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SAMMEN GJØR VI FJELLREGIONEN AVFALLSFRI



Stand på Alvdal under festivalen Kalvstock, med "sorteringsmonsteret"  
som har fire sorteringssider med forskjellig fraksjoner som hjelper ungene 
å finne ut hva slags avfall som skal sorteres hvor.
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DAGLIG LEDER 
HAR ORDET

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

I skrivende stund er vi i en situasjon ingen 
av oss har opplevd tidligere. Korona-
pandemien påvirker oss alle på ulike 
plan. Helse er prioritet hos oss som i 
samfunnet for øvrig, men som et selskap 
som skal ivareta en samfunnskritisk 
funksjon, krever det også at vi fokuserer 
på å opprettholde tilnærmet normal drift. 
For FIAS er det derfor selvsagt at dette 
gjøres i tråd med retningslinjer fra det 
offentlige og med fokus på å opprettholde 
et forsvarlig arbeidsmiljø.

Fokuset for oss i 2019 har i stor grad vært 
rettet mot ny renovasjonsordning som 
innføres 1. september 2020. Aldri tidligere 
har det vært gjennomført en større endring på 
hvordan vi samler inn avfallet hos den enkelte 
abonnent. Vi skal kildesortere mer og bedre, 
vi innfører dunk som oppsamlingsenhet og 
vi skal tilpasse rutene vi kjører for å få en 
kostnadseffektiv innsamling. FIAS er forpliktet 
til å øke materialgjenvinningsgraden til 65% 
iht. vedtak i EU og nasjonalt innen 2035, og ny 
ordning vil bidra til at avfallet gjenvinnes i tråd 
med fastsatte krav.

I 2019 vedtok alle eierkommunene ny 
avfallsplan gjeldende for perioden 2019 til 
2025. Avfallsplanen har som overordnet 
ambisjon «Sammen gjør vi Fjellregionen 
avfallsfri». Planen er eierkommunenes 
bestilling til FIAS og gir klare føringer for at 
vi har et felles ansvar for å unngå forsøpling, 

og oppnå en ordning som har god balanse 
mellom miljø, brukervennlighet og økonomi. 
Styret har i samme anledning vedtatt ny 
selskapsstrategi for samme periode, og som 
viser retning for hvordan selskapet skal bidra 
til å nå målene.

Samfunnet er i endring, og hverdagen 
vår påvirkes gjennom strengere krav til å 
gjenbruke avfall som ressurs og råstoff i ny 
produksjon. I tillegg opplever vi stadig sterkere 
miljøfokus i samfunnet. Dette påvirker valgene 
vår bransje gjør, i tillegg til forventningene om 
gode løsninger og bedre tilbud til innbyggerne. 
Stort kundefokus er derfor viktig for å innfri 
innbyggernes forventninger.

De ansattes innsats er svært viktig for at FIAS 
skal lykkes i sitt arbeid. Som arbeidsgiver 
er vi opptatt av at de ansatte til enhver tid 
er oppdatert med god og riktig kompetanse, 
og det legges til rette for ansattmedvirkning 
i alle ledd. Det er spesielt viktig ved en så 
omfattende endring som den vi gjennomfører 
nå, og jeg er imponert over den innsats og 
engasjement de ansattes viser i arbeidet med 
ny ordning. 

2019 har vært et godt og stabilt driftsår for 
FIAS. Jeg vil rette en stor takk til ansatte, styre 
og eiere for innsatsen som legges ned for at 
ressursene i avfallet kan utnyttes på best 
mulig måte.

Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap as (FIAS) 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 ledestjerne er «Nyttig for folk og miljø», og vårt viktigste 
miljøarbeid gjør vi gjennom de avfallsløsningene vi tilbyr. Sammen 
med våre eierkommuner har vi en visjon om å gjøre Fjellregionen 
avfallsfri. Søppel på avveie er et problem vi vil unngå og avfall som 
samles inn og håndteres forsvarlig er ikke avfall, men en ressurs. 

I tråd med kommunenes avfallsplan jobber FIAS for en utvidet 
samfunnsansvarlig og kretsløpsbasert ressursutnyttelse av 
avfall i tråd med avfallshierarkiet, med et overordnet mål om 
65% materialgjenvinning innen 2025. FIAS samarbeider også 
med kommunene om holdningsskapende arbeid, for å unngå at 
avfallet kommer på avveie og ender som forsøpling.

Våre tjenester omfatter innsamling, transport, drift av 
mottaksanlegg, omlastingsstasjon og deponi, samt behandling og 
omsetning av 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.

Fjellregionen har flere hytter og fritidseiendommer enn 
husholdninger, og per 2019 er fordelingen 12.598 husholdninger 
og 16.928 hytter og fritidseiendommer. Det er noen færre 
husholdninger i 2019 enn i 2018 og en økning på 76 fritidsboliger:

FIAS KORT FORTALT

Stor-
Elvdal

Engerdal 

Rendalen 

Røros 

Holtålen:

Folldal

Tynset

Tolga

Alvdal

Innbyggere 2018 2019

Holtålen 2.028 2.025

Røros 5.663 5.610

Os 1.936 1.912

Tolga 1.553 1.551

Tynset 5.605 5.591

Alvdal 2.424 2.418

Folldal 1.569 1.577

Rendalen 1.827 1.791

Stor-Elvdal 2.490 2.459

Engerdal 1.294 1.286

Sum innbyggere 26.389 26.220

Antall abonnenter 2018 2019
Husholdning, standard 8.323 8.185
Husholdning, mini 4.293 4.413

Hytter/fritid 16.852 16.928

Sum 29.468 29.526
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LITT AV VÅR HISTORIE

1986  Torpet avfallsselskap dannes av kommunene Alvdal, Tynset, Tolga, Os og Røros. 

1996  FIAS blir opprettet 24.4.1996, og nå er også kommunene Stor-Elvdal, Engerdal, Rendalen, 
Folldal og Holtålen med. 

1999  Ny renovasjonsordning innføres i alle kommunene, basert på vedtatt avfallsplan. 

2002  FIAS omdannes til aksjeselskap. 

2005  FIAS blir ISO sertifisert, ISO 9001 (Kvalitet) og ISO 14001 (Miljø). 

2006  FIAS kjøper aksjemajoriteten i Reco AS. 

2009  FIAS kjøper de resterende aksjene i Reco, og overtar ansatte og materiell. Reco videreføres 
som heleid datterselskap med ansvar for næringskunder. 

