
1 200 000
700 000
1 100 000
-

140 000

200 000

257 921
392 727
66 973
523 240
980 325
468 811
922 365
120 558

27 067
6 667
2 047

65 012
100 606
33 027
76 760
219 676
231 189
177 635
77 395

-

31967 IT-kostnader

33741 Forretningsførsel/Revisjon

31223
31254
31255
31701
31713
31714
31801
31851
31861
31951
31953
32001
32021
32302
32303
32411
32413
32450

Medlemskontingent
Inventar og utstyr
Teknisk maskinutstyr/gassmotor
Forebyggende vedlikehold
Reparasjoner
Serviceavtaler
Forbruksmatr. til drift
Annen Driftskostnad
Vedlikehold utstyr
32601 Kjøpte rengjøringstjenester
Kostnadsreduserende tiltak

-

-

-

-

-

-

-

Drift og vedlikehold

12 260 947

10 640 000

10 135 000

7 576 641

40 804

2 517 556

Sekker og poser
Stativ/containere
Driftsavtale Miljøstasjoner
Innsamling avfall / Transport inn
Behandling avfall / Gate Fee
Innsamling ekstra tanker
Innsamling kommunale tanker

374 553
89 692
1 193 970
20 736 033
18 984 440
259 626
1 928 142

400 000
200 000
3 150 000
24 150 000
20 520 000
250 000
2 194 026

400 000
200 000
3 380 000
24 340 000
22 613 900
250 000
2 635 000

391 792
190 000
3 380 000
22 770 000
15 584 400
-

250 000
2 635 000

8 208
10 000
1 570 000
7 029 500
-

33756 Innsamling ordinære tanker
33757 Behandling slam Aukra/kompost
33758 Behandling silgods

4 433 648

5 247 416

6 022 000

-

-

48 000 104

56 111 442

59 840 900

3 225

5 000

3 225

5 000

6 714 497
2 049 945
248 123-

7 368 062
2 855 345
163 422

7 473 470
4 544 063
102 995

5 947 637
3 082 355
57 759
-

33 031
6 824
3 461
-

1 492 803
1 454 883
41 775
-

9 012 564

10 386 829

12 120 528

9 087 751

43 316

2 989 461

-

9 568 368

21 307 230

-

31250
31251
33730
33731
33751
33752
33753

Innsamling og behandling
31960 Sluttbehandlingsavgift
Sluttbehandlingsavgift
35901 Avskrivninger Maskiner og anlegg
35902 Avskr. Bygninger
35903 Avskr. Inventar og utstyr
Avskrivninger
34701 Tap på fordring
Tap på fordring

14 136
14 136

42 316 192

6 022 000
8 907 000

-

-

-

8 617 708

-

-

-

-

-

-

-

Sum driftsutgifter

99 140 002

108 343 271

116 681 428

85 805 830

Sum driftsresultat

691 028

4 763 985

4 870 172

3 767 520

(168 118)

1 270 770

-

Resultat før finans innt/kostn

691 028

4 763 985

4 870 172

3 767 520

(168 118)

1 270 770

-

Finansinntekter

Kontonr Tekst

39001
39002
39009
39051

Regnskap

Budsjett

Budsjett

2019

2020

2021

Renteinntekter
Renteinntekter fond
Andre renteinntekter
Aksjeutbytte

395 259

Sum finansinntekter

Husholdningsrenovasjon

Slam

Næring

Annet

270 000

100 000

25 000

5 000

404 246

270 000

100 000

25 000

5 000

-

2 237 936
7 917
791 567

3 700 000

2 850 000

2 147 886

2 244

849 871

(150 000)

3 037 420

3 700 000

2 850 000

2 147 886

2 244

849 871

(150 000)

Sum finansinnt/utg

(2 633 174)

(3 430 000)

(2 750 000)

(2 122 886)

2 756

(849 871)

220 000

Resultat før skatt
Etterdriftsfond
Resultat etter finans og avsetn.

(1 942 146)

1 333 985

2 120 172

1 644 634

420 900

220 000

Finanskostnader
35001 Renteutgifter
35002 Andre renteutg. Leverandør
35201 Tap ved realisasjon av aksjer/andeler
Sum finanskostnader

-

70 000

8 987

(165 362)

-

70 000

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS
Investeringer 2020 - 2025
Tall i tusen 2020-kroner
Beskrivelse
Hjullaster 1. ca 21 tonn, L120F
Hjullaster 2. ca 21 tonn, L110G
Hjullaster 3. Ca 14 tonn, L70G
Hjullaster 4. Ca 27 tonn, L180
Hjullaster 5. Ca 21 tonn, L120C
Hjullaster 6. Ca 16 tonn, L90C
Grave--/sorteringsmaskin
Medium sorteringsmaskin
Medium truck
Hjullaster Aukra og Nesset
Elektrisk sorteringsmaskin
Pakkemaskin
Papp/plast/papir presse
Glass og metall dunker
Sollemaskin kompost
Kvern 1 eksist.

Mod.
2008
2013
2013
1992
1999
1993
2013

Bruk

Sted

2019

Omlasting
Omlasting
Omlasting
Deponi
Omlasting
Miljøstasjon
Grovavfall

Årødalen
Årødalen
Årødalen
Årødalen
Årødalen
Fræna
Årødalen
Årødalen
Årødalen

1 700 000

2014 Restavfall

2020

2021

2022

800 000
500 000

2 500 000

2 000 000

7 000 000

18 500 000

2023

2024

2025

Årødalen
3 100 000

Kompost
Årødalen
2009 Rest treverk hageavfall Årødalen
Årødalen

Produksjonsutstyr sorteringshall
Kostebil + diverse sorteringshall
Papir/plasthall, 1800m3, inkl
infrastruktur

1 000 000
Papir,papp, plast

Årrødalen
Årødalen

30 000 000

Restavfallshall, 3600m3 + påbygg låven
Deponigassanlegg
Deponi
Kontorbygg
Arealutvidelse-planering+asfalt
Verksted stormaskiner
Farlig avfallsmottak
Kompostlager (takoverbygg)
Bygging av nye fasiliteter for RIR Transport
Avslutning deponi
Miljøstasjon 1 Fræna
Miljøstasjon 2 Molde
Miljøstasjon 3 Nesset
Miljøstasjon 4 Midsund
Miljøstasjon 5 Gjemnes
Miljøstasjon 6 Aukra
Miljøstasjon 7 Eide
Miljøstasjon 8 Rauma
Tomtekjøp / arealutvidelse
Containere - nedgravde
Containere - frittstående
Containere - hytterenovasjon
Diverse utstyr anlegg/maskiner
Ny betalingsløsning gj.stasjonene
Ny varebil til FA innsamling
Ny kassebil
Sum
Mindre investeringer foreslås finansiert over driften.

50 000 000
Årødalen
Årødalen
7 000 000
3 000 000
5 000 000
10 000 000
12 500 000
25 000 000
1 000 000
1 000 000

2 000 000
1 000 000

2 000 000

1 000 000
3 000 000
1 000 000
1 000 000
500 000

1 000 000
1 000 000
500 000
500 000

1 000 000
1 000 000
500 000
1 000 000
1 000 000
800 000

1 000 000
1 000 000
500 000
1 000 000

1 000 000
1 000 000
500 000
1 000 000

1 000 000
1 000 000
500 000
1 000 000

1 000 000
1 000 000
500 000
500 000

39 300 000

64 300 000

53 300 000

24 000 000

17 500 000

15 500 000

3 000 000

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS
ØKONOMIPLAN 2020 -2025
Tall i tusen kroner

Lønn og sosiale kostnader
Administrasjon og informasjon
Drift og vedlikehold
Innsamling og behandling
Sluttbehandlingsavgift
Avskrivninger
Finanskostnader

Budsjett
Budsjett
2020
2021
24 400
6 800
10 640
56 111
5
10 387
3 700

27 475
7 110
10 135
59 841
12 121
2 850

2022

2023

2024

2025

28 299
7 323
10 039
61 236
15 607
4 600

29 148
7 543
10 340
63 073
16 598
4 650

30 023
7 769
10 650
64 966
17 104
4 650

30 923
8 002
10 970
66 914
16 492
4 400

SUM KOSTNADER

112 043

119 532

127 105

131 353

135 162

137 702

Driftsinntekter

35 907
77 200
270
113 377

37 152

38 767

39 930

41 127

42 361

84 400
100
121 652

89 042
200
128 009

92 158
200
132 288

94 923
200
136 251

97 771
200
140 332

2 120

904

935

1 089

2 630

400
934
626
(49)
357

300
1 820
1 645
(165)
340

200
704
400
(150)
454

200
735
350
(150)
535

(2 217)
874
12 868
9 341

(572)
709
13 208
9 341

(172)
559
13 662
9 341

Driftstilskudd
Finansinntekter
SUM INNTEKTER
DRIFTSRESULTAT før skatt
Skattekostnad
DRIFTSRESULTAT etter skatt
Avsetning selvkostfond renovasjon
Avsetning selvkostfond slam
Avsetning annen EK
Avsetning etterdriftsfond
Akkumulert selvkostfond renovasjon
Akkumulert selvkostfond slam
Akkumulert annen opptjent EK
Akkumulert etterdriftsfond
Investeringer
Avdrag lån
Samla lån

STANDARDGEBYR

1 334

64 300
9 618
196 662

2990
4,8 %

53 300
14 655
216 807

3245
8,5 %

24 000
16 257
224 550

3425
5,5 %

250
839
300
(150)
689

500
2 130
250
(150)
2 030

178
409
14 197
9 341

478
259
14 886
9 341

728
109
16 916
9 341

17 500
17 336
224 714

15 500
17 935
222 279

3 000
18 189
207 089

3545
3,5 %

3650
3,0 %

Med budsjett 2021 som utgangspunkt er det for 2022-2025 lagt inn en økning på 3 % for løpende kostnader.
Pga økende investeringsbehov er avskrivningene justert etter dette.
Investeringene vil bidra til effektivisering av drift, behandlings- og driftskostnadene er justert ned i 2021-22.
Økning i driftsinntektene er lagt inn med 3 %.
Pr 01.01.2020 har vi et selvkostfond for husholdningsrenovasjon og slam på hhv kr -2.842.846,- og kr 922.951,-.
Fond for husholdning er brukt opp i 2019, mens fond for slam vil aktivt brukes i de kommende årene.
Som grunnlag for finanskostnadene er brukt en lånetid på 10, 20 og 30 år.

