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Jan Otto Saur

DAGLIG LEDER 
HAR ORDET

J A N  O T T O  S A U R
Daglig leder

Nasjonale målsettinger, og EUs avfallspakke om sirkulær 
økonomi har bidratt til at vi må vurdere hvilke tiltak som må 
iverksettes, og hvilke virkemidler vi kan bruke, for å nå målet 
om 65% materialgjenvinning innen 2030. 

Med det som bakteppe kan vi si at 2018 har vært et 
begivenhetsrikt og hektisk år for FIAS. Vi har startet 
planlegging av ny renovasjonsordning, vi har i samarbeid med 
kommunene utarbeidet ny avfallsplan, og vi nærmer oss en 
endelig avklaring på investering og bygging av det planlagte 
ettersorteringsanlegget for restavfall og plast i Midt-Norge. 

Ny Kommunedelplan for avfall og miljø er nå til endelig 
behandling i den enkelte kommune. Dette har vært et givende 
samarbeid mellom FIAS og eierkommunene. Avfallsplanen er 
eiernes bestilling til FIAS, og vi har stor tro på at et samarbeid 
om avfallsreduksjon og større muligheter for kildesortering 
vil bringe oss fram mot ambisjonen: "Sammen gjør vi 
Fjellregionen avfallsfri" innen 2025.

Ny renovasjonsordning er vedtatt med oppstart 1. september 
2020, og selv om det synes langt fram i tid er det mange forhold 
som skal avklares og forberedes. Den største endringen er 
overgang fra sekk til dunk, og kildesortering av 5 avfallstyper 
hos husholdningene. I tillegg skal vi bla.  investere i nye biler 
og bygg, vi skal sikre gode logistikkløsninger, og det skal 

gjennomføres en kartlegging av abonnenter med bla. behov 
for fellesløsninger. For å lykkes må vi ha et tett samarbeid med 
kommunene og abonnentene. God og tilstrekkelig informasjon 
vil få høy prioritet. For å sikre at alle forhold blir ivaretatt, og at 
kritiske forhold ikke blir oversett, er det viktig at de ansatte blir 
involvert i prosjektgjennomføringen.

Det planlagte ettersorteringsanlegget har av ulike årsaker blitt 
litt forsinket, men vi har som målsetting at vi skal ha et endelig 
vedtak på deltagelse innen sommeren. Forhåpentlig kan vi få 
ettersortert restavfallet for å ta ut mer til materialgjenvinning 
i løpet av 2022.

Eierne har bestilt, og fått levert, en forvaltningsrevisjon av 
selskapet i året som er gått. Hovedformålet med revisjonen 
var å undersøke om selskapet etterlever regelverket for 
selvkostberegning, og at skillet mellom lovpålagte oppgaver 
og næringsvirksomhet håndteres på en betryggende måte. 
Revisjonen konkluderer med at det ikke er funnet indikasjoner 
på at selvkostregnskapet har blitt belastet med for lave 
eller høye kostnader, og at rammeverket etterleves. I tillegg 
konkluderer revisjonen med at våre regnskapsrutiner gir 
tilstrekkelig sikkerhet for at kostnader og inntekter for 
konkurranseutsatt virksomhet og kommunal renovasjon ikke 
blandes sammen.

I løpet av året har vi flyttet gjenvinningsstasjonen på Alvdal til 
nytt og større område. Vi har også så vidt startet med å etablere 
ny gjenvinningsstasjon i Havsjøveien på Røros. Arbeidet pågår i 
skrivende stund for fullt, og planlagt flytting er 1. oktober 2019. 

Driftsmessig har året vært på det jevne. For området 
næringsrenovasjon var det også i 2018 en positiv utvikling, og 
vi ser fortsatt potensiale i leveranser til næringslivet ved å tilby 
effektive avfallsløsninger og forsvarlig avfallshåndtering.

En stor takk til eiere, styret og alle medarbeidere som hver dag 
bidrar til at "Sammen gjør vi Fjellregionen avfallsfri".
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Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap    
utfører renovasjonstjenester for husholdninger 
og næringsliv på vegne av sine ti eierkommuner;  
Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, 
Rendalen, Engerdal og Stor-Elvdal. 

Vår visjon er at vi skal være "Nyttig for folk og miljø", 
og sørge for forsvarlig håndtering av avfall, slik at 
ressursene i avfallet kan utnyttes på best mulig måte. 
I tillegg samarbeider vi med eierkommunene om å 
redusere forsøpling, og sikre et godt tjenestetilbud  
for både innbyggere, hytteeiere og lokalt og  
regionalt næringsliv. 

Våre tjenester omfatter innsamling og transport, 
drift av mottaksanlegg og omlastingsstasjon, samt 
behandling og omsetning av ulike avfallsfraksjoner.  
Vi har stort fokus på hvordan vår virksomhet kan ha 
minst mulig miljøpåvirkning, og hvordan vi kan bidra  
til gode holdninger og daglige vaner for avfallsreduksjon, 
ombruk og gjenvinning. 

FIAS KORT FORTALT

Innbyggertall pr. 1.januar 2018,  
tall fra 2017 i parentes:

   2018   2017 
Stor-Elvdal 2.490 (2.530) 
Engerdal 1.294 (1.274)
Rendalen 1.827 (1.858)
Alvdal 2.424 (2.441)
Folldal 1.569 (1.577)
Tynset 5.605 (5.584)
Tolga  1.553 (1.620)
Os  1.936 (1.963)
Røros 5.663 (5.623)
Holtålen 2.028 (2.046)

Pr. 1.1.2018 var det totalt 26.389  
innbyggere i regionen, mot 26.516 
i 2017. I 2018 betjente FIAS 12.616 
husholdnings-abonnenter (8.323 
standard og 4.293 miniabonnenter)  
og 16.852 hytteabonnenter. 