2012  Reco fusjoneres inn i FIAS, og all næringsrenovasjon samles under navnet FIAS Proff. 

2013  Kommunene vedtar ny kommunedelplan for avfall og miljø for perioden 2014-2017.

2014  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. 

2015  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. 

2016  FIAS feirer 20-års jubileum, og innfører Miljøfond for gode miljøtiltak i Fjellregionen. Dunk 
tilbys som valgfri oppsamlingsenhet for restavfall. 

2017  Administrasjonen flytter inn i utvidet servicebygg på Eid, og FIAS re-sertifiseres iht 
2015-versjonen av ISO 9001 (Kvalitet) og 14001 (Miljø). 

2018  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. 

2019  Ny kommunedelplan for Avfall og miljø for perioden 2019-2025 vedtatt i alle 
eierkommunene.

I april åpnet ny gjenvinningsstasjon på Alvdal med nydelig utsikt mot Tronfjell.

Befaring under bygging av ny gjenvinningsstasjon på Røros. Daglig 
leder Jan Otto viser representanter fra kommunen rundt i oktober.

Bruktbutikken på den nye gjenvinningsstasjonen på Røros ble åpnet i 
desember, med auksjon til inntekt for Miljøfondet.
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FOKUSOMRÅDER FRA AVFALLSPLANEN

KILDESORTERING AV MATAVFALL

Høsten 2020 endrer FIAS hvordan avfall hentes i 
Fjellregionen. Nå blir det kildesortering av matavfall, 
enklere sortering av papir og innsamling av glass- og 
metallemballasje hjemme. Når vi også tar i bruk dunk 
som oppsamlingsenhet, blir dette den mest omfattende 
endringen i renovasjonsordningen siden kildesortering 
ble innført i 1999. Arbeidet med å planlegge endringen 
er godt i gang, og ble lansert for innbyggerne i FIAS-
posten høsten 2019. 

ETTERSORTERINGSANLEGG I MIDT-NORGE
For å nå målet om mer materialgjenvinning har 
kommunene bedt FIAS være en pådriver i arbeidet med 
å etablere et ettersorteringsanlegg for restavfall i Midt-
Norge. Sikker tilgang til avfall er en forutsetning for en 
så stor investering. De 10 eierkommunene til FIAS har 
formelt tildelt FIAS enerett for innsamling og behandling 
av avfall frem til 2042, noe som gir FIAS mulighet til å 
inngå langsiktig avtale med ettersorteringsanlegget.

BIOGASS
Etter initiativ fra Alvdal kommune, og søknad om 
tilskudd fra Miljødirektoratet, har FIAS vært prosjekteier 
for utredning av muligheten for biogassanlegg i 
Fjellregionen. Prosjektet har bl.a. sett på avfallsmengder 
og mengde og type husdyrgjødsel som kan være 
grunnlag for biogassproduksjon. En foreløpig konklusjon 
ble presentert på eiermøtet til FIAS i mai, og dessverre 
er det med dagens rammebetingelser ikke økonomisk 
grunnlag for en slik investering.  Endelig rapport vil 
være ferdig i mars 2020.

I 2019 ble kommunedelplan for avfall og miljø for perioden 2019-2025 vedtatt i alle de ti eierkommunene. 
Med visjonen "Sammen gjør vi Fjellregionen avfallsfri" ønsker kommunene og FIAS å sette fokus på at 
avfall som gjenvinnes er en ressurs, mens avfall som havner i grøfter og vassdrag er søppel, noe vi ikke 
vil ha. Vi ønsker en region som er ren og ryddig, slik at både fastboende, hyttefolk og gjester kan trives 
her. Avfallsplanen har elleve tiltak, og flere av disse har hatt fokus i 2019:

AVFALLSPLANEN HAR FØLGENDE MÅLSETTINGER 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

Referansegruppa for Biogass-prosjektet: Kjersti Ane Bredesen, 
landbrukssjef i Tolga kommune (fra venstre), Oddvar Austbø, pros-
jektleder, Ivar Midtdal, Hedmark bondelag, Ronny Olsson, Klosser 
Innovasjon, Ole Sylte Heggset, landbrukssjef Alvdal og Tynset kom-
mune og Tore Fløan, daglig leder i Ecopro, Verdal.

F. v. og med klokka: To unge deltakere i FIAS-rebusen under Kalvstock på Alvdal i juli. Tilskuddsordning for utstyr til hjemmekompostering 
startet i september. Stand under Mat-Helse-Miljø konferansen på Røros i mars med bl.a. veiledning i å innstallere app'en Min Renovasjon.

HJEMMEKOMPOSTERING
FIAS har i 2019 innført tilskuddsordning for kjøp av utstyr 
til hjemmekompostering. Husholdningsabonnenter 
kan søke om å få dekket 50% av oppstartskostnadene, 
maks kr. 1.000. I 2019 har FIAS innvilget 35 søknader, og 
utbetalt tilsammen kr. 26.945.

INFORMASJON OG UTADRETTET 
HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID
FIAS har i 2019 hatt økt fokus på utadrettet 
informasjonsarbeid. I tillegg til besøk på skoler 
og barnehager, har FIAS vært med å arrangere 
forbrukerdagen i samarbeid med Mat-Helse-
Miljø Alliansen på Røros, og laget en Gjenbruk- og 
reparasjonsdag i Rambu før jul, i samarbeid med bla. 
Tynset kommune og Fjellregionrådet. FIAS har også 
deltatt på Grundercamp på Tynset ungdomsskole, 

der tema var hvordan man kan legge til rette for mer 
kildesortering på skolen. Flere av disse arrangementene 
har vært gjennomført med støtte fra FIAS Proff Miljøfond. 
Det gjelder også Ungdomsrådets Klimatoppmøte og 
Åpent klimamøte, som ble arrangert på Tynset i oktober. 