3760
3,0 %

Standardabonnement
År
2001
1584
2002
1590
2003
1507
2004
1545
2005
1629
2006
1697
2007
1768
2008
1872
2009
2340
2010
2753
2011
2837
2012
2922
2013
3010
2014
3070
2015
3070
2016
2930
2017
2200
2018
2550
2019
2852
2020
2990
2021
3245
2022

Endring

6
-83
38
84
68
71
104
468
413
84
85
88
60
0
-140
-730
350
302
138
255

Prisliste Husholdningsrenovasjon 2021
Produkt

Pris eks mva 2021

Fastgebyr renovasjon, pr boenhet
Fastgebyr renovasjon, hybel(dersom deler dunker med hovedenhet)
Fastgebyr renovasjon, nedgravd løsning, pr boenhet
Fastgebyr renovasjon, nedgravd løsning, pr hybel
Fastgebyr Hytter

1 784
847
2 867
1 628
979

Restavfall

140l, hver 14.dag
240l, hver 14.dag
360l, hver 14.dag
360l, hver uke
660l, hver 14.dag
660l, hver uke
1000l, hver 14.dag

746
1 179
1 672
3 526
2 457
5 096
3 634

Bioavfall

80l, hver 14.dag
80l, hver uke
140l, hver 14.dag
140l, hver uke
240l, hver 14.dag
240l, hver uke

715
1 534
1 263
2 656
2 101
4 358

Papir

140l, hver 4.uke
240l, hver 4.uke
360l, hver 4.uke
660l, hver 4.uke
660l, hver 14.dag
1000l, hver 4.uke
6m3, hver 4.uke
8m3, hver 4.uke
8m3, hver 14.dag
10m3, hver 4.uke
10m3, hver 14.dag

-

Plast

140sekk, hver 4.uke
240sekk, hver 4.uke

-

Glass/metall

140l, hver 8.uke
240l, hver 8.uke
360l, hver 8.uke
660l, hver 8.uke
1000l, hver 8.uke
2,5m3, hver 8.uke
3m3, hver 8.uke

-

Sakspapir
Saksbehandler
Solrun Fisknes

Saksnr
15/20

Arkiv
FA - M52

Utvalg
Representantskap

ArkivsakID
20/69

Type
REP

Dato
16.10.2020

Retningslinjer for husholdningsrenovasjon

Vedlegg:
Retningslinjer til forskrift om husholdningsrenovasjon (10056)

Saksopplysninger:
Det har i mange år vært behov for felles kjøreregler for forvaltning av renovasjonsforskriften i
RIR sine kommuner. Det har vært ulike måter å ivareta dette behovet på frem til nå. RIR
arrangerer saksbehandlermøte to ganger i året hvor de som behandler gebyr og andre saker
innenfor renovasjonsfeltet i kommunene inviteres til felles informasjon og diskusjon. RIR har
en god del interne rutiner samlet i sitt miljø- og kvalitetsstyringssystem, og rutiner og
regelverk for innsamling har vært nedfelt i kontrakter med underleverandører som tradisjonelt
har håndtert det meste av driften utenfor gjerdet.
Det har likevel vært mange deler av driften vår der det ikke har vært nedfelt retningslinjer for.
I forbindelse med arbeidet med ny, felles renovasjonsforskrift i SeSammen
(samarbeidsorgan for samkjøring av renovasjonsselskapene i Midt-Norge), kom det inn en
paragraf som gir selskapet mulighet til å nedfelle retningslinjer:
§ 1-3.Retningslinjer til forskriften
Kommunen kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser,
herunder fastsette detaljkrav til:
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
Paragrafen sier at kommunen kan gi retningslinjer, men i paragraf 1-4 Definisjoner står det
under bokstav o) Kommunen: Myndigheten som er tillagt kommunen er delegert og utøves
av Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS. Dette er også en endring fra
tidligere da det har vært den enkelte kommune som har forvaltet forskriften.
Retningslinjene som legges frem til behandling baserer seg i stor grad på retningslinjer som
er utarbeidet i SeSammen samt gjeldende praksis i RIR. Endringer fra dagens praksis i RIR

dreier seg i stor grad om tre områder:
Det ene området er fastsetting av gebyr og fritak. Her har det vært litt ulike praksis i de ulike
kommunene. Ulikhetene har dreid seg om fritak og praksisen i kommunene er gjennomgått.
Det er også blitt undersøkt praksis i andre selskap i SeSammen. Forslaget som foreligger er
RIR sin anbefaling til felles retningslinjer som en sammenfatning av det som har kommet
frem under disse undersøkelsene.
Det andre området er kapittelet om gjenvinningsstasjoner. Her er det kun mindre endringer
som dreier seg om arbeidsmiljø og HMS for de ansatte og driften av stasjonen som helhet.
Kapittelet om planlegging av renovasjonsløsninger er helt nytt i RIR-sammenheng. Kapittelet
er tatt inn for å sikre at det ikke etableres løsninger som ikke kan driftes av oss i etterkant,
noe vi har sett eksempler på. Vi ser at vi har behov for bedre kommunikasjon til utbyggere og
kommuner når det gjelder dette området og retningslinjene vil her kunne gi disse en
sjekkliste for å sikre at det ikke må gjøres endringer i etterkant.

Forslag til vedtak:
Representantskapet vedtar retningslinjer for husholdningsrenovasjon. Retningslinjene trer i
kraft 1.1.2021.

MOLDE, den 05.08.2020
Solrun Fisknes
leder innsamling og kundesenter

2020

Retningslinjer til
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husholdningsrenovasjon
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Innledning
Hensikt med retningslinjene
Eierkommunene i RIR; Aukra, Gjemnes, Hustadvika, Molde og Rauma, har som vedtatt i selskapsavtalen
for RIR §4 vedtatt likelydende forskrift for renovasjon. I renovasjonsforskriftens §1‐3 Retningslinjer til
forskriften har RIR fått fullmakt til å gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens
bestemmelser, herunder fastsette detaljkrav til:

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Sortering av husholdningsavfall
Kategorisering av abonnement
Kjørerute, 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

Disse retningslinjene er et supplement til forskriften, og målgruppen for retningslinjene er både
abonnenter og utbyggere.

Kommunal renovasjon
Forurensningsloven og kommunenes tildeling av enerett til RIR gir RIR plikt og rett til innsamling og
behandling av husholdningsavfall i kommunene som har vedtatt forskriften. Alle eiere og festere av
eiendommer med husholdningsavfall, dvs. eiendommer med boenheter, er på sin side pålagt å delta i
kommunenes renovasjonsordning.
Alle abonnenter har både plikt og rett til å kildesortere avfallet. Avfallet skal sorteres i de avfallstyper som
RIR tilrettelegger for på husstandsnivå, returpunkt og gjenvinningsstasjoner.

Definisjoner
Renovasjonsforskriften inneholder en definisjonsliste for ord og uttrykk. Det henvises til forskriftens §1‐4
for komplett liste, men noen begrep er gjentatt her:
Husholdning: Alle typer boliger med privat hushold, også boliger som ikke benyttes regelmessig,
herunder hytter og fritidshus.
Husholdningsavfall: Avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og
lignende.
Kommunen: Myndigheten som er tillagt kommunen er delegert og utøves av Romsdalshalvøya
Interkommunale Renovasjonsselskap (RIR) IKS.
Oppsamlingsenhet: Samlebetegnelse for enhet som benyttes til oppbevaring av kildesortert avfall.
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Kategorisering av abonnement
Abonnementsforhold
Med abonnent menes eier eller fester av grunneiendom som omfattes av den kommunale
avfallsordningen (§1‐4 a. i forskriften). Grunneiendom defineres som fast eiendom som er identifisert
med eget matrikkelnummer i offentlig eiendomsregister (§1‐4 i. i forskriften).
For nye abonnenter stilles det normalt krav om godkjent brukstillatelse for aktuell eiendom før avfall
hentes. Hver bebodd eiendom, leilighet m.m. har minimum ett boligabonnement. Gebyrplikten inntrer
fra det tidspunktet boenheten tas i bruk eller når bygningsmyndighetene gir midlertidig
brukstillatelse/ferdigattest. Avfall som genereres i byggeperioden er å anse som næringsavfall.

Løsning for enebolig / mindre nabosamarbeid
Egne plastbeholdere med hjul:
‐
‐
‐
‐
‐

80 l / 140 l beholder til matavfall (emballert i pose)
140 l / 240 l / 360 l beholder til glass‐ og metallemballasje (uemballert)
140 l / 240 l / 360 l beholder til papp og papir (uemballert)
140 l / 240 l / 260 l beholder til restavfall (emballert i pose)
Ruller med perforerte sekker for oppsamling av plastemballasje

Har dere oppstillingsplass og standplass fast underlag kan det velges 660 l for restavfall, papp/papir og
glass‐ og metallemballasje. Gjelder kun for nabosamarbeid. Maks størrelse for eneboliger er 360 l.

Løsning for borettslag/sameie
Felles nedgravde containere for:
‐
‐
‐
‐
‐

Matavfall (evt. beholder i skap)
Glass‐ og metallemballasje
Restavfall
Papp og papir
Plastemballasje

Se ellers egne retningslinjer for nedgravde containere under avsnittet om oppsamlingsenheter og felles
bruk.
Felles bunntømte containere som står på bakken for:
‐
‐
‐
‐
‐

Matavfall (evt. beholder ved siden av)
Glass‐ og metallemballasje
Restavfall
Papp og papir
Plastemballasje
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Gebyr
Gebyrmodellen i RIR er for de fleste todelt, en fast og en variabel del. Den faste delen belastes pr.
boenhet, og differensieres på type boenhet. Den variable delen bestemmes av beholderstørrelser. Det er
også anledning til å bestille tilleggstjenester og få rabatter for egeninnsats eller samarbeid (se eget
avsnitt). Prislisten vedtas av kommunestyret i den enkelte kommune hver høst for påfølgende år.

Gebyr for enebolig og mindre nabosamarbeid med plastbeholdere
1 fastledd pr. boenhet, differensiert på type boenhet. Eks: Enebolig med hybel betaler fastledd for
enebolig samt fastledd for hybel.
Den variable delen av gebyret bestemmes av størrelsen på beholder for matavfall og restavfall. Dersom
flere deler på dunkene fordeles summen av den variable delen likt på de som deler.

Gebyr for borettslag/sameie med nedgravde containere
Gebyr for abonnenter som er tilknyttet nedgravde containere består ikke av en variabel del. Gebyret er
kun et fastledd, og differensieres på type boenhet der hybel betaler et mindre gebyr enn øvrige, større
boenheter.
Det er egne regler for hvem som kan få nedgravde containere. Se avsnitt om oppsamlingsenheter og
felles bruk.

Gebyr for hytte/fritidsrenovasjon
Hytter og fritidsboliger er tilknyttet en differensiert gebyrmodell som beskrevet i forskriftens § 3‐4.