INNBYGGERE OG 
ABONNENTER 

LITT AV VÅR HISTORIE

Torpet avfallsselskap dannes av kommunene Alvdal, Tynset, 
Tolga, Os og Røros. 

FIAS blir opprettet 24.4.1996, og nå er også kommunene Stor-
Elvdal, Engerdal, Rendalen, Folldal og Holtålen med. 

Ny renovasjonsordning innføres i alle kommunene, basert på 
vedtatt avfallsplan. 

FIAS omdannes til aksjeselskap. 

FIAS blir ISO sertifisert, ISO 9001 (Kvalitet) og ISO 14001 (Miljø). 

FIAS kjøper aksjemajoriteten i Reco AS. 

FIAS kjøper de resterende aksjene i Reco, og overtar ansatte 
og materiell. Reco videreføres som heleid datterselskap med 
ansvar for næringskunder. 

Reco fusjoneres inn i FIAS, og all næringsrenovasjon samles 
under navnet FIAS Proff. 

Kommunene vedtar ny kommunedelplan for avfall og miljø for 
perioden 2014-2017.

Driftsavdelingen tar i bruk nytt servicebygg, og anlegget 
på Eid omfatter nå også vaskehall og garasjebygg med  
ti garasjer. FIAS innfører kildesortering av plastemballasje  
fra husholdninger. 

FIAS ble tildelt enerett for septik og slam fra kommunene 
Tynset, Tolga, Os, Alvdal og Folldal. Jan Otto Saur overtar som 
daglig leder etter Morten Sandbakken. 

FIAS feirer 20-års jubileum, og innfører Miljøfond for 
gode miljøtiltak i Fjellregionen. Dunk tilbys som valgfri 
oppsamlingsenhet for restavfall. 

Administrasjonen flytter inn i utvidet servicebygg på Eid, og 
FIAS re-sertifiseres iht 2015-versjonen av ISO 9001 (Kvalitet) 
og 14001 (Miljø). 

Kommunedelplan for Avfall og miljø ble revidert, og styret i 
FIAS vedtok innføring av ny avfallsordning, med kildesortering 
av matavfall og bruk av dunk som oppsamlingsenhet. 
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FIAS ønsker å involvere skoler og 
barnehager, og tidlig legge grunnlaget for 
miljøvennlige holdninger. I 2018 ansatte 
FIAS en ny informasjonsrådgiver som fikk 
ansvaret for utadrettet holdningsskapende  
informasjonsarbeid.
Det har resultert i mange skolebesøk, bla. på 
Os skole, der 3-4 trinn fikk en presentasjon 
av FIAS og hvilke fraksjoner man kan sortere, 
hvorfor vi sorterer og gå en tur ut på en 
natursti med spørsmål om hva som er riktig 
sortering av forskjellige produkter.

INVOLVERE BARN OG UNGE

SAMMEN GJØR VI FJELLREGIONEN AVFALLLSFRI

Sammen gjør vi Fjellregionen avfallsfri er den 
ambisiøse visjonen i den nye avfallsplanen for 
kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, 
Alvdal, Folldal, Rendalen, Engerdal og Stor-
Elvdal, som ble utarbeidet i 2018.

Avfallsplanen fungerer som kommunenes bestilling til 
FIAS, og er et av våre viktigste styringsdokumenter. 

For å nå målene er det viktig at alle bidrar, og et 
samarbeid mellom FIAS og eierkommunene er viktig for 
å skape gode holdninger hos både barn og unge, voksne 
og gamle, og ikke minst næringslivet i regionen. 

Planen inneholder en liste med 11 tiltak. Flere av disse 
er kommet som forslag fra innbyggerne i Fjellregionen, 
som et resultat av at Idé-dunkene var på rundreise i 
hele regionen sommeren 2018. Da kom det inn over 230 
forslag til hva vi kan gjøre for å unngå forsøpling, kaste 

mindre og kildesortere mer.

Planen inneholder flere tiltak som hver enkelt kommune 
må følge opp, gjerne i samarbeid med FIAS. 

I 2018 var FIAS for første gang med på den 
nasjonale dugnaden for strandrydding. For 
selv om vi ikke har kyst, har vi forsøpling i både 
elver og innsjøer, og vi kan bidra til at dette 
ikke havner i havet. I tillegg til at vi får en 
region som fremstår ren og ryddig, og 
imøtekommende både for innbyggere  
og tilreisende. 
I 2018 var det 14 strandrydde-arrangementer i 
Fjellregionen, og det ble samlet inn over 3 
tonn med avfall. Kostnadene ble dekket av 
tilskudd fra Miljødirektoratet.