TILTAK SOM KAN REDUSERE FORSØPLING
For å kunne redusere omfang av forsøpling er det 
behov for gode holdninger. At barn og unge er med 
og plukker søppel er både holdningsskapende og 
forebyggende. FIAS har derfor også i 2019 samarbeidet 
med avfallsselskapene i Midt-Norge om strandrydding, 
og det ble samlet inn 540 kg avfall. I tillegg ble det avsatt 
kr. 20.000,- fra FIAS Proff Miljøfond for å kunne bidra 
med støtte når privatpersoner og lag og foreninger 
ønsker å rydde herreløst avfall også andre steder enn 
langs vassdrag og strender. 
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MÅL 1: EN REGION UTEN FORSØPLING I 
VASSDRAG, INN- OG UTMARK
For å se om vi når dette målet, har vi med et spørsmål  
i den årlige brukerundersøkelsen, og spør innbyggere og 
hytteabonnenter om de mener at omfanget av forsøpling 
har endret seg de siste to år. 

Spørsmålet ble stilt for første gang i 2019, og viser at  
ca. 24% synes det er blitt mindre forsøpling de siste to år. 
Flere fastboende enn hytteeiere opplever at det er blitt 
mer forsøpling. Der bare 6% av hytteeierne mener det 
er blitt mer forsøpling, opplever 23% av husholdningene 
tilsvarende økning.

MÅL 2: HALVERE MENGDEN RESTAVFALL
Plukkanalyser har vist at restavfallet kan inneholde 
så mye som 47% matavfall. Ved å ta ut matavfallet, 
og annet gjenvinnbart avfall, kan vi nå målet om  
å halvere mengden restavfall fra husholdninger og hytter. 
Utgangspunktet for målingen er mengden restavfall fra 
husholdning og hytte i 2018, som var på 6.838 tonn. 

I 2019 var mengden restavfall fra husholdning og hytter 
7.314 tonn, en økning på nesten 7%. Det var ikke forventet 
nedgang i avfallsmengden i 2019, ettersom utsortering 
av matavfall først innføres i 2020. 

MÅL 3: 65% MATERIALGJENVINNING  
INNEN 2025
I 2019 ble 38% av avfall fra husholdninger og hytter 
levert til materialgjenvinning. Dette er en nedgang 
fra 44,1% i 2018. Av næringsavfall ble 41% levert til 
materialgjenvinning, mot 45,2% i 2018. 

En årsak til at materialgjenvinningsgraden går ned, 
er at FIAS får inn mer trevirke enn det som trengs til 
kompostproduksjon, og derfor må sende noe trevirke 
til forbrenning. I tillegg erfarer vi at det er mindre 
gjenvinnbart avfall i grovavfallet, slik at bare 30% 
av grovavfallet som sendes til sluttbehandling kan 
gjenvinnes til nye materialer. 

Totalt sett blir 96% av avfallet levert til gjenvinning, en 
økning fra 94% i 2018. 39% leveres til materialgjenvinning, 
og 57% til energigjenvinning. Andel til deponi er redusert 
fra 6 til 4%. 

MÅL 4: REDUSERE UTSLIPP AV CO2 FRA 
EGNE KJØRETØY OG MASKINER 
FIAS har ikke erstattet kjøretøy eller maskiner som går 
på fossilt drivstoff med klimanøytralt utstyr i 2019. Ved 
kjøp av nye biler og maskiner stilles det krav om nyeste 
motorteknologi for å redusere partikkelutslipp. 

MÅL 5: TOPP 10 I LANDET PÅ 
BRUKERTILFREDSHET 
I 2018 deltok FIAS i den årlige brukerundersøkelsen 
til Avfall Norge. Av 30 selskaper ble FIAS rangert som  
nr. 24, med en score på 76. For å bli blant de 10 beste må 
vi ha en score på 81 eller bedre. I 2019 fikk FIAS score 
på 78. Neste mulighet for sammenligning med øvrige 
avfallsselskaper i Norge er i 2020. 

I 2019 ble det gjennomført en brukerundersøkelse blant 
hytteabonnenter. På en skala fra 0-100 fikk FIAS score 
på 71 på reflektert tilfredshet, en økning fra 67 i 2016. 

FIAS Proff målte brukertilfredshet blant bedrifter  
i januar 2020. Undersøkelsen ble gjennomført pr. epost, 
med en svarprosent på 34% (91 av 268). 83% svarte 
at de er fornøyd eller svært fornøyd med den jobben  
FIAS Proff gjør. 

MÅL 6: RENOVASJONSGEBYR PÅ LINJE MED 
LANDSGJENNOMSNITTET
Satsing på miljøfokus og brukertilfredshet må 
balanseres opp mot kostnader, noe som synliggjøres 
i målet om at renovasjonsgebyret skal være på linje 
med landsgjennomsnittet. I 2019 var vektet gebyr i FIAS  
kr. 2.710, noe som utgjør 94,9% av landsgjennomsnittet.

HVA HAR VI OPPNÅDD?

