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Miljøverndepartementet 30. november 2009:
• Innbyggerne i en kommune skal ikke bære en forholdsmessig større del av kostnadene enn hva det koster å
betjene den samme kommune. Dette kan imidlertid oppnås uten at det føres separat regnskap for den enkelte
kommune i et interkommunalt selskap.
• Prinsippet vil heller ikke være til hinder for at det innhentes et felles anbud når det interkommunale selskap
kjøper tjenester utenfra
• Det anses heller ikke å være i strid med prinsippet at interkommunale selskapet velger å fordele kostnadene
forbundet med avfallsmengder i den enkelte kommune så lenge tjenesten til innbyggerne er den samme.
• Miljøverndepartementet slår også fast at når det gjelder fordelingen av kostnadene ved utbygging av
infrastruktur i et interkommunalt samarbeid, er det adgang til å se investeringene som gjøres på ulike tidspunkt i
sammenheng. Dersom det foreligger en investeringsplan som samlet vil komme alle kommuner til gode, vil det
være adgang til å utligne de totale kostnadene på samtlige kommuner

Miljødirektoratet 23. mars 2018
«Miljødirektoratet har tidligere besvart en henvendelse fra KS Bedrift om gebyrberegning i IKS. I dialog i etterkant
ser vi at det har vært misforståelser knyttet til KS Bedrifts henvendelse og Miljødirektoratets svar. Med dette brevet
ønsker vi å tydeliggjøre regelverket nærmere.

Konklusjonen er at det er mulig å prise de samme tjenestene innad i et IKS likt for alle eierkommunene, så fremt
tjenestene har samme kostnadsnivå. Imidlertid må eventuelle ekstrakostnader knyttet til enkelte kommuner
spesifikk tilføres de aktuelle kommunene, og dermed medføre et tillegg i kostnadsgrunnlaget og prisberegningen.
Avfallsgebyret i de ulike kommunene innad i et IKS vil derfor i utgangspunktet være ulikt.»

KS Bedrift Jan-19
• Regelverk som tolkes nasjonalt
Regelverket for selvkost er det Miljødirektoratet som forvalter på vegne av staten,
og i dette tilfellet har direktoratet presisert at renovasjonsgebyret til IR er håndtert i
tråd med selvkostregelverket.
• Videre skriver Fylkesmannen i Trøndelag desember i fjor at de heller ikke ser noen
grunn til å foreta en lovlighetskontroll på dette området. Skulle det imidlertid være
motstrid mellom Fylkesmannens og direktoratets konklusjoner, er det uansett
direktoratets vurderinger av gjeldende rett som bør legges til grunn.
• Grundig revisjon
I 2018 gjennomførte Revisjon Midt-Norge en omfattende selskapskontroll av IR med
gjennomgang av både avfallsgebyr, praktisering av selvkost, prisfastsettelse og
handlingsrom for dispensasjon fra kravet om hytterenovasjon. Der ble det ikke
funnet avvik.

RM Revisjon Midt-Norge, januar 2019:
«Forvaltningsrevisjonsdelen i selskapskontrollen viser at Innherred
Renovasjon IKS har en modell for kostnadsfordeling i tråd med
selvkostprinsippet. Kostnadsfordelingen er faglig begrunnet i
eksempelvis registrering av avfallsmengder, erfaringstall og modeller
for kostnadsfordeling. Kostnadsfordelingen ligger på et akseptabelt
nivå sett i forhold til kostnaden med å fremskaffe data for mer
detaljert kostnadsfordeling. IR har i kostnadsfordelingen gjort
vurderinger ift. merkostnader med en mer presis fordeling, kontra
kostnaden med å gjennomføre slike fordelinger. Revisors oppfatning
er at Innherred Renovasjons modell for kostnadsfordeling er mer
detaljert enn den er i mange kommuners egne selvkostmodeller.»