STRANDRYDDING

GODE IDEER Fra venstre ordfører Norvald Illevold, Rendalen, Egil Eide, varaordfører Folldal, Jan Håvard Refsethås, ordfører Holtålen kommune, Per Ousten, varaordfører Os 
kommune, Odd Magnar Opgård, enhetsleder Engerdal kommune, Dag Øien, enhetsleder Røros kommune, ordfører Hans Vintervold, Røros og varaordfører Leif Vingelen, Tolga.

og å oppnå en renovasjonsordning som har god balanse 
mellom miljø, brukervennlighet og økonomi, er følgende 
mål fastsatt for perioden 2019-2025:

• En region uten forsøpling i vassdrag, inn- og utmark

• Halvere mengden restavfall fra husholdninger og 

 hytter i Fjellregionen 

• 65% materialgjenvinning innen 2025

• Redusere utslipp av CO2 fra egne kjøretøy og maskiner 

• Topp 10 i landet på brukertilfredshet 

• Renovasjonsgebyr på linje med landsgjennomsnittet

Søppel på avveie er et problem vi vil unngå, men avfall 
som samles inn og håndteres forsvarlig er ikke avfall, 
men en ressurs. Hvis vi slutter å spre avfall i naturen, og 
heller leverer det til gjenvinning, kan vi sammen bidra til 
effektiv utnyttelse av disse ressursene. 
For å ha fokus på vårt felles ansvar for å unngå forsøpling, 
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AVFALLSMENGDER 2015 2016 2017 2018
Restavfall 6586 6628 6612 6838

Papp og papir 1447 1254 1272 1250
Plastfraksjoner 126 140 91 139

Glass- og metall 466 484 542 525
EE-avfall og farlig avfall 482 443 654 750

Tekstiler 43 36 42 57
Hageavfall 1021 1103 1069 1230

Trevirke 592 1019 873 1118
Metallskrap 689 940 864 1044

Annet/deponi 180 122 258 487
SUM i tonn 11632 12169 12277 13438

MATERIALGJENVINNINGSGRAD HUS OG HYTTER AVFALLSMENGDER HUS OG HYTTER
Totalt ble det i 2018 levert inn 13.438 tonn avfall til FIAS fra 
husholdninger og hytter i Fjellregionen. Fordelt på 26.389 
innbyggere, utgjør det 509 kg. avfall pr. innbygger. Tilsvarende tall 
for Norge er 426 kg. Men tallene er ikke direkte sammenlignbare, 
ettersom vi også samler inn avfall fra over 12.600 hytter. 

Avfallsmengden for 2018 danner utgangspunkt for målet 
i avfallsplanen om halvering av mengden restavfall fra 
husholdninger og hytter. 

Innbyggerne i Fjellregionen er flinke til å kildesortere. 
I 2018 ble 44,1% av avfallet kildesortert og levert til 
gjenvinning. Det er en liten økning fra 43,2% i 2017. 
Tilsvarende tall for Norge er ca. 38%.
 

Årsaken til at FIAS har høyere gjenvinningsgrad enn 
resten av Norge er bla. at FIAS gjenvinner rent trevirke 
og hageavfall i kompostproduksjonen sin, mens andre 
selskaper sender trevirke til forbrenning. Nytt i 2018 er 
at også gips leveres til gjenvinning, totalt 46 tonn.

Det er fortsatt langt igjen til det nasjonale målet 
om 65% materialgjenvinning, et mål som også er 
fastsatt i avfallsplanen. FIAS har derfor besluttet å 
innføre kildesortering av matavfall, og henteordning 
for glass- og metallemballasje i 2020. I tillegg jobbes 
det med å etablere et ettersorteringsanlegg for 
restavfall i Trondheim. Kalkyler viser at dette kan gi en 
gjenvinningsgrad på 62,5%. 

Utviklingen av renovasjonsgebyr viser at FIAS følger resten av Norge. Kommunenes rapportering av renovasjonsgebyr 
i KOSTRA viser at renovasjonsgebyret i FIAS var litt høyere enn landet forøvrig i 2017, men i 2018 jevnet forskjellen 
seg mer ut. Det gjennomsnittlige gebyret i Norge ligger nå på kr 2686 og FIAS sitt gebyr er kr 2699.

RENOVASJONSGEBYRET

Restavfall
Papp og papir

Plastfraksjoner
Glass og metall

EE og farlig avfall

Tekstiler
Hageavfall

Trevirke

Metallskrap

Annet / deponi

BRUKERTILFREDSHET HUSHOLDNINGER

HUSHOLDNINGER 2015 2016 2017 2018

Generell tilfredshet 77 80 79 77,5

Oppsamling daglig avfall 70 72 72 71

Returpunkt for  
sortert avfall

75 78 76 76

Henting av daglig avfall 77 79 77 78

Innlevering 
gjenvinningsstasjoner

78 80 80 83

Etterbehandling av avfallet 69 69 68 70

Respons på henvendelser 76 78 75 73

Informasjon 81 80 82 79

Betalingsopplegget 71 74 73 74

Pris på avfallstjenester 58 56 63 58
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Husholdning Næring Totalt

44,343,3 43,2 44,1
47,9 49,8

44,8 45,2 44,9 46,2
43,8 44,5

Brukertilfredsheten blant husholdninger har 
de siste årene gått litt ned (måles på en skala 
fra 0-100). Fra 80 i 2016, til 79 i 2017 og 77,5  
i 2018. 

I undersøkelsen som ble gjennomført i samarbeid med 
Avfall Norge i 2018 ble FIAS rangert som nr. 24 av de 30 
avfallsselskapene som deltok. Tallene viser at FIAS må 
ha en tilfredshet på mer enn 80 for å nå målet om å være 
Topp 10 i landet på brukertilfredshet.