2019 er første år med rapportering på de nye målene i avfallsplanen, som gjelder for 2019-2025. 
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MÅL 5: BRUKERTILFREDSHET

HUSHOLDNINGER 2018 2019

Generell tilfredshet 76 78

Oppsamling daglig 
avfall 71 72

Returpunkt for  
sortert avfall 76 79

Henting av daglig 
avfall 78 79

Innlevering 
gjenvinningsstasjoner 83 83

Etterbehandling av 
avfallet 70 62

Respons på 
henvendelser 73 76

Informasjon 79 80

Betalingsopplegget 74 74

Pris på avfallstjenester 58 58

Fraksjoner 2017 2018 2019

Restavfall 6612 6838 7314

Papp og papir 1272 1250 1315

Plastfraksjoner 91 139 122

Glass- og metallemballasje 542 525 502

EE-avfall og farlig avfall 654 750 726

Tekstiler 42 57 73

Hageavfall 1069 1230 1203

Trevirke 873 1118 2010

Metallskrap 864 1044 662

Annet/deponi 258 487 298

SUM i tonn 12277 13438 13645

MÅL 2: AVFALLSMENGDER HUS OG HYTTER

Restavfall

Papp og papir

Plastfraksjoner

Glass- og 
metallemballasje

EE og farlig avfall

Tekstiler

Hageavfall

Trevirke

Metallskrap

Annet / deponi

53,6%

14,7%

9,6%

8,8%
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NY SORTERINGSMASKIN
På omlastingsanlegget på Eid ble det i 2019 anskaffet 
en ny sorteringsmaskin. Den brukes til grovsortering 
av avfall, slik at mest mulig avfall kan leveres til 
energi- og materialgjenvinning uten ekstern og  
fordyrende kverning. 

NY KONSESJON
FIAS sin drift forutsetter tillatelse fra Fylkesmannen, og 
de fleste konsesjoner er fornyet de siste årene. Revisjon 
av konsesjon for Eid gjenstår. Den er fra 1991, og var 
i sin tid utarbeidet med sikte på industri generelt. Det 
er ikke tatt høyde i planen for aktiviteter av det slaget 
som FIAS har på området i dag, og da heller ikke for 
utvidelse av aktivitetene. Ny renovasjonsordning vil 
medføre endringsbehov, og formålet med ny konsesjon 
er å avklare og sikre rammene for videre drift av det 
eksisterende mottaksanlegget, herunder å avklare og 
sikre fremtidige endringsbehov og utvidelsesmuligheter.  

GJENVINNINGSSTASJONENE
FIAS drifter 11 gjenvinningsstasjoner. De har åpent 
1-3 dager pr. uke, og bemannes med egne ansatte. 
I 2019 ble den nye gjenvinningsstasjonen på Alvdal 
offisielt åpnet, etter at den var flyttet litt lenger inn 
på Plassen industriområde. I desember ble den nye 
gjenvinningsstasjonen på Røros innviet, med et moderne 
mottak for farlig avfall, og helt ny bruktbutikk.

På de øvrige gjenvinningsstasjonene begynner brakkene 
å bære preg av at de har vært i bruk i over 20 år, og det 
er utarbeidet et investeringsprogram for utskifting. Da 
vil det også bli lagt inn vann og avløp. Den første brakka 
er allerede på plass i Ålen. 

ANLEGG OG UTSTYR

FIAS har sitt hovedanlegg på Eid i Tolga kommune, med kontor, omlastingsanlegg og garasjer. Vi har to 
anlegg for mottak av slam og kompostproduksjon; på Kjemsjøhøgda i Stor-Elvdal, og på Torpet i Tolga 
kommune, der det også er deponi for rene masser. 

Det har dessverre vært brann på flere avfallsanlegg 
i Norge de siste årene, og FIAS har stort fokus på 
forebygging og sikring. I tillegg til overvåkingsutstyr der 
avfallet omlastes, legges det vekt på kort lagringstid og 
renhold, for å unngå varmgang og selvantenning. 

Brann i avfall kan også oppstå i bilene. 22.oktober var 
en arbeidsdag en av våre sjåfører ikke glemmer så lett, 
da tok det fyr da avfallet i en container skulle tømmes 
inn på renovasjonsbilen. Det viste seg at et litium-
batteri ble klemt da avfallet ble komprimert. Heldigvis 
oppdaget sjåføren det raskt, og fikk avfallet ut av bilen 
før det tok fyr for alvor, og vi unngikk skade både på folk 
og materiell. 

KJEMIKALIER
I tillegg til brannsikring, har FIAS som en del av HMS-
arbeidet også hatt fokus på kjemikaliebruk i 2019. 
Det inkluderer oppdatering av kjemikaliekartotek, 
risikovurdering, opplæring og bruk av verneutstyr. FIAS 
har bedriftsavtale med BHT, som bistår i arbeidet.

SIKKERHET PÅ VEIEN
Mange av FIAS sine ansatte har sin arbeidsdag på veien, 
og for å sette fokus på arbeidsforholdene og sikkerheten 
til våre sjåfører og andre trafikanter, leverte FIAS i juni 
2019 et høringsinnspill til Tolga kommune i forbindelse 
med deres trafikksikkerhetsplan for 2019-2022. Vi 
påpekte der flere forhold som bør utbedres på FV 681 
mellom Telneset og Tolga, bla. smal vei, smal bru og 
dårlig dekke. En video som viser "Møtesituasjoner på 
Eidsveien" finnes på YouTube. 

BRANNSIKRING OG HMS

Et litiumbatteri tok fyr i renovasjonsbilen 22. oktober.

En buss møter en lastebil på FV 681 litt sør for FIAS' anlegg på Eid.

FIAS har mange anlegg og situasjoner i arbeids-
hverdagen hvor risikoen for brann eller ulykker  
er til stede, og det er derfor viktig at vi kontinuerlig 
arbeider med å forhindre at de oppstår.

Foto: Thorbjørn Liell
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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 2019 mottok FIAS 11 søknader til FIAS Proff Miljøfond. Av disse fikk 6 positivt svar, og totalt er det gitt tilsagn om 
støtte for 187.500 kroner. Tilskuddene deles ut når tiltaket det er søkt om er utført.

FORDELING AVFALLSMENGDER 2019

14 1514

FIAS PROFF

I 2019 håndterte FIAS Proff 8.657 tonn avfall, en økning på ca.11% fra 2018. FIAS behandlet 12.039 tonn slam, hvorav 
6.007 tonn fra næringskunder. Det ble omsatt for 28,1 mill., og denne delen av FIAS sin virksomhet ga et overskudd 
på 4,6 mill.