‐ 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.
Hytter settes som standard til servicegrad 2. Hytter som ligger fjerntliggende, har vanskelig tilkomst
eller har enkel standard (uten vann og strøm) kan etter søknad klassifiseres under servicegrad 1.
Servicegrad 3 kan brukes i tilfeller der det etableres renovasjonsordninger som går ut over
servicenivået i ordningen ellers og fordelen kun kommer beboere i det aktuelle området til gode.
Prisforskjellen på nivå 2 og 3 skal gjenspeile den faktiske merkostnaden ordningen har. Servicegrad 4
kan benyttes dersom fritidsboligen ellers oppfyller krav til hentested og annet som følger med
henteordningen. Se avsnitt om «Oppsamlingsenheter og bruken av disse».
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Fritak / redusert gebyr
Bebygd eiendom som har stått ubebodd i 6 mnd. kan etter søknad omklassifiseres til fritidsabonnement,
jfr. forskriftens § 3‐2. Dersom en boenhet skal stå ubebodd mer enn 6 måneder sammenhengende, kan
det gis et redusert gebyr inntil 12 måneder av gangen. Unntaksvis for lengre perioder. Søknad om
redusert gebyr skal være skriftlig. Dokumentasjon som beviser at boenheten blir ubebodd legges ved
søknaden.
Kommunen kan, etter Forurensningslovens § 30 og forskriftens § 3‐2, frita bestemte eiendommer fra den
kommunale avfallsordningen. Det er objektive trekk ved eiendommen som kan danne grunnlag for fritak
fra tvungen renovasjon, ikke spesielle forhold ved den enkelte eier eller bruken av eiendommen, som for
eksempel at eiendommen bare benyttes delvis eller at eieren har dårlig helse (ref. Miljødirektoratet).
Ved søknad om fullstendig fritak må det derfor legges ved bilder som viser eiendommens tilstand både
innvendig og utvendig. Det gis ikke fritak med mindre eiendommen er ubeboelig. Redusert gebyr gis
normalt ikke med tilbakevirkende kraft. Bolig under oppussing gis ikke fritak. Dersom fritak innvilges, vil
beholdere tilknyttet eiendommen bli hentet inn av RIR. Abonnenten må selv bestille utsetting av
beholdere fra RIR når boligen tas i bruk.
Abonnenter som innvilges et redusert gebyr må minimum betale gebyr for fritidsrenovasjon, alternativt
faller den variable delen av gebyret bort slik at abonnenten kun betaler fastleddet.
Det gis ikke redusert gebyr ved eierskifte (kjøp/salg) av bolig. Ved eierskifte skal beholderne bli stående
på eiendommen til neste eier overtar eiendommen.

Rabatter
Samarbeid om oppsamlingsenheter
Samarbeid om oppsamlingsenheter vil i de fleste tilfeller føre til en reduksjon i gebyret. Hver boenhet vil
fortsatt belastes med fastledd, men den variable delen av gebyret vil bli likt fordelt på deltakerne i
samarbeidet.

Hjemmekompostering
Avtale om hjemmekompostering kan inngås etter søknad. Det gis da en reduksjon i form av at gebyret for
matavfallsdunken faller bort. Detaljert informasjon om krav og søknadsprosess finnes på RIR sine
nettsider.

Ekstratjenester
Ekstra henteavstand
Abonnenter som har behov for det pga. helsemessige utfordringer kan etter søknad til RIR få innvilget
ekstra henteavstand. Det innebærer at renovatøren henter dunken ved husveggen eller annen avtalt
oppstillingsplass og setter den tilbake på samme sted etter tømming. Andre alternativer skal være
utredet før søknad sendes inn. Det er ikke nødvendig med annen dokumentasjon enn egenerklæring om
at man er ute av stand til å trille dunken. RIR ønsker av personvernhensyn ikke å motta
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helseopplysninger. Abonnent som har fått ordningen innvilget plikter å gi beskjed til RIR dersom det ikke
lenger er behov for tjenesten.

Levering av ekstra restavfall
Avfall som ikke får plass i beholderne, skal som hovedregel leveres til gjenvinningsstasjonen. For
restavfall er det mulig å kjøpe ekstra merker av RIR som festes på en sekk og settes frem til henting på
tømmedag for restavfall. Sekken skal være gjennomsiktig.
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Oppsamlingsenheter og bruken av disse
Avfallsmengder fra husholdninger
Forhold som påvirker avfallsproduksjonen i en husstand er blant annet antall beboere, deres alder og
hvor flinke disse er til å kildesortere og redusere sin avfallsmengde. Husstander med barnefamilier og
bleiebarn vil f.eks. produsere mer avfall enn husstander/boenheter med eldre og enslige. Det er
abonnentens ansvar å tilpasse sitt abonnement til husstandens avfallsmengde.

Oppsamlingsenhetene
Alle oppsamlingsenhetene skal kun brukes til oppsamling av avfall som inngår i henteordningen til RIR.
Dette gjelder også sekker som blir utdelt av RIR. De skal ikke inneholde gjenstander som kan utsette
renovatøren for fare eller ulempe under håndteringen. Avfallet skal være forsvarlig innpakket og skal ikke
pakkes fastere enn at enheten kan tømmes uten besvær.

Eierskap til og utskifting av oppsamlingsenhetene
Alle oppsamlingsenheter tilhører RIR. Det er RIR som har ansvaret for å kjøpe inn og sette ut disse. RIR
avgjør når en enhet må repareres eller fornyes, og foretar reparasjoner og utskiftinger etter behov.
Dersom en abonnent forsettlig eller uaktsomt skader, taper eller ødelegger en enhet, vil han selv måtte
betale reparasjon eller utskifting. Skader forårsaket av uaktsomhet kan for eksempel være å legge varm
aske i beholderen, legge tunge ting på lokket, kjøre på beholderen osv.

Fyllingsgrad og maks vekt
Beholderen skal ikke fylles mer enn at lokket lett kan lukkes slik at hygieniske ulemper unngås. Ekstra
sekker må ikke veie mer enn 15 kg. Ekstra sekker (utenom sekker til plastemballasje) kan kun settes frem
etter avtale eller mot betaling (eget merke). RIR har plastlåser med krok til å henge plastsekk på som
sørger for at lokket ikke blåser opp.

Innpakking av avfall og gjenstander som kan gi skade
Matavfall: Leveres i plastposer (handleposer eller andre typer poser som egner seg til formålet), posen
knyttes godt igjen før den legges i dunken.
Restavfall: Leveres i plastposer (handleposer eller andre typer poser som egner seg til formålet), posen
knyttes godt igjen før den legges i dunken.
Glass‐ og metallemballasje: Legges løst i dunken. Unngå så godt det er mulig nedknusing av glass og pakk
ikke avfallet i poser.
Papp og papir: Legges løst i dunken. Drikkekartong må tømmes helt og skylles og kan gjerne brettes, men
skal ikke legges i poser.
Plastemballasje: Legges helst løst i sekken for enkel kontroll av innholdet ved gjenvinning.
Fuktig avfall, spisse og skarpe eller knuselige gjenstander er det ekstra viktig å pakke forsvarlig inn før det
plasseres i oppsamlingsenheten. Varm aske må avkjøles helt før den blir emballert og lagt i restavfallet.
I oppsamlingsenheten skal det ikke legges flytende avfall, større metallgjenstander, elektrisk/elektronisk
avfall, møbler, stein og jord, større mengder hageavfall, sand/grus eller bygningsavfall. I enheten må det
heller ikke legges etsende, eksplosivt eller selvantennelig avfall. Brudd på dette kan føre til store skader
på renovasjonsbil eller utstyr i gjenvinningsprosessen.
Miljøfarlig avfall skal leveres til gjenvinningsstasjonen.
Når det er kaldt, kan avfall fryse fast i beholderen. Det er abonnenten sitt ansvar å sørge for at avfallet er
løst nok til at det lar seg tømme.
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Renhold av beholderne
Det er abonnentens ansvar å sørge for nødvendig renhold av beholder og hentested. Det anbefales at
renhold skjer ved behov, og minimum en gang pr. år. Et bra tiltak fra abonnentens side for bedring av
renovatørens arbeidsmiljø!

Forsøpling rundt oppsamlingsenhetene
Det er ulovlig å hensette avfall utenfor oppsamlingsenhetene, med mindre det er avtalt med RIR. Avfall
som ikke får plass i oppsamlingsenhetene, skal leveres til gjenvinningsstasjonen. Det er gratis å
oppgradere beholder for papp/papir og glass‐ og metallemballasje, og det koster heller ikke noe å sette
frem ekstra sekker med plastemballasje. Oppgradering av matavfall og restavfallsbeholder vil gi en økning
i gebyret. RIR kan pålegge abonnenter som stadig overfyller beholderen oppgradering.

Sikring av beholder og sekk
Det er abonnentens ansvar å sikre beholderen slik at den ikke triller fra hentested og ifølge §2‐7 i
forskriften skal beholderen være plassert på et plant underlag. På utsatte steder kan det være aktuelt for
abonnenten å skjerme beholderen for vær og vind. Ved utforming av hentested for beholdere som har
fire hjul må det tas hensyn til at disse krever fast dekke. Sikring må løsnes på tømmedag, med mindre det
er innvilget en ekstraservice. Sikringen må utformes slik at den kan betjenes av personell med hansker.
Bruk av hjulbrems til låsing av hjul skal ikke være eneste sikring mot at beholder blir satt i bevegelse (av
vind eller annet) slik at den kan påføre noe eller noen skade. Renovatør skal på utsatte steder sørge for å
sikre beholderen, og alltid sette på hjulbrems etter tømming.
Sekker må ikke knytes fast i beholderne. RIR deler ut kroker i plast som kan henges på beholderen som
heller bør brukes til å henge sekken på beholderen.

Hentested, trillebane og oppstillingsplass
Hentested er der beholdere og sekker står i påvente av tømming. Trillebane er veien renovatør må trille
dunken fra hentestedet til renovasjonsbilen.