Undersøkelsen viser også at FIAS har lavest score 
i Midt-Norge når det gjelder tilfredshet med daglig 
oppsamlingsutstyr. Innføring av dunk som erstatning for 
sekk i 2020 kan derfor bidra til mer fornøyde kunder. 
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Restavfall

Papp og papir

EE-avfall og 
farlig avfall

Plastfolie

Rene masserHageavfall

Trevirke

Metallskrap

Annet

Hvert år avsettes 10% av overskuddet til  FIAS Proff 
til et fond for gode miljøtiltak i Fjellregionen. Midler 
gis  til enkeltpersoner, lag og foreninger, bedrifter 
eller andre organisasjoner som søker om bidrag til:  

• Forhold knyttet til forurensningsproblematikk
• Kompetanseheving/bevisstgjøring om miljø 
• Utvikling av miljøvennlige løsninger
• Gode miljøtiltak

I 2018 mottok FIAS 14 søknader til FIAS Proff 
Miljøfond. Av disse har åtte fått positivt svar, og 
totalt er det gitt tilsagn om støtte for 169 400 kroner. 
Tilskudd deles ut når tiltaket det er søkt om er utført. 
På bildene er eksempel på noen av tilskuddene som 
er gitt for 2018.

FORDELING 
AVFALLSMENGDER 

2018
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FIAS PROFF
Avfallsløsninger for næringslivet leveres under merkenavnet FIAS Proff, og inkluderer avfall fra 
arrangementer, lag- og foreninger og andre som ikke betaler ordinært renovasjonsgebyr. 

MILJØFONDET 2018

ENGASJERT UNGDOM Ungdomsrådet for Fjellregionen, her representert ved Karoline Jordet og Kristine Feragen, fikk støtte til å gjennomføre 
et Klimatoppmøte på NØVGS, der også Røros VGS og Storsteigen VGS deltok.

MILJØVENNLIG Nebybruas venner fikk støtte til sitt 
toalettbygg med solcelletak og fire fraksjoner av avfall.

MUSIKK MED SORTERING Livestockfestivalen på Alvdal fikk støtte til 
miljøstasjoner slik at de kunne begynne med sortering under festivalen.

AVFALLSMENGDER 2015 2016 2017 2018

Restavfall 3024 3327 3597 3638
Papp og papir 528 578 365 402

EE-avfall og farlig 
avfall

136 192 383 440

Plastfolie 852 701 977 947
Hageavfall 126 123 93 107

Trevirke 694 979 839 777
Metallskrap 387 365 426 562

Rene Masser 768 343 661 828
Annet 30 134 42 97

Sum 6545 6742 7383 7798

I 2018 håndterte FIAS Proff 7.798 tonn avfall, en 
økning på 5,6% fra 2017. Av dette ble 45,2% levert til 
materialgjenvinning, mot 44,8%  året før. 44,6% ble 
levert til energigjenvinning, og 10,2% til deponi. 

I tillegg behandlet FIAS 11.887 tonn slam, hvorav 6.370 
tonn fra næringskunder. Omsetningen i 2018 var på 25,2 
millioner, med en resultatgrad før skatt på 10,7%.
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STYREMEDLEMMER

VARAMEDLEMMER

Årsrapporten for driftsåret 2018 dokumenterer en trygg 
og stabil situasjon for FIAS, både for økonomiske og 
driftsmessige mål. For selskapet er det av stor betydning 
at vi ikke lener oss på lettvinte gebyrøkninger for å 
lykkes. Det skal eierne våre kunne kontrollere oss på. Et 
annet forhold er selvfølgelig at kvaliteten og omfanget 
på de tjenestene som FIAS yter, er prisavhengige.

Gjennom «Strategi for FIAS 2019-2025» og visjonen 
"Sammen gjør vi Fjellregionen avfallsfri" i avfallsplanen 
er målet å følge opp storsamfunnets satsing på 
en framtidig, kretsløpsbasert ressursutnyttelse av 
avfall. Bare tanken på å betrakte såkalt avfall som en 
ressurs, ville for et par tiår siden langt på vei vært en 
merkverdighet. Tenker vi oss en omvendt pyramide, med 
bunnen opp, er den store bunnplata avfallsforebygging. 
Dernest følger ombruk, så materialgjenvinning, den 
nest minste plata er energigjenvinning, og til slutt, som 
en liten ubetydelighet, avfallsdeponi. Dette har ikke 
kommet av seg selv, men ledetråden finnes i Stortingets 
vedtak og Regjeringens oppfølging. Og, ikke minst, vi tar 
signalene fra våre 10 engasjerte eierkommuner på alvor.

Det planlagte, regionale sorteringsanlegget for 
restavfall for Midt-Norge er et ledd i denne bedre 
ressursutnyttelsen. Dessverre går det noe sakte 
med framdriften, men det går framover. De involverte 
selskapene, FIAS inkludert, gjør uansett egne grep for 
å nå målene som er satt for oss. Det betyr blant annet 
endringer i innsamling fra sekk til dunk, utsortering av 
matavfall, og tiltak for bedret varsling og kommunikasjon 
ved bruk av moderne kommunikasjonsmåter. 

Gjennom Miljøfondet som selskapet har opprettet, vil 
vi fortsette å støtte arrangementer og gode miljøtiltak 
i Fjellregionen. Vi ser i dag at skoleungdom og yngre 
mennesker rundt om i Norge, Europa og verden ellers 
engasjerer seg. De lurer på om festen foregår nå, og om 
de må ta oppvasken? Miljøfondet kan ivareta muligheten 
for å iverksette kreative initiativ fra ungdommer. Det 
er grunn til å tro at dette er en levende sak også i 
Fjellregionens skoler.