Det er gledelig å se at stadig flere bedrifter setter fokus på kildesortering og forsvarlig avfallshåndtering ved valg av 
avfallsselskap. FIAS Proff har hatt mange møter med næringslivet i regionen, og i tillegg deltatt på arrangementer 
i regi av både Alvdal bondelag, Sparebank1 og Storsteigen VGS, der man bla. har satt fokus på giftige stoffer i 
byggavfall, metallskrap og problemene knyttet til plast i landbruket.

MILJØFONDET 2019

AVFALLSMENGDER 2017 2018 2019

Restavfall 3597 3638 4140

Papp og papir 365 402 465

EE-avfall og farlig avfall 383 440 450

Plastfolie 977 947 880

Hageavfall 93 107 180

Trevirke 839 777 840

Metallskrap 426 562 953

Rene Masser 661 828 593

Annet 42 97 156

Sum 7383 7798 8657

FIAS Proff tilbyr forsvarlig og effektiv avfallshåndtering av 
avfall fra virksomheter i hele Fjellregionen. 

Miljøarbeid støttet av Miljøfondet: Alvdal bondelag, 
her repressentert ved leder Geir Lohn, har med støtte 
fra FIAS Proff Miljøfond hatt stort fokus på avfall og 
miljø i landbruket. De har gjennomført miljømøte 
og studiesirkel, oppfordret til å rydde plast på egen 
gård, hatt metallinnsamling som resulterte i over 9 
tonn innsamlet metallskrap, og de satte opp binge for 
innsamling av ensileringskanner og rundballehylster, 
som resulterte i 3,6 tonn plast levert FIAS Proff.

47,8%

11%

9,7%

10,1%
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Når arbeidsåret 2020 starter opp, vil FIAS møte en 
rekke nye representanter og ansikter som samlet 
utgjør eiersiden av selskapet. Den samlede eiersiden 
består av alle de 10 eierkommunenes nærmere 200 
kommunestyre- og formannskapsmedlemmer. I mange 
kommuner er det valgt ny politisk ledelse.

Jeg har noen tanker til dere alle, like viktige nå som 
for 4 år siden: Selskapet har ansvar for et geografisk 
svært omfattende område, fra 15-20 km nord for Rena 
i sør og til Holtålen i nord, godt inne i Trøndelag. Det er 
ikke lett å se at dagens krav til miljøriktig renovasjon og 
gjenvinning kunne ha vært bedre løst i disse grisgrendte 
områdene. Til det er kostnader og avstander for store, 
målt mot mengde og krav til miljøriktig behandling.

Et ofte brukt argument mot interkommunale AS’er som 
FIAS, er en påstått mangel på politisk styring og kontroll. 
Det må eiere og styre ta på alvor. FIAS ønsker å sikre den 
lokalpolitiske forankringen ved å avholde eiermøter og 
ved å løfte saker av betydning inn i generalforsamlinga. 
Det styrker selskap og lokaldemokrati at eierne møter 
tungt opp, helst representert ved ordfører, og i faglige 
saker sammen med rådmann eller fagperson. Dialogen 
sikrer at styret kan lede og utvikle selskapet på vegne av 
eierne og lokalpolitiske prioriteringer. Det er all grunn til 
å rose eierne, representert ved kommunenes politiske 
ledelse; de har stått for et stabilt frammøte til eiermøter 
og generalforsamlinger. Eierne har hatt interesse og 
engasjement for sitt eget selskap.

Ved siden av eiermøter og generalforsamlinger styrer 
eierne FIAS gjennom en egen aksjonæravtale, eiernes 
egne eierskapsmeldinger og en løpende kontakt i 
et eget fagråd, bestående av vår daglige leder og 
den renovasjonsansvarlige i hver enkelt kommune. 

Styret forsøker å sikre eiernes mål med selskapet 
gjennom en egen strategiplan som rulleres med jevne 
mellomrom. Eierne selv har utarbeidet en egen, felles 
kommunedelplan for avfall og miljø, nylig rullert og 
vedtatt av alle 10 kommunestyrer. En viktig del av styrets 
ansvar er dessuten å sørge for at FIAS drives effektivt og 
økonomisk forsvarlig; vi er til for selskapet og eiere, ikke 
for enkeltkommuner og særinteresser.

Noen ganger mottar vi sprikende synspunkter fra 
eierne. Da må styret finne gode, omforente løsninger. 
Derfor er det en stor støtte for FIAS og den enkelte 
eierkommune at det finnes eierskapsmeldinger, vedtatt 
av kommunestyret. Disse meldingene omtaler alle 
kommunens selskaper og gir en ryddig oversikt over 
formålet kommunen har med det enkelte selskap, for 
eksempel FIAS.

På vegne av styret vil jeg takke alle som har bidratt 
til gode resultater for FIAS i 2019. En særlig takk går 
til lojale, engasjerte medarbeidere, den viktigste 
innsatsfaktoren selskapet har. Sammen med hele 
regionen, eiere, innbyggere og besøkende skal vi lage 
et godt samarbeidsår 2020. Til beste for kloke miljøvalg 
og framtida.

HILSEN FRA STYRELEDER

Reidar Åsegård
Styreleder

STYREMEDLEMMER

VARAMEDLEMMER

Reidar Åsegård
Engerdal

Styreleder

Stine Ringnes
Tolga

Styremedlem

Thomas Engåvoll
Os

Hans Vintervold
Røros

Arne Hagetrø
Rendalen

Knut Roar Tangen
Tynset

Ansattes representant

Rune Storli
Kvikne

Ansattes representant

Jakob Nordstad
Tynset

Styremedlem

Bjørg Helene Skjerdingstad
Holtålen

Styremedlem

Ove Meisal
Folldal

Styremedlem
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selskapets aktivitet som knyttes til næringsavfall, FIAS 
Proff. Skattekostnad er beregnet til kr 969.962. 