Krav til hentested
Alle eiendommer skal avsette et tilstrekkelig stort og hensiktsmessig areal som hentested for beholderne.
Hentested skal plasseres:
‐
‐
‐
‐
‐

Lett tilgjengelig for renovatør
På bakkenivå på et stabilt, plant og fast underlag, fritt for vannansamlinger
Slik at det ikke oppstår hygieniske ulemper eller omgivelsene blir sjenert
Slik at konsekvensene av en eventuell brann i avfallet blir små
Slik at det ikke oppstår skader på andre gjenstander (for eksempel ved tømming)

Abonnenten plikter å holde hentested ryddig og alt avfall skal lagres i oppsamlingsenhetene.
Ved etablering av hentested må det tas hensyn til areal, grunnforhold og brukervennlig plassering. Både
hensynet til beboernes og renovatørenes interesser skal vektlegges.
Hentested må ha stort nok areal slik at det er god plass til:
‐
‐
‐

Alle beholderne
Tømming av beholderne
Rydding, renhold og snømåking
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Størrelse på hentested
Ved dimensjonering av areal for hentested må det legges inn minst 15 cm mellom beholderne. Det må
også beregnes et fritt areal foran beholderne på minst 1,3 m slik at beholderne uten hinder kan trilles
frem til renovasjonsbilen.
Ved store hentested kan beholderne stilles på to eller flere rekker. Sorter gjerne beholderne slik at det er
enkelt å finne riktig dunk dersom det er flere biler som skal komme samme dag.

Sikkerhet
Det er viktig at en eventuell brann i beholderne ikke sprer seg. En åpen og usikret oppstillingsplass og
hentested bør enten plasseres med god avstand til bebyggelse (minst 8 meter) eller så bør fasade på
nærliggende boligbygning ha brannteknisk beskyttelse (mur, tegl, gips eller lignende).

Utforming, estetikk og sjenanse
Både hentested og oppstillingsplass skal utformes slik at plassering av beholdere ikke gir hygieniske
ulemper eller er til sjenanse for andre (så langt det er mulig).
Endringer i RIR sitt innsamlingssystem kan medføre behov for endret plassering av beholdere.
Abonnenten plikter derfor til enhver tid å følge RIR sin anvisning mht. plassering.

Trillebane
Trillebane er veien renovatør må trille dunken fra hentestedet til renovasjonsbilen, altså gangvegen for
renovatøren. Trillebanen benyttes til manuell transport av beholder. For å oppnå en effektiv renovasjon
og redusere det manuelle arbeidet for renovatørene, skal trillebanen være så kort som mulig. Det skal
være lett for renovatøren å trille beholderne. Trillebanen må derfor ha et flatt, fast og stabilt underlag.
Beholderne kan ikke trilles opp eller ned trapper og bratte skråninger, over gressplen eller andre
hindringer. Det skal ikke være port, dør, dørstokk eller andre hindringer mellom hentested og stoppested
for renovasjonsbilen.
På vinterstid skal både hentested og trillebane være ryddet for snø og sandstrødde om nødvendig slik at
renovatørene får utført tømmingen uten uforholdsmessig ekstraarbeid.
Utbedring og vedlikehold av trillebane er abonnentens ansvar. Dersom trillebanen ikke er i samsvar med
bestemmelsene kan tømming utebli. Abonnenten skal så langt som mulig varsles om årsaken til uteblitt
tømming. Dette gjøres som regel ved hjelp av avvikslapp som festes til beholderen.

Tømming
Renovatøren kan utføre tømming i tidsrommet 0630 til 2300. I all hovedsak utføres tømmingen på dagtid,
men ved innkjøring i forbindelse med helligdag eller ved uforutsette hendelser kan tømming bli utført
utover kvelden.
Abonnenten må sørge for at oppsamlingsenhetene er plassert på hentested før 0630 på hentedag. Sekk
for plastemballasje må knyttes godt igjen når den settes fram. Sekker som settes fram skal ikke knyttes
fast til beholderen.
Plassering av beholderne på tømmedag må være slik at renovatøren ikke hindres av snø, biler, vann eller
andre sperringer. Plasseringen må heller ikke være slik at det er fare for skade på biler eller andre
gjenstander når beholderen skal trilles til bilen. I perioder med snø og is kan det være nødvendig å ha
annet hentested enn i resten av året.
Henteavstand fra beholder til kjørbar veg skal som hovedregel være maks 3 meter.
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På tømmedag stilles alle dunkene med håndtak og hjul ut mot trillebanen slik at renovatøren slipper å
snu beholderen når den skal trilles.
Renovatøren skal forlate beholderen i oppreist og lukket posisjon på hentestedet etter tømming.
Dersom beholderen ikke tømmes skal abonnenten få et varsel fra renovatøren som angir årsaken til
dette.
Dersom dette skyldes forhold abonnenten har ansvar for i henhold til disse retningslinjene, må
abonnenten levere avfallet til gjenvinningsstasjonen eller oppbevare avfallet til neste tømmedag.
Dersom manglende tømming skyldes hindringer som abonnent ikke er ansvarlig for, skal RIR tømme
beholderen så snart som mulig etter at hindringen er opphørt.
Planlagte endringer fra kjørerute/tømmeplan i forbindelse med helligdag finnes i tømmekalender på RIR
sin hjemmeside og i appen Min Renovasjon. Driftsstans og ikke planlagte avvik fra tømmeplan sendes
ofte direkte til abonnentene via SMS og varsles også via RIR sin hjemmeside under driftsmeldinger.
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Kjørbar vei – tekniske krav og dimensjonering
Anbefalt utforming og dimensjonering av offentlige veier er angitt i Statens Vegvesens vegnormaler,
«Håndbok N100». Vegnormen gir generelle rammer for utforming og standard på vegnettet og gir
utfyllende bestemmelser for planlegging og prosjektering av veger og gater. Statens vegnorm gjelder for
alle kommunale veger, også avkjørsler fra kommunal veg.

Kjørbar veg
Innsamlingsrutene er lagt opp etter kjørbar veg som til enhver tid skal være i slik stand at
renovasjonsbilen kan komme fram til hentestedet og snu på en forsvarlig måte. Kjørbar veg er derfor alle
veger hvor renovasjonsbilen kan kjøre, herunder stikkveg fra hovedveg og fram til hentested. Planlegging
av et boligområde må derfor også omfatte plan for utforming av veganlegg fram til hentested.
Det må i høy grad unngås at renovasjonsbilen må kjøre inn eller passere områder i bomiljø som er avsatt
til lek og rekreasjon. Innsamling kan måtte skje på tider av dagen da de fleste beboere er hjemme. Kjøring
med renovasjonsbil i slike områder utgjør en risiko for påkjørsler, særlig hensyn må tas der det er lekende
barn. Størst er risikoen dersom bilen må rygge for å komme fram til oppsamlingsenhetene. Slike løsninger
må derfor så langt det er mulig unngås.
Veger som skal benyttes må:
‐
‐
‐

Ha en kjørebanebredde på 3,5 meter
Ha fri høyde på 4,0 meter i hele vegens bredde
Ha maks 10 % stigning

I godkjenningsprosessen vil en samlet vurdering av forholdene bli lagt til grunn. I en slik samlet vurdering
kan enkelte parameter avvike noe så lenge sikkerheten og renovatørens HMS er ivaretatt. Der kjørbar veg
ender må det etableres riktig dimensjonert snuplass eller vendehammer. Som informasjon til abonnenter
som ønsker å få godkjent kjørbar veg, benyttes standarden for «vegklasse 3 – Landbruksvei».

Bruk og tilgang via kjørbar veg
Kjørbar veg er et viktig begrep ettersom renovasjonsrutene er lagt opp etter de veger som er definert
som kjørbare. For offentlige veger vil den aktuelle vegmyndighet ha ansvar for utbedring og vedlikehold.
For private veger vil grunneier være ansvarlig for dette.

Vinterordning
Kjørbar veg skal til enhver tid være i slik stand at renovasjonsbilene kan komme fram for tømming i
samsvar med tømmekalender. For å få regelmessig tømming er det avgjørende at veg er kjørbar hele
året. Veger som ikke tilfredsstiller krav til vegstandard vil ikke kunne betraktes som kjørbar veg. Veger
som vinterstid ikke vurderes som kjørbare, kan få innført vinterordning. Det innebærer at hentested
flyttes til et sted med kjørbar veg hele året, i samråd med berørte abonnenter. Vinterordningen gjelder
normalt sett fra 31.10‐1.3 hvert år. Selv om vegen innenfor dette tidsrommet er kjørbar, vil
vinterordningen gjelde.

Uforutsette hendelser og vegarbeid
Vegarbeid eller andre tidsavgrensede stengninger av vegen kan forekomme. Så fremt RIR har kunnskap
om stengning av veg vil RIR informere abonnenten om alternativ oppstillingsplass. Abonnenten har også
selv et ansvar for å gi beskjed til RIR om forhold som kan hindre fremkommeligheten for renovasjonsbilen
og avtale nytt hentested.
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Renovasjonsbilen
Renovasjonsbilen kan variere i størrelse og nyttelast. De fleste bilene har aggregat som er delt i to
kammer, slik at de kan samle inn to avfallstyper på samme tur.
Normal størrelse på renovasjonsbiler vil være ca. 2,5 m bredde og ca. 3,5‐4 m høyde. Bil med kran kan
være noe høyere. Fri høyde ved tømming bør være minst 6 m, ved tømming med kran kan det være
behov for mer.
Bilens lengde vil normalt ligge på ca. 8‐11 m. for tømming av containere er det behov for en fri lengde på
ca. 14 m.
Normalt vil renovasjonsbiler som samler inn avfall ha en totalvekt i området 15‐27 tonn. Stikkveger må
dimensjoneres for å tåle en slik totalvekt. Vegen må normalt tåle et akseltrykk på minimum 8 tonn.
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Gjenvinningsstasjoner
Hvem kan levere avfall på RIR sine gjenvinningsstasjoner?
Gjenvinningsstasjonene er primært et tilbud til eiere av privathus eller fritidsboliger i kommunene Aukra,
Hustadvika, Gjemnes, Molde og Rauma. Disse har rett til å levere husholdningsavfall fordi de betaler
renovasjonsgebyr.
Næringsdrivende, samt husholdning utenfor RIR‐kommunene, kan benytte gjenvinningsstasjonene mot
betaling.

Kostnader ved betaling
Kostnader til drift av gjenvinningsstasjonen finansieres i hovedsak gjennom renovasjonsgebyret. Alle
avfallstyper bortsett fra restavfall og treverk leveres kostnadsfritt for alle som betaler slikt gebyr.
Oppdaterte priser for næringsdrivende og husholdninger fra andre kommuner finnes på RIR sine
nettsider. Leveringsbetingelser gjelder også for disse kundene.

Hva er husholdningsavfall?
Definisjon husholdningsavfall:
Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som
inventar og lignende. (Forurensningsloven §27)
Alt avfall fra din husholdning regnes altså som husholdningsavfall. Dette gjelder også større gjenstander
som for eksempel møbler og hageavfall, i tillegg til avfall fra mindre arbeider på eiendommen eller
boligen din når du leverer selv.
Avfall du som privatperson leverer for andre, for eksempel fra opprydding for familiemedlemmer, regnes
som husholdningsavfall.