I 2018 foretok den stedlige revisjonen en 
forvaltningsrevisjon av FIAS. Selskapet skal aldri frykte 
revisjonens undersøkelser. Vi skal både like og tåle at 
den puster oss i nakken. I det hele var det lite å sette 
fingeren på, men et forslag stusser styret over: «Utrede 
prinsippet om lik pris per abonnent på like tjenester 
reflekterer faktisk sjølkost for den enkelte kommune, 
eller om ønsket om kostnadsutjevning eventuelt kan 
begrunnes faglig innenfor ramma av regelverket.» 
Dette kan leses som en utfordring om å se på om like 
gebyrer innen hele FIAS-området er riktig? Burde 
det beregnes en særskilt avgift innenfor den enkelte 
kommune? Eierne våre er de rette til å svare på dette, 
og vurdere de konsekvenser det eventuelt vil få for hele 
renovasjonssamarbeidet og fellesskapet FIAS.

En stor takk til engasjerte eiere, som oftest møter 
med øverste politiske ledelse, solide og kunnskapsrike 
ansatte, en målrettet og dyktig ledelse, aktive abonnenter 
og ellers alle aktører FIAS kan lene seg på. Lykke til med 
året 2019.

HILSEN FRA STYRELEDER

Reidar Åsegård
Engerdal

Styreleder

Reidar Åsegård
Styreleder

Stine Ringnes
Tolga

Styremedlem

Thomas Engåvoll
Os

Linda O. Henriksen
Stor-Elvdal

Arne Hagetrø
Rendalen

Knut Roar Tangen
Tynset

Ansattes representant

Rune Storli
Kvikne

Ansattes representant

Jakob Nordstad
Tynset

Styremedlem

Hilde Bergebakken
Røros

Nestleder

Ove Meisal
Folldal

Styremedlem
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Fjellregionen interkommunale avfallsselskap as (FIAS) 
er et kommunalt eid aksjeselskap med kommunene 
Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, 
Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal som eiere. Selskapet 
ble stiftet i 1996.

VIRKSOMHETENS ART OG TILHOLDSSTED
Fias er tildelt og har overordnet ansvar for 
renovasjon hos selskapets eierkommuner, herunder 
husholdnings-renovasjon, hytterenovasjon og drift av 
gjenvinningsstasjoner og retur-/hyttepunkt. Selskapet 
skal ivareta eierkommunenes lovpålagte oppgaver etter 
forurensingsloven § 30, og skal i samarbeid med eierne 
legge til rette for forsvarlig avfallshåndtering. 

FIAS driver i tillegg konkurranseutsatt virksomhet 
gjennom FIAS Proff med et tjenestetilbud som utnytter 
mulighetene i markedet, og med best mulig bruk av 
etablert infrastruktur. Selskapet er lokalisert på Eid 
i Tolga kommune. Selskapet har videre deponi for 
inerte masser og mottak av slam, samt produksjon 
av kompostprodukter på Torpet i Tolga kommune og 
Kjemsjøhøgda i Stor-Elvdal kommune.

ÅRETS RESULTATUTVIKLING
FIAS oppnådde i 2018 et resultat før skatt på kr 2 
090 193. Selskapet er skattepliktig for den delen av 
selskapets aktivitet som knyttes til næringsavfall, FIAS 
Proff. Skattekostnad er beregnet til kr 612 345. Samlet 
overskudd etter skatt er kr 1 477 848.

Næringsrenovasjon har et overskudd etter skatt på 
kr 2 076 664. Husholdningsrenovasjon og enerett 
septik er ikke konkurranseutsatt virksomhet. 
Husholdningsrenovasjon har et underskudd i 2018 
på kr 742 526, mens enerett septik har et overskudd  
på kr 143 710. 

Selskapet har en regnskapsmessig egenkapital på kr 22 
132 213, som gir en egenkapitalprosent på 30,7%. Reell 
egenkapital korrigert for selvkostfond er kr 14 106 548 
kroner, og gir en egenkapitalprosent på 19,5%.

FREMTIDSUTSIKTER
Myndighetskrav fra EU om høyere material-
gjenvinningsgrad for husholdningsavfall, emballasje 
og plast, i tillegg til føringer fra nasjonal avfallspolitikk, 
har vært avgjørende for vedtaket om å endre 

tjenestetilbudet i løpet av 2020. Innføring av dunk som 
oppsamlingsenhet, kildesortering av matavfallet samt 
utvidet tilbud på henteordning er hovedelementene 
i den nye avfallsordningen for Fjellregionen. I tillegg 
vil deltagelse og eierskap i SESAM Ressurs AS, og 
tilhørende ettersortering av øvrig restavfall bli et sterkt 
virkemiddel for å nå fastsatte krav. Siden FIAS har 
ansvar for, og drifter, lovpålagte renovasjonsløsninger 
for kommunene, anses det som et sikkert grunnlag for 
stabil aktivitet.

SELVKOST VERSUS NÆRING
Det gjennomføres fullt regnskapsmessig skille mellom 
husholdning og næring ved bruk av fordelingsnøkler på 
transaksjonsnivå (nøkkel pr konto).