Næringsrenovasjon har et overskudd etter skatt 
på kr 3.652.946. Husholdningsrenovasjon, enerett 
septik og enerett kommunalt næringsavfall er ikke 
konkurranseutsatt virksomhet. Husholdningsrenovasjon 
har et underskudd i 2019 på kr 353.036, enerett septik 
har et overskudd på kr 14.676, og enerett kommunalt 
næringsavfall har et underskudd på kr 1.226. 

Selskapet har en regnskapsmessig egenkapital på kr 
15.378.801, som gir en egenkapitalprosent på 18,7%. 
Reell egenkapital korrigert for selvkostfond er kr 
10.675.952, og gir en egenkapitalprosent på 13%. 

Selskapet avlegger i 2019 årsregnskapet i henhold 
til regnskapslovens bestemmelser for øvrige 
foretak for første gang. Overgangen har medført en 
prinsippendring knyttet til regnskapsføring av pensjon, 
hvor ytelsesbasert pensjonsforpliktelse er bokført i 
selskapets balanse pr 1.1.2019. Prinsippendringen 
medførte en egenkapitalreduksjon på kr 10.066.771. 

I forbindelse med lukking av avtale for ytelsespensjon 
ved overgang til hybridpensjon har selskapet bokført 
resultateffekt av avkortning og planendring. Dette har 
medført en reduksjon av bokført pensjonskostnad med 
kr 4.809.444. 

Selskapets kontantstrøm fra drift utgjør kr -2.943.559. 

FINANSIELL RISIKO
Selskapet har en sunn økonomi, med tilfredsstillende 
egenkapitalgrad. Langsiktige investeringer finansieres 
med egenkapital og langsiktig gjeld i bank. Den 
finansielle risikoen som følge av renteendringer er lav. 
Styret anser finansiell risiko som lav.

KREDITTRISIKO
Selskapet fakturerer eierkommune for den delen 
av omsetningen som omfatter den lovpålagte 
avfallsbehandlingen. Dette utgjør 63% av total 
omsetning. For øvrig vurderes kredittrisikoen som liten 
ettersom FIAS har mange kunder der hver kunde har en 
liten del av omsetningen.

Selskapets kredittrisiko ivaretas iht. god regnskapsskikk, 
og selskapets tap på fordringer er lave.

LIKVIDITETSRISIKO
Likviditeten vurderes som tilfredsstillende ved utgangen 
av 2019.

Etter forvaltningsrevisjon av selskapet i 2018 anbefalte 
revisor i samarbeid med eierkommunene å utarbeide 
en løsning for plassering av selvkostfond, enten hos 
FIAS eller i den enkelte kommune. Ved plassering 
av selvkostfond hos kommunene kan dette påvirke 
likvideten for en kortvarig periode.

Ifm. innføring av ny renovasjonsordning 01.09.20 
skal selskapet gjennomføre store investeringer 
som lånefinansieres. Renteendringer kan påvirke 
likviditeten, men risikoen anses som lav. Selskapet har 
inngått rentebytteavtaler med hovedstol på kr 16,2 mill. 
med hovedforfall hhv. 2020, 2021 og 2023 for å sikre 
kontantstrøm fra eksternt lån med flytende rente.

MARKEDSRISIKO
For den lovpålagte avfallsbehandlingen er selskapet 
tildelt enerett til 31.12.2042, og det er ingen risiko for 
denne delen av virksomheten. Selskapet hentet i 2019 
5,5% av sine salgsinntekter hos avsetningsleddene, 
og er eksponert for prisendringer utenfor selskapets 
kontroll. Tilsvarende gjelder også for kostnad knyttet til 
ekstern sluttbehandling av avfall. Selskapets ordinære 
drift påvirkes i mindre grad av valutasvingninger.

FIAS Proff har i løpet av siste 5 år styrket sin 
markedsposisjon, og ved å fortsette å utøve aktivt 
markedsarbeid mot næringskunder anser styret at 
risikoen er lav. 

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

SAMFUNNSANSVAR
FIAS ønsker å fremstå som et selskap som tar 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 

VIRKSOMHETENS ART OG TILHOLDSSTED
Fias er tildelt enerett til å utføre kommunens lovpålagte 
forpliktelser for innsamling, sortering og behandling av 
husholdningsavfall, jfr. Forurensingsloven §29 og 30, for 
åtte av eierkommunene. For Røros og Stor-Elvdal gjelder 
enerettstildelingen kun for sortering og behandling. 
I tillegg er selskapet gitt ansvar for hytterenovasjon, 
drift av gjenvinningsstasjoner og ubetjente retur- og 
hyttepunkt. Selskapet skal i samarbeid med eierne legge 
til rette for forsvarlig avfallshåndtering. FIAS utfører 
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 med hovedkontor 
og mottaksanlegg 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.

ARBEIDSMILJØ, HELSE, MILJØ OG 
SIKKERHET
Arbeidsmiljøet i selskapet regnes som godt. FIAS 
har innført systemer for å ivareta HMS, og følger opp 
disse kontinuerlig bl. a gjennom årlige vernerunder 
slik at risikoforhold skal være kjent, og for at 
risikovurderinger blir en del av daglig arbeid. Arbeidet 
med helse, miljø og sikkerhet ivaretas også gjennom 
selskapets arbeidsmiljøutvalg som virker som et 
godt bindeledd mellom ledelse, vernetjeneste og 
bedriftshelsetjeneste. I tillegg bidrar verneombudene 
aktivt i arbeidsmiljøarbeidet i egne verneområder.

Sykefraværet var i 2019 på 5,1 %, 3,8 % på langtidsfravær 
og 1,3 % på korttidsfravær. Fraværene skyldes i liten grad 
arbeidsmessige forhold. Det er registrert 4 hendelser 
med personskade i 2019, hvorav 2 medførte sykefravær.