Hva er næringsavfall?
Definisjon næringsavfall
Som næringsavfall regnes avfall fra offentlig og private virksomheter og institusjoner.
(Forurensningsloven §27)
Alt avfall fra næringsvirksomhet regnes som næringsavfall:








Når en næringsdrivende utfører arbeid for private husholdninger, slik som husbygging,
oppussing, rivningsarbeid og gartnerarbeid, regnes avfallet som næringsavfall.
Arrangører av konserter, festivaler, idrettsarrangementer og lignende regnes som
næringsdrivende og skal betale ved levering.
Kjører du avfall for andre til gjenvinningsstasjonen mot betaling, anses du som næringsdrivende.
Da må du betale ved levering, selv om avfallet kommer fra private husholdninger.
Leier du ut bolig som næringsvirksomhet, og gjør arbeider på disse, regnes du som
næringsdrivende og skal betale ved levering av avfall.
Avfall fra foreninger, organisasjoner og offentlige virksomheter regnes som næringsavfall.
Loppemarkeder med samfunnsnyttig eller veldedig formål, kan inngå avtale om fri levering på
gjenvinningsstasjon. Forutsetningene er at loppene i all hovedsak stammer fra husholdninger.
Avfall fra husbygging, gravearbeider og entreprenørvirksomhet regnes som næringsavfall uansett
hvem som utfører arbeidet.
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Regler for levering av husholdningsavfall på gjenvinningsstasjonene









Følg anvisningene på skilt eller muntlige beskjeder fra driftsoperatørene. Spør dersom du trenger
hjelp på gjenvinningsstasjonen. RIR sine driftsoperatører skal primært bistå og veilede kunder
som leverer avfall, men har også til oppgave å føre mottakskontroll ved sorteringen og avvise
avfall som ikke er tillatt å levere.
Du må selv laste av egen bil og henger og plassere avfallet i container eller på anvist plass.
Du må sortere alt avfallet etter gjeldende sorteringsregler og muntlige anvisninger som gjelder
for gjenvinningsstasjonen. Har du blandet avfall i sekker og esker, må du åpne disse og sortere
avfallet.
DU må selv rydde opp rester fra bakken som for eksempel spiker, glasskår og annet løst avfall.
Spør om å få låne kost og spade dersom nødvendig.
Leveres avfall i sekker, skal disse være gjennomsiktige. Dette er for at operatøren skal kunne
sikre at avfallet er riktig sortert.
Ved manglende sortering eller andre brudd på retningslinjene kan RIR ilegge kunden å betale
tilleggsgebyr for ekstra kostnader som følge av forholdet.

Regler for levering av farlig avfall på gjenvinningsstasjonen








Hver husholdning/abonnent kan levere inntil 1000 kg farlig avfall per år.
Ved levering av farlig avfall har du opplysningsplikt om avfallet og avfallets egenskaper.
Farlig avfall skal sorteres nøye og er du usikker skal du spørre om bistand.
For å få levere farlig avfall stilles krav til levering i tett og sikker emballasje.
Farlig avfall skal være merket med innhold, levering i original emballasje er å foretrekke hvis
mulig.
RIR tar kun imot farlig avfall i mindre emballasje slik at det kan lagres og håndteres på en sikker
måte uten fare for forurensning.
Ved levering av asbestholdige materialer skal det være pakket inn i to lag med bygningsplast og
forseglet med kraftig tape. Innpakking og emballering skal være gjort før du oppsøker
gjenvinningsstasjonen. Det er ikke lov å pakke om asbest på gjenvinningsstasjonen. Ved stabling
på pall er maksimal høyde 50 cm.

Regler for kjøring og opphold på gjenvinningsstasjonen










Det er tillatt å levere avfall med kjøretøy med inntil 7,5 tonns totalvekt inkl. last og eventuell
hengers egenvekt. RIR sine gjenvinningsstasjoner er ikke designet og dimensjonert for mottak av
større kjøretøy slik som lastebiler og traktorer. Ved bruk av større kjøretøy henvises kunden til
RIR‐anlegget i Årødalen eller andre godkjente mottak for næringsavfall.
Det er ikke tillatt å bruke tipp eller tipphenger når du leverer avfall på RIR sine
gjenvinningsstasjoner. Alt avfall skal lastes av manuelt av kunden selv. Operatøren disponerer
truck eller hjullaster til lossing av for eksempel paller med asbest og lignende.
Skru av motoren når bilen står stille. Tomgangskjøring er ikke tillatt.
Barn under 12 år skal sitte i bilen under oppholdet.
Det er forbudt å røyke på gjenvinningsstasjonen. Forbudet gjelder også inne i egen bil inne på
stasjonen.
Det er ikke tillatt å ta med seg andres avfall hjem fra gjenvinningsstasjonen.
RIR har ikke ansvar for eventuelle skader som oppstår ved besøk på gjenvinningsstasjonen. RIR
gir ikke erstatning for punkteringer eller tilgrising av kjøretøy eller personer. Unntaket er hvis det
er særlig grunn til å klandre RIR for det som har oppstått. RIR sine kjøretøy er forsikret med
hensyn til ansvar for skader på andres eiendom.
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Spesielle bestemmelser for næringsdrivende som leverer avfall mot betaling
RIR tar fra næringsvirksomheter imot avfall som ligner på husholdningsavfall og som enkelt lar seg sortere
på gjenvinningsstasjonen. Det er ikke anledning for næringsdrivende å levere usortert avfall. Kundene
oppfordres til å sortere på forhånd for å oppta plassen ved containerne på gjenvinningsstasjonen minst
mulig.

RIR har ikke som mål å være rimeligst på mottak av næringsavfall på gjenvinningsstasjonene. Prisen pr.
Avfallstype skal dekke behandlingskostnader og transport til godkjent behandlingsanlegg. RIR praktiserer
lik pris på næringsavfall i alle kommuner uansett transportavstand, og skal sørge for at prisen på
næringsavfall ikke subsidieres av inntekter fra renovasjonsgebyret. Næringsdrivende oppfordres derfor til
å vurdere levering til private avfallsaktører i første omgang for å oppnå konkurransedyktige priser.
Ta alltid kontakt med driftsoperatøren på gjenvinningsstasjonen før du leverer næringsavfall. Betaling ved
levering av næringsavfall foregår per faktura. Driftsoperatør skriver ut fakturagrunnlag basert på visuell
vurdering av volum. Aktuelle priser finner du på RIR sine nettsider.
Ved levering av farlig avfall fra næringsvirksomhet gjelder følgende regler:







RIR tar kun imot mindre mengder avfall som ligner husholdningsavfall. Maks 1000 kg farlig avfall
per år, i mindre emballasje som kan håndteres uten fare for forurensning.
Alt farlig avfall skal på forhånd være deklarert på avfallsdeklarering.no. Det skal fremlegges en
deklarasjon per avfallstype og kunden skal selv medbringe en utskrift av deklarasjonsskjemaet.
Ikke deklarert avfall skal avvises og bringes tilbake av kunden selv.
Farlig avfall skal leveres i original emballasje slik at produktnavn og faremerking fremgår. Ukjent
eller ikke identifisert avfall skal avvises. Avviste leveranser vil bli meldt til Fylkesmannen for
oppfølging av hvordan avfallet blir håndtert videre.
RIR kan være behjelpelig med deklarering mot et gebyr. Det forutsetter at rettigheter delegeres
på forhånd i Altinn. Gjelder kun ved levering i Årødalen.

Leverer du som næringsdrivende rivningsavfall som kan være farlig avfall skal det kunne dokumenteres at
det er fritt for farlig stoffer. En ikke uttømmende liste over stoffer det kan være: PCB, klorparafiner, f‐
talater og bromerte flammehemmere. Dette er stoffer som er mye brukt i betongavfall med maling og
puss, teglstein med fuger, isolerglassvinduer, gulvbelegg, rørisolasjon, bygningsplater og impregnert
trevirke. Hvis dokumentasjon ikke kan fremvises vil avfallet bli behandlet som farlig avfall og avvises
dersom det ikke er deklarert.

Avfall vi ikke tar imot på gjenvinningsstasjonen
Følgende avfall tas ikke imot på gjenvinningsstasjonen:








Matavfall (kan mottas i Årødalen)
Døde dyr (kan mottas i Årødalen, leveres i frysecontainer)
Risikoavfall (smittefarlig avfall). RIR Næring tilbyr henteordning for helseinstitusjoner og
veterinærer for denne typen avfall. (ADR‐klasse 6.2)
Medisiner (skal leveres til apoteket)
Eksplosiver, ammunisjon, fyrverkeri eller airbags fra kjøretøy (ADR‐klasse 1)
Radioaktivt avfall (ADR‐klasse 7)
Reaktive selvantennende stoffer / herdere (organiske peroksider) (ADR‐klasse 5.2)

Større gjenstander som kjøretøy, fritidsbåter over 15 fot og oljetanker, skal ikke leveres på
gjenvinningsstasjonen, men til godkjente mottak. RIR sitt anlegg i Årøsetervegen 2B er godkjent mottak
av bilvrak. RIR sitt anlegg i Årøsetervegen 56 (RIR‐anlegget) er godkjent mottak av fritidsbåter og
16 av 21

Retningslinjer til renovasjonsforskriften 2020 ‐ RIR
oljetanker. For oljetanker må det legges fram dokumentasjon på at den er tømt og renset av godkjent
firma.
Detaljert oversikt over hvilke avfallstyper gjenvinningsstasjonen mottar, og hvordan avfallet skal sorteres,
finnes på RIR sine nettsider.

Varer til ombruk
Når avfall leveres til RIR sine gjenvinningsstasjoner, overtar RIR eiendomsretten til det som er levert.
RIR forbeholder seg retten til å plukke ut varer som kan brukes om igjen og selges i ulike bruktbutikker.
Kunder som ønsker å levere varer til ombruk kan også henvende seg direkte til bruktbutikkene i området
vårt eller til driftsoperatørene på gjenvinningsstasjonene.
Kunder som ønsker å reservere seg mot ombruk av leverte varer må henvende seg til RIR sine
driftsoperatører og be om at avfallet destrueres. Slike henvendelser skal alltid respekteres.
RIR skal sikre at varer som plukkes ut til ombruk ikke direkte kan spores tilbake til tidligere eier via
påførte personopplysninger. Personopplysninger på klær som leveres til containere på RIR sine
gjenvinningsstasjoner eller andre returpunkter for klær må fjernes av kunden selv.
Alt salg av varer foregår via bruktbutikkene. Det er ikke anledning til å kjøpe eller ta med seg varer direkte
fra gjenvinningsstasjonene.
RIR skal ikke plukke ut varer som er farlig avfall til ombruk. RIR skal heller ikke selge ombruksartikler som
kan tilkobles strøm.