Hvorfor er lik pris og lik tjeneste best?
•
•
•
•

Innførte lik pris lik tjeneste i på renovasjon 2016. Ikke prisøkning på tre år.
Slam/septikk innsamling: ned pris med 12.5 % i 2016
Fikk 2500 flere abonnenter på eksisterende ruter
275 000 besøk på gjenvinningsstasjoner 2017

Innherred Renovasjon IKS
• Alle kommuner 1 gjenvinningsstasjon – fri levering
• Husholdningsavfall samles inn med 2-kammer eller spesiabil for
bunntømte
• Ombruk- og materialgjenvinningsgrad 2017 - 49.5 %

Situasjonen i resten av
regionen
Fargelagte områder: Lik pris
til alle deltakerkommuner

IR-FAKTA
Renovasjonstjenesten dekker et område på 8009 km2
Husholdningsrenovasjon i 10 kommuner for 93 000 innbyggere
Antall husholdningsabonnenter: 36 000
Antall hytteabonnenter: 12500
Antall septiktanker: 6000 (30 000 m3)
Hovedkontor/kundesenter: Ørin på Verdal
Deponi: Skjørdalen i Verdal
Sorteringsanlegg: Mule i Levanger
Alle kommuner har en betjent gjenvinningsstasjon
Bruktbutikker på Mule og Stjørdal

Abonnementssystemet, vanlige plastdunker
• Renovasjonsgebyret settes etter størrelsen på
restavfallsdunken:
Abonnement Størrelse og tømmefrekvens

Gebyr 2018 inkl. mva

Minirest

140 liter, tømmes hver 8. uke

2393,-

Liten rest

140 liter, tømmes hver 4. uke

3321,-

Medium rest

240 liter, tømmes hver 4. uke

4162,-

Stor rest

360 liter, tømmes hver 4. uke

5599,-

Henteavstand

Rabatt/tillegg i gebyr

0m

-225,-/år

1-10 m

0

10-30 m

+600,-/år

Størrelsen på øvrige dunker påvirker ikke gebyret!
• Blå dunk (papp og papir): 240 eller 360 liter
• Brun dunk (matavfall): 140 liter

Abonnementssystem, bunntømte og nedgravde
containere
Type abonnement

Gebyr pr år pr boenhet inkl. mva.

Nedgravde containere

3849,94

Buntømt liten

3142,48

Bunntømt medium

3937,54

Bunntømt stor

5297,53

Bunntømte containere:
• Gebyrpris utregnet etter tilgjengelig volum restavfall pr boenhet
Nedgravde containere, tillegg:
• Investering (egenandel): kr 25 000,- eks mva pr avfallscontainer (min.
3). Minimum 25 boenheter
• Transport: kr 3 000,- eks. mva pr 3 containere
• Gravearbeid m.m.

Hytter og fritidsboliger
Type abonnement

Renovasjonsgebyr pr år pr eiendom
inkl. mva.

Fritidsrenovasjon mini

562,50

Hytter med over 2 km luftlinje fra kjørbar sommerveg
(personbil)
2
Hytter under 30 m bebygd grunnareal
2
Mindre selveierenheter under 30 m

Fritidsrenovasjon liten

937,50

Fast plasserte campingvogner (mer enn 4 mnd/år)

Fritidsrenovasjon medium

1312,50

Hytter med 30 – 200 m grunnareal
2
Større selveierenheter over 30 m

1937,50

Hytter over 200 m bebygd grunnareal
2
Hytter over 30 m som benyttes til utleie
2
Større selveierenheter over 30 m til utleie

Fritidsrenovasjon stor

Forklaring

2

2

Sammenligninger
Steinkjer

IR

1 192

1 145

405
2,94
10 489 500

506
2,26
47 004 870

Gebyrkostnad pr. innbygger 2015
Kg. avfall pr. innbygger
Pris pr. kg. avfall
Beregnet total mengde
SAMMENSETNING AV AVFALL:

Total mengde

10 489
Matavfall
Pris pr. tonn
Total kostnad
Kostnad pr. innbygger
Matavfall pr. innbygger

1 396
1 870
2 610 520
101
54

47 005
6 300
2 300
14 490 000
156
68