LIKESTILLING
Selskapet hadde ved årets utgang 55 fast ansatte på 
heltid og deltid, fordelt på 43 årsverk. Av dette er 8 

kvinner og 47 menn. Styret består av 6 medlemmer, 
hvorav en er valgt av de ansatte. 2 av styremedlemmene 
er kvinner.  Ved nyansettelser behandles kvinner og 
menn likt, det er ingen forskjell mellom kvinner og menn 
i avlønning innen samme arbeidsområde. Selskapets 
personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral.

MILJØRAPPORT 
FIAS` hovedoppgave er innsamling og behandling av 
avfall. Dette medfører en belastning på det ytre miljø i 
form av forbruk av ikke fornybare ressurser til drivstoff 
på biler og maskiner. I tillegg håndteres mye av avfallet 
utendørs på mottaksanlegg og gjenvinningsstasjoner, 
noe som kan medføre støy, støv og flygeavfall i 
nærområdet samt risiko for avrenning til grunn. Farlig 
avfall mellomlagres i låst container med dobbel bunn. 
Belastningen på nærmiljøet reduseres ved å ha gode 
rutiner for transport og rydding på anlegg som er i drift. 
Klimapåvirkningen for transport søkes kontinuerlig 
redusert ved å optimalisere kjørerutene, og ved å ha en 
bilpark og maskiner med moderne motorteknologi.

Selskapet har konsesjon for mottak og behandling 
av avfall på Eid, drift av gjenvinningsstasjoner i alle 
eierkommunene, drift av komposteringsanlegg på 
Torpet og Kjemsjøhøgda og drift av deponi på Torpet. 
Konsesjonene pålegger selskapet å rapportere årlig på 
forhold knyttet til påvirkning av det ytre miljø. Selskapet 
oppfyller alle krav som er satt i gitte konsesjoner. 

Det er ikke rapportert om hendelser som har hatt 
negative konsekvenser for det ytre miljø i 2019.

FIAS er sertifisert etter ISO 9001:2015 (kvalitet) og ISO 
14001:2015 (miljø), og skal resertifiseres våren 2020.  

RESULTATUTVIKLING
Samlede inntekter i FIAS er i 2019 på kr 75.331.483, en 
økning på 4,5 % fra 2018. Selskapet oppnådde et resultat 
før skatt på kr 4.283.322. Resultatet etter skatt er kr. 
3.313.360. Selskapet er skattepliktig for den delen av 

STYRETS ÅRSBERETNING

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.
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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. 

FREMTIDSUTSIKTER
I 2020 skal det innføres ny renovasjonsordning i 
Fjellregionen. For å sikre at innføringen blir vellykket 
vil det få hovedfokus i 2020. Ordningen innføres for å 
imøtekomme kravene om kildesortering av matavfall 
og kravet om høyere materialgjenvinningsgrad for 
husholdningsavfall, emballasje og plast. I tillegg har 
eierkommunene vedtatt ny avfallsplan for perioden 
2019-2025. Planen legger føringer for hvordan vi felles 
har et ansvar for å unngå forsøpling og oppnå en ordning 
som har god balanse mellom miljø, brukervennlighet og 
økonomi. 

Nye og mer ambisiøse mål for mindre restavfall, 
materialgjenvinning og gjenbruk tilsier at FIAS i 
samarbeid med eierne må fokusere på å sikre økt 
gjenvinning av avfallet selskapet samler inn og har 
ansvar for. 

FIAS har bevisst valgt å utføre de fleste oppgavene 
som inngår i våre aktiviteter med bruk av egne ansatte, 
og arbeider kontinuerlig med kompetanseheving for 
derigjennom å legge grunnlaget for forsvarlig drift og 
godt omdømme.

Selskapet driver ikke med forskningsaktiviteter.

FORTSATT DRIFT
Koronaviruset endret i løpet av noen dager landet 
fundamentalt. Risiko og sårbarhet skal vurderes, og 
drift og økonomi skal sikres. Selskapet har etablert 
beredskapsplan og iverksatt flere tiltak for å sikre 
opprettholdelse av drift. Risikokartlegging for hver 
enkelt avdeling gjennomføres fortløpende. Det forventes 
lavere omsetning i FIAS Proff som følge av at store deler 

av næringslivet enten har stengt ned virksomheten eller 
har lavere aktivitet. Selskapet kan også komme i en 
situasjon der samarbeidspartnere i nedstrømsmarkedet 
enten ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser eller 
stanser all mottak av avfall. Selskapet står overfor store 
investeringer ifm. ny avfallsordning. Dunker produseres 
i Sverige og Tyskland, og svekket kronekurs vil medføre 
større kostnader enn forutsatt. Disse forholdene 
vurderes ikke til å påvirke forutsetningen om 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 31.12.19.  Styret kjenner ikke til at det er inntruffet 
forhold som skulle ha betydning for årsregnskapet for 
2019, og bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er 
til stede.

DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT
Årets resultat etter skatt er kr 3.313.360, som overføres 
til annen egenkapital. Det utbetales ikke utbytte for 2019.

Ifølge 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 husholdningsrenovasjon, enerett septik og enerett 
kommunalt næringsavfall er pr 31.12.19 på til sammen 
kr 4.702.849.

Styret har tidligere vedtatt at 10% av overskuddet etter 
skatt i FIAS Proff overføres til «Fond for gode miljøtiltak 
i Fjellregionen». For 2019 utgjør dette kr 365.295.