Brudd på retningslinjene
Brudd på retningslinjene som gjelder for bruk av RIR sine gjenvinningsstasjoner, kan medføre
tilleggsgebyr eller utestenging fra bruk av stasjonene.
Eventuelle spørsmål eller klager skal rettes til RIR.
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Returpunkt og samlebeholdere
Returpunkt for glass‐ og metallemballasje
Høsten 2017 ble det innført henteordning for glass‐ og metallemballasje i RIR. Rauma fikk egen beholder
til glass‐ og metallemballasje høsten 2019. Returpunktene for glass‐ og metallemballasje vil gradvis
avvikles.

Returpunkt for tekstil
RIR samler ikke lenger inn tekstil. Tekstiler til gjenbruk og gjenvinning via Fretex og andre anses som
gaver og ikke avfall og administreres fullt ut av aktører utenfor RIR‐systemet.

Returpunkt for hytter og fritidsboliger
Returpunkter for hytterenovasjon er plassert over hele RIR‐området. Størrelsen på punktene avhenger av
antall hytter i nærområdet. Returpunktene i Rauma har tilbud om kildesortering. Det skal gradvis innføres
kildesortering på returpunkter for hytter for hele RIR‐området fra 2020.
Det er ikke anledning til å sette avfall ved siden av oppsamlingsenhetene. Det er i strid med forskriften og
RIR kan kreve dekning av kostnader til opprydding. Alvorlige brudd på bestemmelsene i forskriften kan gi
grunnlag for anmeldelse. Overtredelsen kan etter slik anmeldelse bli straffet med bøter. Ved gjentagende
forsøplingsproblemer ved et returpunkt, kan punktet bli flyttet.
Store gjenstander, byggavfall, farlig avfall og elektronikk m.m. må leveres på gjenvinningsstasjonen. Ved
fulle oppsamlingsenheter ber vi om at det meldes fra til RIR.
Etablering av returpunkt for hytter og fritidsboliger gjøres i samarbeid med aktuelle parter i de enkelte
områdene. Det skal legges vekt på tilgjengelighet, risiko for forsøpling i nærområdet, adkomst for
renovasjonsbil og miljøvennlig utforming.
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Kommunalt samtykke til innsamling av husholdningsavfall
I henhold til Forurensningslovens §30 kan ingen uten kommunens samtykke samle inn
husholdningsavfall. Det kan imidlertid oppstå situasjoner der det vil være hensiktsmessig at andre enn
RIR foretar innsamlingen. I disse tilfellene har kommunen gjennom forskriften delegert myndighet til RIR,
slik at RIR kan vurdere søknader og eventuelt gi samtykke.
Et eksempel på en situasjon der det kan være hensiktsmessig at andre enn RIR samler inn
husholdningsavfall, er der kunden har behov for å leie en container for å kvitte seg med større
gjenstander. Når avfallet har oppstått i en bolig, defineres det som husholdningsavfall. Selskapet som
leverer containeren, skal da ha samtykke for å kunne samle inn dette avfallet.
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Planlegging av renovasjonsløsninger
Formål
Målet med retningslinjene for planlegging av renovasjonsløsninger er å sikre at det stilles krav til
avfallsløsning og vegsystem i planfasen og ved behandling av byggesøknad. Retningslinjene skal også gi
veiledning til entreprenører i planlegging av løsningene. De er også ment som et verktøy for kommunen i
arbeid med renovasjonsspørsmål i reguleringsplaner, arealplaner og i byggesak. Retningslinjene har
primært fokus på bolig‐ og fritidsbebyggelse der det benyttes felles oppsamlingsløsninger og i mindre
grad rettet mot eneboliger med egne oppsamlingsenheter og standardløsning.

Omfang
Retningslinjene gjelder for nyetablering av bolig‐ og fritidsbebyggelse, ombygging av eksisterende
bebyggelse og bruksendring av næringsbygg til boligformål. Dersom det etableres løsninger som er i strid
med retningslinjene, kan RIR med hjemmel i renovasjonsforskriften kreve at løsningen endres eller
utbedres.
I alle forhold som omfatter nybygging eller rehabilitering av bolig‐ og eller fritidsbebyggelse, skal det
legges til rette for å etablere gode løsninger for kildesortering av avfall som oppstår fra husholdningene.

Renovasjonsløsninger i plan‐ og byggesaker
Den renovasjonstekniske planen som utarbeides av utbygger skal gi svar på hvordan kravene i
renovasjonsforskriften blir ivaretatt når bygningene tas i bruk.
En renovasjonsteknisk plan skal vise hvordan oppsamling og innsamling av avfall skal løses i det området
eller hos den grunneiendom planen omfatter, samt hvordan andre eiendommer eventuelt berøres av den
foreslåtte løsningen. Dette gjøres ved kart eller tegning og beskrivende tekst. Den som utarbeider planen,
må sørge for at den er i henhold til retningslinjene. RIR kan bistå ved spørsmål.
Følgende forhold skal beskrives:
A) Kategori avfallsbesittere i eiendommens driftsfase, dvs. hvorvidt avfallsbesitterne som skal ha tilhold
på grunneiendommen eller området er husholdninger, næringsvirksomheter, kommunale virksomheter
eller kombinasjoner av disse.
B) Teknisk løsning for oppsamling av avfall. Dvs. Beholder/dunk, overflatecontainer, nedgravd container
etc.
C) Hoveddimensjoner for oppsamlingsenheter, samt benyttet dimensjoneringsgrunnlag.
D) Plassering av oppsamlingsenheter.
E) Eventuelle utvidelsesmuligheter ved senere overgang til større eller flere oppsamlingsenheter. Kan
være aktuelt ved innføring av flere avfallstyper i ordningen for hjemmehenting, eller utbygging av
bygninger på eiendommen.
F) Adkomst og stoppested for renovasjonsbil.
G) Stedfestede plikter og rettigheter (servitutter) som er relevante for renovasjonsløsningen.
H) Hvordan nabo‐ og gjenboeiendommer berøres av foreslått løsning.
I) Vurdering av om naboeiendommer kan integreres i løsningen som planlegges.
I) Dersom en boligeiendom ikke kan betjenes direkte med ordinær renovasjonsbil, skal stedfestet
renovasjonsrett på annen eiendom avtales før eller i forbindelse med fradelings‐ eller byggesak.
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Ved planlegging og etablering av bolig‐ og fritidsbebyggelse, er det viktig å etablere gode løsninger for
kildesortering av avfall. Krav til renovasjonsløsning bør fastsettes allerede på kommuneplan‐ eller
reguleringsplannivå, slik at utbygger kan foreta endringer i en tidlig fase av prosjektet.
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Sakspapir
Saksbehandler
Frode Erlandsen

Saksnr
16/20

Arkiv
FE - 033

Utvalg
Representantskap

ArkivsakID
20/119

Type
REP

Dato
16.10.2020

Valg av ny personlig vara

Saksopplysninger:
Molde kommunestyre har besluttet nyvalg til styret i RIR IKS etter Branka Gutic (SV). Som
nytt personlig varamedlem for Arild Inge Svensli (H) i styret for Romsdalshalvøya
Interkommunale Renovasjonsselskap IKS velges: Mari Lund Johannessen (SV).

Forslag til vedtak:
Valget tas til orientering.

MOLDE, den 16.09.2020
Frode Erlandsen
daglig leder

Sakspapir
Saksbehandler
Frode Erlandsen

Saksnr
17/20

Arkiv
FE - 026

Utvalg
Representantskap

ArkivsakID
20/120

Type
REP

Dato
16.10.2020

Endring i selskapsavtale

Saksopplysninger:
RIR har fått tilbakemelding fra Brønnøysundregistrene om å rette opp en uklarhet rundt
selskapsavtalens §3 om eierandeler og §4 om ansvarsandel. Det følger av IKS-loven § 4 3.
ledd nr. 7, at eierandelen i RIR IKS må fremgå av selskapsavtalen. I dagens selskapsavtale
framgår kommunenes ansvarsdel i §4, men ikke om denne er lik eierandel. Dette har blitt
avglemt i opprinnelig avtaletekst. Beskrivelsen av eierforholdet er naturlig å ta inn som et
tillegg i selskapsavtalen § 3.

Forslag til vedtak:
Eierkommunenes eierandel i selskapet utgjør samme forhold som det antall innbyggere de
har innenfor sine områder ved sist årsskifte. Pr. 01.01.2019 utgjør dette som følger:
(innbyggertall i parantes):
Aukra kommune 6,0 % (3539)
Hustadvika kommune 22,5 % (13233)
Gjemnes kommune 4,5 % (2641)
Molde kommune 54,3 % (31976)
Rauma kommune 12,7 % (7487)

MOLDE, den 16.09.2020
Frode Erlandsen
daglig leder

Sakspapir
Saksbehandler
Jan-Egil Korseberg

Saksnr
18/20

Arkiv
FA - M52, TI - &01

Utvalg
Representantskap

ArkivsakID
18/99

Type
REP

Dato
16.10.2020

Avvikende renovasjonsforskrift i Rauma
Behandling i representantskapet
Vedlegg:
Vedtak i Rauma 070520
Vedlegg 1_ Høringsforslag unntak renovasjon Rauma (1)
Masterplan for gjenvinning_kronikk ÅRIM_Reidar Andresen