SELSKAPSKONTROLL 2018
Eierkommunene har bestilt, og gjennomført, 
forvaltningsrevisjon av selskapet høsten 2018. Formålet 
var å undersøke om FIAS etterlever regelverket for 
selvkostberegning, og at skillet mellom lovpålagte 
oppgaver og næringsvirksomhet håndteres på en 
betryggende måte. Revisjonen konkluderer med at 
rammeverket etterleves og at selvkostregnskapet ikke 
er blitt belastet med for høye eller lave kostnader. 
Revisjonen konkluderer også med at selskapets 
regnskapsrutiner gir tilstrekkelig sikkerhet for at 
inntekter og kostnader for konkurranseutsatt virksomhet 
og kommunal renovasjon ikke blandes sammen.

ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE
FIAS har 50 ansatte ved utgangen av 2018. Dette utgjør 
40,85 årsverk. FIAS har ved utgangen av året ingen 
lærlinger i bedriften. Fire ansatte har fullført og bestått 
fagprøven i gjenvinningsfaget i løpet av året. Det er i 
2018 registrert et sykefravær på 5,5 % i 2018 mot 3,4 % 
i 2017. Økningen skyldes flere langtidsfravær som ikke 
er arbeidsrelatert. 

Selskapets arbeidsmiljø vurderes å være godt. Arbeidet 
med helse, miljø og sikkerhet ivaretas blant annet 
gjennom bedriftens arbeidsmiljøutvalg. I 2018 er det 
avholdt 4 møter og 32 saker er behandlet. Styret mener 
at møtene fungerer som et godt bindeledd mellom 
ledelse, vernetjeneste og bedriftshelsetjeneste. Det er 
også avholdt 3 samarbeidsmøter med tillitsvalgte, noe 
som bidrar positivt til driften av selskapet.

LIKESTILLING
Sammensetningen av FIAS` styre er 2 kvinner blant 
de 5 aksjonærvalgte styremedlemmene. Blant FIAS` 
50 faste ansatte er det en kvinneandel på 14 %. Ved 
nyansettelser behandles kvinner og menn likt, og 
selskapets personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral.

DISKRIMINERING
Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, 
sikre like muligheter og rettigheter, samt å hindre 
diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal 
opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og 
livssyn. Selskapet arbeider aktivt for å fremme lovens 
formål innenfor vår virksomhet. Alle nåværende og 
fremtidige arbeidstakere behandles likt i søke- og 
ansettelsesprosesser.

SAMFUNNSANSVAR
FIAS ønsker å fremstå som et selskap med stort 
samfunnsansvar. Dette gjøres ved at selskapet har 
vilje og kunnskap til å ta ansvar ut over det som er 
knyttet til selve avfallshåndteringen. FIAS deltar på 
flere arenaer der formålet er å styrke samarbeidet 
i bransjen for å oppnå gode løsninger i miljø- og 
samfunnsøkonomiske spørsmål. Selskapet er aktiv 
pådriver og samarbeidspartner overfor leverandører 
og næringskunder for å styrke fokuset på forsvarlig 
avfallshåndtering. Lokalt bidrar FIAS til å øke 
engasjement knyttet til miljøspørsmål, bl.a. gjennom 
opprettelsen av miljøfondet som har som formål å 
fremme gode miljøtiltak i Fjellregionen. 

YTRE MILJØ
FIAS` hovedoppgave er innsamling og behandling 
av avfall. Dette medfører belastning på det ytre miljø, 
men selskapet arbeider bevisst for at virksomheten 
skal skje med minst mulig belastninger. Selskapet 
innehar alle nødvendige tillatelser som kreves for 

mottak og behandling, og har en moderne bilpark 
med ny motorteknologi. God transportplanlegging og 
holdningsskapende arbeid bidrar også til minst mulig 
miljøbelastning. Det er ikke rapportert om hendelser 
som har hatt negative konsekvenser for det ytre miljø 
i 2018.

FIAS ble i løpet av våren 2017 resertifisert etter ISO 
9001:2015 (kvalitet) og ISO 14001:2015 (miljø) for en 
3-års periode. 

FORTSATT DRIFT
Framlagt resultatregnskap og balanse med noter gir 
etter styrets oppfatning en korrekt oversikt over utvikling 
og resultat av foretakets virksomhet og dets stilling pr 
31.12.18. Det har ikke inntruffet forhold etter avslutning 
av årsregnskapet som ikke er hensyntatt i årsoppgjøret. 
Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift  
er tilstede.

DISPONERING AV ÅRETS OVERSKUDD
Årets overskudd etter skatt er kr 1 477 848, som 
overføres til annen egenkapital. Det utbetales ikke 
utbytte for 2018.
I følge regelverk for selvkost skal overskudd 
tilbakeføres til abonnentene innenfor et tidsrom på 
3-5 år. Overskudd på selvkost er ikke reelt opptjent 
egenkapital. Selskapet opererer med to former for 
egenkapital, en regnskapsmessig egenkapital beregnet 
etter regnskaps- og aksjelov, og en som er justert for 
bundet selvkostfond etter retningslinjer for beregning 
av selvkost for kommunale tjenester. Selskapets 
selvkostfond samlet for enerett septik og kommunal 
renovasjon er pr 31.12.18 på til sammen kr 8 025 665.

Styret har tidligere vedtatt at 10% av overskuddet etter 
skatt i FIAS Proff overføres til «Fond for gode miljøtiltak 
i Fjellregionen». For 2018 utgjør dette kr 207 666.

STYRET INFORMERER 2018
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I 2018 gjennomførte Revisjon Fjell IKS en forvaltningsrevisjon 
av FIAS, på oppdrag fra eierkommunene. Formålet med 
revisjonen var å undersøke om FIAS etterlever regelverket for 
selvkostberegning, og at skillet mellom lovpålagte oppgaver og 
næringsvirksomhet håndteres på en betryggende måte. 