Saksopplysninger:
Bakgrunn.
Rauma kommunestyre gjorde i juni 2019 vedtak om å gå ut av NIR og inn i RIR og vedtok
enstemmig i kommunestyret selskapsavtalen i RIR. Forskriften ble imidlertid utsatt pga krav
om behandling i underutvalg før behandling i kommunestyret. I «Plan og forvaltning» kom det
flere forslag til justering av teksten, framsatt av Kai Roger Sande (varamedlem fra SP), men
disse ble ikke vedtatt. Ved behandling i kommunestyret 5. september, ble flere av disse
forslagene framsatt igjen, men falt her også. Forskriften ble derfor lagt inn i Lovdata og
gjelder i dag som renovasjonsforskrift i Rauma. Så var det kommunevalg og nye politikere i
mange roller. Kai Roger Sande, som nå er fast medlem i utvalget, ønsker fortsatt å endre på
renovasjonsforskriften og legger fram en interpellasjon i «Plan og forvaltning». Denne ble
behandlet i møte 7.5.2020 (etter corona-utsettelse) og ble vedtatt oversendt administrasjon
for behandling. (Se vedlegg 1). Administrasjonen i Rauma har bedt RIR om en uttale om
mulige konsekvenser i RIR-systemet av at Rauma vedtar en avvikende renovasjonsforskrift.
Det antas å ville være nødvendig å behandle et svar på denne henvendelsen i rep.skapet,
siden det fra administrasjonen i RIR sin side vurderes som et politisk og strategisk spørsmål
av stor betydning for RIR.
Dette saksframlegget beskriver derfor ulike scenarier av et slikt vedtak i Rauma
kommunestyre.
Scenario 1: Ny selskapsavtale
Dagens selskapsavtale i RIR IKS inneholder følgende setning: Innen selskapets geografiske
arbeidsområde skal det gjelde likelydende forskrifter for renovasjonsordningen.
Årsaken til at denne formuleringen ble tatt inn var at man ønsket å hente ut maksimalt av
stordriftsfordeler ved etablering av dette interkommunale selskapet. Det var riktignok noe ulik
oppfatning, nettopp om hytterenovasjon, slik at f.eks. Nesset kommune gjorde et
tilleggsvedtak om at egne innbyggere med hytte over 300 moh skulle slippe gebyr for
hytterenovasjon. Dette ble konstatert lovstridig etter en ny veileder fra Miljødirektoratet i 2014
og fjernet som unntaksbestemmelse i Nesset.
I alle andre diskusjoner har prinsippet «Alle for en, en for alle» blitt framholdt som viktig av

styrende organer i RIR. Ved behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten i 2011, ble dette
spesielt framhevet, da det der kom forslag fra revisor om at de ulike kostnadene burde
gjenspeile seg i ulike gebyr i de ulike kommunene. Dette ble kontant avvist i RIR sitt
representantskap. Spesielt har de mindre kommunene i RIR tjent på at Molde kommunes
politikere har stått bak holdningen om at det skal være like tjenester og like gebyr i alle
kommunene. Det er åpenbart rimeligere å renovere et tettbebygd strøk enn en grisgrendt
kommune.
Om vi da fjerner denne bindingen om lik forskrift, vil det åpnes for ulike servicenivåer og
tjenestetilbud i de ulike kommunene og at stordriftsfordeler faller bort. Det vil ikke kunne
settes noen grense for hvilke forskjeller som må godtas. Vi vil kunne få et selskap med
sterke indre rivninger og redusert effektivitet (jfr. ÅRIM). I dag kjøres innsamlingen på tvers
av kommunegrensene, fordi det er mest effektivt, men om vi får ulike regler, så kan det føre
til at slike effektiviseringer må tas bort. I Rauma-området vil det ikke være mulig, som
eksempel, å ta med boliger i deler av Molde (gamle Nesset) kommune på samme rute som
boliger i Rauma kommune, slik at kostnaden ved renovering av Rauma som en del av RIR
blir mindre enn når kommunen står alene.
Gebyrene vil bli høyere i de kommunene som «bevilger» seg særregler. Og i tillegg vil hver
enkelt kommune måtte bli et eget gebyrområde, det vil ikke lenger være mulig å argumentere
for like gebyrer.
Hvis vi ser på hvordan naboselskapene løser dette problemet, er det naturlig å se på
hvordan de øvrige NIR-kommunene har fått det i Remidt. Fra deres saksframlegg til
kommunestyrene om inngang i Remidt har vi klippet:
Selskapet skal fordele kostnader og fastsette forslag til gebyr og priser med utgangspunkt i
lik pris for samme servicenivå i eierkommunene.
Dette innebærer at man også bør ha likelydende renovasjonsforskrifter, se pkt 3.3, og vi
foreslår at det tas inn i selskapsavtalen §5.
"Deltakerne skal vedta likelydende renovasjonsforskrifter."
Og slik ble det i alle deltakende kommuner i Remidt.
ÅRIM har ikke en slik formulering om lik forskrift. Dette har siden selskapet ble opprettet i
2009 gjort at de ennå ikke har likt tjenestetilbud og like ordninger i alle kommunene. F.eks.
så har fortsatt ikke (gamle) Ålesund innført innsamling av matavfall og Vestnes har
avvikende hytterenovasjonsordning. Det er mange eksempel (også i media) om splid og
uenighet i og mellom deltakerkommuner i ÅRIM, noe som åpenbart hemmer utviklingen i det
selskapet. I de pågående forhandlingene om mulig tettere samarbeid (se annen sak) har det
fra RIR (spesielt Molde kommune) sin side vært poengtert at denne situasjonen må avklares
før det kan bli snakk om tettere samarbeid.
Scenario 2: Ny likelydende forskrift i alle kommunene
Ønsket fra forslagsstillerne i Rauma er å frita hytter som ligger utenfor tettbebygd strøk gebyr
for renovasjon. Hva betyr dette:
a. Det skal ikke settes ut containere for hyttefolk i disse områdene.
eller
a. De andre i kommunen skal betale for renovasjon av disse hyttene.
Hvis alternativ a velges, så vil det som for Nessets vedkommende, være i strid med
forurensningslovens § 30, 1. avsnitt, som sier at «kommunen skal sørge for innsamling av
husholdningsavfall.» Det ble i veilederen i 2014 (M-258 |2014) konstatert at både faste
boliger og fritidsboliger omfattes av dette.
Det vil også være i strid med en av grunnverdiene i RIR, nemlig at vi skal være miljøbevisste.
Hva skjer med avfallet som produseres på disse hyttene? Forslagsstillerne i Rauma, hevder
at hytteeierne vil ta med seg avfallet hjem. I Rauma er det etter vårt register 915 hytter, 388
av disse eies av personer hjemmehørende i Rauma. Hvis vi tar med nabokommuner med

relativ kort kjørevei, (noen av disse er altså utenfor RIR), kommer vi fortsatt bare til ca 60 %
av hytteeierne. De resterende er i alle fall avhengig av å kvitte seg med avfallet før de
kommer hjem. Vi ønsker ikke at dette skal kastes i naturen eller smugles ned i en container
som noen andre betaler for. Det er nettopp grunnen til at Miljødirektoratet i 2014 pekte på at
kommunens plikt til å samle inn avfall fra husholdninger også gjaldt fritidsboliger. Og så
konkluderer de med at alle fritidsboliger skal betale for denne tjenesten, uavhengig av hvor
mye de benytter den.
Hvis dette skal tas inn i likelydende forskrift for alle kommunene og vi skal fjerne
containere/innsamlingsløsninger for hytter utenfor tettbebygd strøk, vil altså det være et tiltak
som går stikk i strid med det miljøfokus som flere enn Greta Tunberg ber oss om å ta. Det vil,
med rette, bli oppfattet som at RIR ikke tar det ansvar som kommunen har om å samle inn alt
husholdningsavfall. I våre «gamle kommuner» vil det vel også i praksis være umulig å
gjennomføre.
Om alternativ b velges, vil vi bryte med prinsippet «forurenser betaler» som hele regelverket
på området vårt bygger på. Det er også angitt i veilederen fra Miljødirektoratet at selv om
fritidsrenovasjon ikke er et eget selvkostområde, er det ikke lov å kryss-subsidiere med
husholdningsrenovasjon forøvrig. Det vil antageligvis også bli en politisk umulig sak, om det
skulle bli kjent at vi subsidierer renovasjon for hytte-eiere fra hele landet i våre kommuner.
Begge disse alternativene vil altså etter vår mening stride mot regelverket og det må
påregnes en lovlighetskontroll av et slikt vedtak i Rauma kommunestyre. Dessuten er
formuleringen «utenfor tettbebygd strøk» uheldig fordi det betyr at også vanlige boliger
utenfor tettbebygd strøk da må unntas. Jfr. Forurensningsloven § 30, 2. avsnitt, 1. pkt
Annen justering?
Men finnes det en annen justering som kan innføres i alle kommuner og som kan møte noe
av intensjonen i Rauma? Man kan forstå at gebyret kan oppfattes som urettferdig, når det
rammer likt for ei lita hytte som ligger langt innpå fjellet, og ei moderne stor hytte med bilvei
helt fram. For faste boenheter har vi samme diskusjonen, skjevheten mellom enslige eldre
som ikke kaster «noen ting» og store familier med mye avfall. Administrasjonen i RIR har i
lengre tid hatt ønske om å beregne gebyret mer fleksibelt etter «pay-as-you-throw»prinsippet (PAYT), dvs. at de som leverer mye uønsket avfall (p.t. rest- og matavfall) skal
betale høyere gebyr enn de som leverer lite. Myndighetene oppfordrer også til å differensiere
gebyret for å oppnå avfallsreduksjon og økt gjenvinning. Når det gjelder fritidsboliger er det
også gitt en hjemmel for differensiering etter hvor store kostnader renovasjonsselskapet har
med å samle inn avfallet fra de ulike hyttene. Men andre grunner, som i hvilken kommune
hytteeieren bor, eller hvor tungvint plasseringen av hyttecontaineren er, vil ikke være lovlige
differensieringsgrunner.
I vår forskrift er det skissert en differensiering på fritidsabonnement i 4 trinn, fra 50 % av et
hyttegebyr til et normalt husholdningsabonnement, (fra RIR i 2020: hyttegebyret er kr 902,+mva, normalabonnement er 2.990,- +mva), altså fra kr 451,- til kr 2.990,- pr. år. (+mva.)
Vi legger i en annen sak fram nye retningslinjer som beskriver i mere detalj hvordan
renovasjonen foregår. Dette er et dokument som vil være mere dynamisk og det vil være
mulig å beskrive der mer utførlig hvilke hytter som kan få servicegrad 1 (fast oppsatte
campingvogner er ett eksempel) og hvilke som skal ha normalt abonnement, nivå 2. Vi har i
dag et par hytteområder som medfører ekstra store kostnader, og de vil kunne få nivå 3.
Hytter hvor man bor «fast», f.eks. gjennom privat utleie og som ligger ved vei, bør ha egne
dunker som en vanlig husholdning, dvs. nivå 4.
Administrasjonen vil derfor foreslå at vi kan møte forslagsstillerne i Raume med å innføre
disse retningslinjene, som gjør en søknadsbehandlingen enklest mulig for å plassere hyttene
i de ulike nivåene. På sikt kan det også tenkes at PAYT kan innføres for fritidsboliger ved å
bruke nøkkel/id-brikker for å kunne kaste avfall i hyttecontainere.