Revisjonen konkluderer med at rammeverket etterleves, og at FIAS 
sine regnskapsrutiner gir tilstrekkelig sikkerhet for at kostnader og 
inntekter for konkurranseutsatt virksomhet og kommunal renovasjon 
ikke blandes sammen. 

SELVKOST
Selvkost er den totale kostnaden en kommune eller et selskap har ved å 
produsere en bestemt vare eller tjeneste. Hvert driftsområde skal ha et 
eget selvkostfond. FIAS har ett selvkostfond for husholdningsrenovasjon, 
og ett for enerett septik. Selvkostfondets funksjon er å håndtere 
svingninger i inntekter og kostnader mv. slik at gebyrene kan holdes 
stabile. 

For FIAS betyr dette i praksis at vi utarbeider en forkalkyle (budsjett) 
som fastsetter gebyrgrunnlaget pr kommune. I forbindelse med 
årsavslutningen settes det opp en etterkalkyle (faktiske kostnader og 
inntekter). Selvkostresultatet, dvs. differansen mellom forkalkyle og 
etterkalkyle, avsettes til et selvkostfond (ved overskudd) eller motregnes 
mot et selvkostfond (ved underskudd). 

Generasjonsprinsippet tilsier at en generasjon brukere ikke skal 
subsidiere eller bli subsidiert av neste generasjon. Et selvkostoverskudd 
skal derfor som hovedregel tilbakeføres til brukerne innen fem år. 
Tilsvarende skal et underskudd dekkes innen fem år. 

I selvkostkalkylen skal kostnadene være uavhengig av hvilken 
finansieringsform som velges. Ved beregning av selvkostfond ved årsslutt 
korrigeres derfor selvkostresultatet ved at faktiske rentekostnader og –
inntekter erstattes av kalkulatorisk rente.

FORVALTNINGSREVISJON 2018
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RESULTATREGNSKAP FOR FIAS 2018 2017 Budsjett

Driftsinntekter  

Salgsinntekter 69 705 420 68 093 017 66 653 363

Andre driftsinntekter 2 385 617 1 896 742 1 850 000

Sum driftsinntekter 72 091 038 69 989 759 68 503 363

Driftskostnader  

Transport og behandling -19 336 948 -18 704 819 -16 196 126

Lønnskostnader -26 827 919 -26 005 169 -27 490 032

Avskrivninger -7 270 029 -6 651 482 -7 228 499

Andre driftskostnader -15 146 329 -15 028 816 -14 596 294

Sum driftskostnader -68 581 225 -66 390 286 -65 510 950

Driftsresultat 3 509 813 3 599 473 2 992 413

Finansielle poster  

Finansinntekter 63 049 43 938 23 000

Finanskostnader -1 482 668 -1 605 374 -1 459 001

Resultat av finansielle poster -1 419 620 -1 561 436 -1 436 001

Ordinært resultat 2 090 193 2 038 037 1 556 413

Skatt på ordinært resultat -612 345 -861 724 -791 767

Årsresultat 1 477 848 1 176 314 764 646

OVERFØRINGER  

Overført til annen egenkapital 1 477 848 1 176 314 764 646

ÅRSREGNSKAP 2018

BALANSE 31.12.2018 31.12.2017

EIENDELER
Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Bygninger o.a. fast eiendom 37 942 237 37 958 824
Biler, inventar og maskiner 22 396 726 20 165 552

Finansielle anleggsmidler
Aksjer i andre selskaper 1 161 554 1 112 804
Langsiktige fordringer 468 709 390 126

Sum anleggsmidler 61 969 226 59 627 306

Omløpsmidler 31.12.2018 31.12.2017
Varer

Varebeholdninger 218 420 273 007
Fordringer

Kundefordringer 4 046 340 5 390 047
Andre fordringer 1 933 838 2 199 386

Bankinnskudd, kontanter mv.
Betalingsmidler 3 933 382 3 407 099

Sum omløpsmidler 10 131 979 11 269 539

SUM EIENDELER 72 101 205 70 896 845

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital

Aksjekapital 500 000 500 000
Overkursfond 1 183 612 1 183 612

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 20 448 601 18 970 752

Sum egenkapital 22 132 213 20 654 364
Langsiktig gjeld
Avsetning til forpliktelser

Utsatt skatt 319 575 305 727
Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 35 961 250 36 235 000
Sum langsiktig gjeld 36 280 825 36 540 727
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld / forskudd kunder

Leverandørgjeld 4 762 922 4 147 589
Skattegjeld

Betalbar skatt 598 496 555 997
Merverdiavgift og særskilte avgifter

Skyldige offentlige avgifter 1 356 834 1 285 584
Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld 6 969 915 7 712 584
Sum kortsiktig gjeld 13 688 167 13 701 754
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 72 101 205 70 896 845

Tolga 22. mars 2018
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RESULTATREGNSKAP Regnskap Budsjett Avvik i %

Inntekter
Salgsinntekter 4 508 042 4 101 767 9,9 %
Kommunegebyr 37 430 044 37 430 041 0,0 %
Andre driftsinntekter 28 938 0  

Sum inntekter 41 967 024 41 531 808 1,0 %

Driftskostnader
Transport og behandlingskostnader 24 056 399 24 375 057 -1,3 %
Lønnskostnader 1 348 422 1 382 230 -2,4 %
Avskrivninger 157 637 190 503 -17,3 %
Andre driftskostnader 2 239 727 2 231 059 0,4 %

Sum driftskostnader 27 802 184 28 178 849 -1,3 %

Driftsresultat 14 164 840 13 352 959 6,1 %

Finansinntekt 497 218 128,1 %
Finanskostnader 14 070 13 845 1,6 %

Resultat før fordelte felleskostnader 14 151 267 13 339 332 6,1 %

Fordelte felleskostnader
Felleskostnader fra administrasjonen 4 068 735 4 172 638 -2,5 %
Felleskostnader fra driftsavdelingen 3 336 519 3 247 134 2,8 %
Felleskostnader fra gjenvinningsstasjoner 7 488 540 7 592 264 -1,4 %

Sum fordelte felleskostnader 14 893 793 15 012 035 -0,8 %

Totalt resultat, regnskapsmessig -742 526 -1 672 703  

Selvkostkorrigeringer
Totalt resultat, regnskapsmessig -742 526
Tilbakeføring faktiske rentekostnader 922 319
Tilbakeføring faktiske renteinntekter -32 612
Kalkulatoriske renter på gj.snittlig investert kapital -879 313
Renter selvkostfond 153 861

Totalt resultat, selvkostregnskap -578 271

Selvkostfond 1.1.2018 6 858 102
Totalt resultat, selvkostregnskap -578 271

Selvkostfond 31.12.2018 6 279 831

ÅRSREGNSKAP HUSHOLDNINGSRENOVASJON 2018
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RESULTATREGNSKAP Regnskap Budsjett Avvik i %

Inntekter

Salgsinntekter 23 477 894 21 065 839 11 %

Andre driftsinntekter 1 664 489 1 450 000 15 %

Sum inntekter 25 142 383 22 515 839 12 %

Driftskostnader

Transport og behandlingskostnader 16 571 022 13 444 310 23 %

Lønnskostnader 1 666 233 1 620 380 3 %

Avskrivninger 28 418 28 572 -1 %

Andre driftskostnader 750 070 693 144 8 %

Sum driftskostnader 19 015 743 15 786 406 20 %

Driftsresultat 6 126 640 6 729 433 -9 %

Finansinntekt 8 139 64 12617 %

Finanskostnader 4 200 4 036 4 %

Resultat før fordelte felleskostnader 6 130 578 6 725 461 -9 %

Fordelte felleskostnader

Felleskostnader fra administrasjonen 1 056 814 1 083 802 -2 %

Felleskostnader fra driftsavdelingen 1 844 411 1 794 999 3 %

Merkostnad fra gjenvinningsstasjoner 540 344 547 630 -1 %

Sum fordelte felleskostnader 3 441 569 3 426 431 0 %

Resultat før skatt 2 689 009 3 299 030 -18 %

Skattekostnad 612 345 791 767 -23 %

Resultat etter skatt 2 076 664 2 507 263 -17 %

ÅRSREGNSKAP FIAS PROFF 2018 ÅRSREGNSKAP FIAS SEPTIK 2018

RESULTATREGNSKAP Regnskap Budsjett Avvik i %

Inntekter

Inntekter fra kommunene 4 626 631 4 365 635 6 %

Sum inntekter 4 626 631 4 365 635 6 %

Driftskostnader

Transport og behandlingskostnader 4 324 399 3 948 278 10 %

Lønnskostnader 0 0

Avskrivninger 0 0

Andre driftskostnader 0 0

Sum driftskostnader 4 324 399 3 948 278 10 %

Driftsresultat 302 232 417 357 -28 %

Finansinntekt 0 0

Finanskostnader 0 0

Resultat før fordelte felleskostnader 302 232 417 357 -27,6 %

Fordelte felleskostnader

Felleskostnader fra administrasjonen 158 522 51 787 206 %

Sum fordelte felleskostnader 158 522 51 787 206 %

Totalt resultat, regnskapsmessig 143 710 365 570 -61 %

Selvkostkorrigeringer

Totalt resultat, regnskapsmessig 143 710

Tilbakeføring faktiske rentekostnader 120 867

Tilbakeføring faktiske renteinntekter -4 790

Kalkulatoriske renter på gj.snittlig investert kapital -114 353

Renteberegning opptjent kapital i selvkostfond 38 735

Totalt resultat, selvkostregnskap 184 169

Selvkostfond 1.1.2018 1 561 665

Totalt resultat, selvkostregnskap 184 169

Selvkostfond 31.12.2018 1 745 834
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Til generalforsamlingen i Fjellregionen interkommunale avfallsselskap AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert Fjellregionen interkommunale avfallsselskap AS' årsregnskap som viser et overskudd på       
kr 1 477 848. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap for regnskapsåret 
avsluttet per denne datoen og noteopplysninger til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i 
Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter 
i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi 
er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i 
samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig 
som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra 
årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige 
informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å 
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap 
vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig 
feilinformasjon. 

Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å 
rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i 
Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et 
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede 
feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse 
om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for 
årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
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som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at 
en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil 
avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet 
kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver 
vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike 
risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er 
høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære 
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en 
mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene 
og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig 
usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til 
fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i 
revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, 
dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om 
årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for 
revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke 
fortsetter driften.

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, 
og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en 
måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i 
løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag 
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen 
har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets 
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Tynset, 26. mars 2019
KPMG AS 

Siri Horten 
Statsautorisert revisor
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