Scenario 3: Rauma ut av RIR
Rauma kommunestyre kan selvfølgelig prioritere dette ønsket om egne regler på området så
høyt at de vil gå ut av RIR for å få det til. (Dette innebærer altså at kommunestyret i Rauma
må velge mellom de 2 alternativene i scenario 2.) Konsekvensen av dette valget utredes ikke
fullstendig i dette saksframlegget, men det vil være naturlig å gå tilbake til beregningene som
ble gjort ved innmeldingen, og reversere disse.
Siden vedtaket om å gå inn i RIR, har selskapet tatt investering i nye dunker i Rauma, og
kostnadene til disse vil måtte tilbakeføres. Det er også lagt ned et omfattende arbeid i å flytte
kontrakter, slik at avfalls-strømmen fortsatt går til så gode vilkår som mulig. Det vil derfor
måtte påregnes å gi erstatning for noe administrativt arbeid i RIR.
Det vil medføre at Rauma kommune må kjøpe seg ut av RIR med et betydelig beløp.
Med tanke på det som ellers skjer i bransjen, ganske godt beskrevet av styreleder i ÅRIM
(vedlagt), vil det være litt underlig om Rauma velger å møte de framtidige kravene innen
renovasjon med å stå alene, fordi de vil unnta noen hytter for gebyr for den lovpålagte
renovasjon.

Styret i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS - 24/20
IKS STYRE - behandling:

IKS STYRE - innstilling:
Representantskapet i RIR ønsker fortsatt at alle deltakerkommunene skal ha
likelydende renovasjonsforskrift slik at lik tjeneste og lik pris tilbys fra RIR til alle
innbyggere i området.
Representantskapet ber styret i RIR benytte de mulighetene som ligger i forskriften og
øvrig regelverk til å differensiere gebyret mellom hytter med ulik avfallsproduksjon.
Dette beskrives i retningslinjene til RIR.

Forslag til vedtak:
Representantskapet i RIR ønsker fortsatt at alle deltakerkommunene skal ha likelydende
renovasjonsforskrift slik at lik tjeneste og lik pris tilbys fra RIR til alle innbyggere i området.
Representantskapet ber styret i RIR benytte de mulighetene som ligger i forskriften og øvrig
regelverk til å differensiere gebyret mellom hytter med ulik avfallsproduksjon. Dette beskrives
i retningslinjene til RIR.

MOLDE, den 28.07.2020
Jan-Egil Korseberg
seniorrådgiver
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(Høringsforslag)

Lokal forskrift for Rauma kommune om unntak fra Forskrift
om renovasjon i RIR-kommunene, Møre og Romsdal.
Fastsatt av Utvalg for plan og forvaltning i Rauma kommune xx.xx.2020,
Godkjent av Rauma kommunestyre xx.xx.2020,
Med hjemmel i forurensingsloven § 30, og Selskapsavtale for RIR IKS § 2. og 8

§ 1. (Forskriftens formål)
Formål med denne forskriften er å tilpasse RIR-forskriften til lokale forhold i Rauma
kommune, for å gi innbyggerne våre et godt renovasjonstilbud, uten å pålegge de
unødvendige kostnader i forhold til de miljøfordeler som oppnås.
§ 2. (Forskriftens virkeområde)
Forskriften gir bestemmelser om særordninger for den kommunale hente- og
bringeordning for husholdningsavfall i Rauma kommune.
Forskriften gir også bestemmelser om særordninger om avfallsgebyr i Rauma kommune.

§ 3. (Innbyggernes plikter)
Selv om noen får unntak fra Forskrift om renovasjon i RIR- kommunene, plikter en fortsatt å
levere avfall til godkjent mottak.
§ 4. (Forskriftens forvaltningsorgan)
Utvalg for plan og forvaltning i Rauma kommune er forvaltningsorganet til denne forskrift.
§ 5. Campingvogner på campingplass
Campingplasser som har sin hovedproduksjon av avfall fra næringsvirksomhet, skal etter
søknad, få fritak fra å opprette egen husholdningsavfallsløsning for permanente oppsatte
campingvogner etter § 3-4 servicegrad 1 i RIR-forskriften.
Dette forutsetter att campingplassen har tilfredsstillende ordninger for næringsavfallet.
Campingplassen og dens leietakere blir dermed fritatt for all gebyrplikt etter kapittel 3 i
RIR-forskriften.
§ 6. Hytter utenfor tettbygd strøk.
Hytter utenfor tettbygd strøk, som ikke brukes til utleie eller annen næringsvirksomhet, blir
fritatt fra gebyrplikt i kapittel 3 i RIR-forskriften.
Forutsetningen for fritak er at hytteeier oppgir i søknad hvilken godkjent oppsamlingsenhet
for husholdningsavfall de skal benytte.
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§ 7. Hytter som er åpne for allmennheten
Hytter som er åpne til fri benyttelse for allmennheten uten betaling, fritas for gebyrplikt
etter kapittel 3 i RIR-forskriften.
§ 8. Sanksjoner og straff
Overtredelse av forskriften kan straffes med bøter, jf. forurensingslovens § 79, 2. ledd.
§ 9. Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend.
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Vi treng ein masterplan for gjenvinning
Dagens avfall er morgondagen sin industri. Dette er framtida alle innan avfallshandtering er på veg inn
i. Eller rettare sagt. Det er den kvardagen vi i dag lever i. Kanskje er nokre av arbeidsprosessane folk
flest ser like. Bilar og folk som hentar dunkar er likt det eg opplevde som ferievikar på bossbilen, men
der sluttar òg likskapen. Mest ulikt av alt er framtida.
I Møre og Romsdal arbeider ei rekke selskap med gjenvinning. Vi har gode fagmiljø, der både
næringsliv og universitetsmiljø er aktive. Felles for fleire av selskapa er at dei har eigarar frå offentleg
sektor, altså kommunane. Dei er opptekne av både jobben vi gjer til dagleg og FN sine klimamål.
Målet er å løyse oppgåvene best mogleg for storsamfunnet. Men er vi organisert rett og driv vi så
bra at vi kan seie at resultatet er godt nok?
Spørsmålet fortel nok i seg sjølv kva eg meiner svaret er.
I fylket har vi fire store miljøselskap. Oppgåvene til selskapa er ganske like. RIR (Romsdal), VØR
(Volda‐Ørsta), SSR (Søre Sunnmøre) og ÅRIM (Ålesundsregionen) er interkommunalt eigde selskap
som skal løyse lovpålagde oppgåver for innbyggjarane. Som styreleiar i ÅRIM ser eg ei stor utfordring
og samstundes sjansen til å utvikle fagfeltet avfallshandtering og gjenvinning. Selskapa i Romsdal og
på Sunnmøre er eit stykke unna dei beste i landet på dette feltet. Det er ikkje til å underslå at vi er for
små kvar for oss. Skal vi drive effektiv resirkulering og skape nye verdiar av avfall, så er volum og ny
teknologi nødvendig.
Kvar for oss driv selskapa etter ein plan, ja til og med gode planar. Men kva er masterplanen innan
gjenvinning for Møre og Romsdal? Kven er i førarsetet og eig den planen. Kven ser til at alt som skjer
innan feltet går samme veg. I dag er det ingen. Dagens struktur er ikkje god nok.
Vi har kunnskap til å utvikle næringliv i regionen, men då må eit samla fagmiljø ta fatt i oppgåvene. Vi
kan ikkje drive parallelt arbeid i fleire selskap med begrensa kunnskaps‐ og oppgåvedeling. Dette
arbeidet er starta. Tre av selskapa; RIR, VØR og ÅRIM diskuterer no nye samarbeidsformer. Dette
skjer etter oppfordring frå ordførarar i fylket. Politisk er det signalisert klar vilje til
samarbeidsløysingar. Vi diskuterer rommet for vidareutvikling og innovasjon. Dette kan bety
realisering av eit ettersorteringsanlegg, eit biogassanlegg og andre løysingar som ingen har tenkt på
no.
Når vi ser på dagens situasjon i verda ser vi kor alt heng saman. Det som skjer i Kina, Italia, Spania og
USA set premissane for kvardagen på Emblem, i Brattvåg og på Vestnes. Dei siste vekene har lært oss
mykje om korleis «alt heng saman med alt». Dette gjeld òg innan gjenvinning og miljø. Vi er del av ein
større nasjonal‐ og verdsmarknad. Då Kina i fjor stengde grensene sine for import av plastavfall vart
heile marknaden skipla. Lokalt opplevde vi at plast hopa seg opp på lageret i Bingsa. Landet og
regionen fekk ei påminning om at vi må sjølve ha hendene på rattet for større delar av næringskjeda
til avfallet. No er det nye plastsorteringsanlegg på gang i Noreg, og det er gjort intensjonsavtalar om
å resirkulere minst ein tredjedel av norsk plastemballasje på eit nytt plastgjenvinningsanlegg i Indre
Østfold.
Midt oppe i ei større samfunnskrise må alle ansvarlege stille seg spørsmål om vi er i stand til å
handtere avfallet sjølve. Har vi system som er robuste nok? I ein normalsituasjon seier vi at
gjenvinning handlar om miljøgevinst og ressursutnytting. I ei krise handlar avfallshandtering om

beredskap. Vi må unngå uheldig lagring, forsøpling og miljøutslepp i alle ledd. Her er det samhandling
langt utover det vi er i stand til på kvar vår tue.
Kriser gir også ny motivasjon til å sjå etter moglegheiter. Nokon må ha ansvar for å tenke dei lange
tankane, for å gå dei tunge strekningane, for å arbeide strategisk for alt avfallet i regionen, for
innovasjon. Dette krev fagleg breidde og tyngde, volum og kontinuitet. Då er det avgjerande at vi har
ei samla kraft i regionen som kan ta eit slikt ansvar. Har vi dette i Møre og Romsdal?
Vi ser at andre selskap utviklar løysingar som vi kan lære av. BIR (Bergensområdet), er eit av dei
største renovasjonsselskapa i Noreg, og sannsynlegvis det mest innovative. Konsernet har ansvar for
store oppgåver knytt til gjenvinning på vestlandet. BIR erfarer, at med ansvar og kontroll over heile
verdikjeda, så har dei det som skal til for å skape framtidsretta løysingar. Selskapet skaper både eigne
prosjekt, og saman med næringslivet rundt seg. Selskapet har blant anna markert seg med innovative
løysingar knytt til digitalisering. Eit av prosjekta har vore å samle data, slik at kvar innbyggjar betaler
for avfallet dei faktisk leverer. Dette gjer at innbyggjarane leverer ni prosent mindre restavfall og
tjueåtte prosent meir plast. Bilane køyrer tjue prosent kortare. Grunnlaget for denne og andre
suksesshistorier var lagt for tiår sidan då politikarar og eigarar ville ha eit fagmiljø med ansvar for
heile næringskjeda. Dette kan vi òg få til i vårt fylke.
Årim som selskap vil vere framtidsretta, innovativt og jagande etter stadig betre løysinger for
eigarane, men først og fremst for kundane og miljøet. Vi er klare på at samhandling og samarbeid
mellom fleire aktørar i bransjen er vegen å gå.
Vi vil vere i førarsetet i denne utviklinga. Det er vi sikre på at både storsamfunnet, kundar og eigarar
tener på.