RESULTATREGNSKAP FOR FIAS 2019 2018 Budsjett

Driftsinntekter

Salgsinntekter 72 878 580 69 705 420 69 256 598

Andre driftsinntekter 2 452 903 2 385 617 1 600 000

Sum driftsinntekter 75 331 483 72 091 038 70 856 598

Driftskostnader

Transport og behandling -22 728 890 -19 336 948 -17 806 221

Lønnskostnader -23 708 274 -26 827 919 -28 539 005

Avskrivninger -7 368 131 -7 270 029 -7 435 661

Andre driftskostnader -15 662 620 -15 146 329 -15 181 836

Sum driftskostnader -69 467 915 -68 581 225 -68 962 723

Driftsresultat 5 863 568 3 509 813 1 893 875

Finansielle poster

Finansinntekter 95 316 63 049 26 000

Finanskostnader -1 675 562 -1 482 668 -1 466 000

Resultat av finansielle poster -1 580 246 -1 419 620 -1 440 000

Ordinært resultat 4 283 322 2 090 193 453 876

Skatt på ordinært resultat -969 962 -612 345 -791 767

Årsresultat 3 313 360 1 477 848 -337 891

Disponeringer

Overført til annen egenkapital 3 313 360 1 477 848 -337 891

Sum disponeringer 3 313 360 1 477 848 -337 891

Fullstendig årsregnskap finnes på vår hjemmeside www.fias.no

ÅRSREGNSKAP FIAS 2019

BALANSE 31.12.2019 1.1.2019 31.12.2018
EIENDELER
Anleggsmidler
Immatrielle eiendeler

Utsatt skattefordel 171 857 473 583 0
Varige driftsmidler

Bygninger o.a. fast eiendom 52 310 575 37 942 237 37 942 237
Biler, inventar og maskiner 21 056 252 22 396 726 22 396 726

Finansielle anleggsmidler
Aksjer i andre selskaper 913 050 1 161 554 1 161 554
Egenkapitaltilskudd 540 987 468 709 468 709

Sum anleggsmidler 74 992 721 62 442 809 61 969 226
Omløpsmidler
Varer

Varebeholdninger 115 688 218 420 218 420
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Fordringer
Kundefordringer 3 422 434 4 046 340 4 046 340
Andre fordringer 2 538 988 1 933 838 1 933 838

Bankinnskudd, kontanter mv.
Betalingsmidler 989 822 3 933 382 3 933 382

Sum omløpsmidler 7 066 912 10 131 979 10 131 979
SUM EIENDELER 82 059 633 72 574 788 72 101 205

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital

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

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 13 695 189 10 381 830 20 448 601

Sum egenkapital 15 378 801 12 065 442 22 132 213
Langsiktig gjeld
Avsetning til forpliktelser

Pensjonsforpliktelse 6 050 485 10 859 929 0
Utsatt skatt 0 0 319 575

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 46 841 250 35 961 250 35 961 250

Sum langsiktig gjeld 52 891 735 46 821 179 36 280 825
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld

Leverandørgjeld 4 269 806 4 762 922 4 762 922
Gjeld til kredittinstitusjoner

Gjeld kredittinstitusjoner 358 895 0 0
Skattegjeld

Betalbar skatt 668 236 598 496 598 496
Offentlige avgifter

Skyldige offentlige avgifter 1 354 758 1 356 834 1 356 834
Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld 7 137 402 6 969 915 6 969 915
Sum kortsiktig gjeld 13 789 097 13 688 167 13 688 167
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 82 059 633 72 574 788 72 101 205

Tolga 19. mars 2020

RESULTATREGNSKAP Regnskap Budsjett

Inntekter

Salgsinntekter 3 190 403 4 321 666

Kommunegebyr 38 768 788 38 768 788

Andre driftsinntekter 31 474 0

Sum inntekter 41 990 665 43 090 454

Driftskostnader

Transport og behandlingskostnader 25 347 458 25 593 673

Lønnskostnader *) -1 236 054 1 493 157

Avskrivninger 211 443 193 377

Andre driftskostnader 2 294 674 2 453 781

Sum driftskostnader 26 617 521 29 733 988

Driftsresultat 15 373 144 13 356 466

Finansinntekt 1 227 416

Finanskostnader 139 229 23 460

Resultat før fordelte felleskostnader 15 235 142 13 333 422

Fordelte felleskostnader

Felleskostnader fra administrasjonen 3 870 119 4 268 479

Felleskostnader fra driftsavdelingen 3 262 692 3 448 957

Felleskostnader fra gjenvinningsstasjoner 8 455 368 8 143 506

Sum fordelte felleskostnader 15 588 178 15 860 942

Totalt resultat, regnskapsmessig -353 036 -2 527 520

*) Ansattes lønnskostnad tilordnes avdelingen gjennom ulike fordelingsnøkler, og rapporteres 
derigjennom på ulike linjer i avdelingsregnskapet. 

Gjennomført avkortning og planendring i selskapets ytelsespensjonsordning i 2019 har resultert 
i en kostnadsreduksjon på kr. 2.688.479. Ut fra en kost nytte vurdering er hele kostnadsreduksjonen 
presentert som lønnskostnad. Budsjettet for 2019 inkluderte ikke disse effektene, da de aktuarielle 
beregningene ikke forelå.

AVDELINGSREGNSKAP 
HUSHOLDNINGSRENOVASJON 2019

forts. neste side 
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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, ett for enerett septik 
og ett for enerett kommunalt næringsavfall. 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.

SELVKOST

AVDELINGSREGNSKAP 
ENERETT SEPTIK 2019

RESULTATREGNSKAP Regnskap Budsjett

Inntekter

Inntekter fra kommunene 4 867 774 4 149 540

Sum inntekter 4 867 774 4 149 540

Driftskostnader

Transport og behandlingskostnader 4 896 096 4 116 194

Lønnskostnader *) -312 614 0

Avskrivninger 0 0

Andre driftskostnader 0 0

Sum driftskostnader 4 583 482 4 116 194

Driftsresultat 284 292 33 346

Finansinntekt 0 0

Finanskostnader 0 0

Resultat før fordelte felleskostnader 284 292 33 346

Fordelte felleskostnader

Felleskostnader fra administrasjonen 269 616 166 306

Sum fordelte felleskostnader 269 616 166 304

Totalt resultat, regnskapsmessig 14 676 -132 958

*) Ansattes lønnskostnad tilordnes avdelingen gjennom ulike fordelingsnøkler, og rapporteres 
derigjennom på ulike linjer i avdelingsregnskapet. 

Gjennomført avkortning og planendring i selskapets ytelsespensjonsordning i 2019 har resultert i 
en kostnadsreduksjon på kr. 312.614. Ut fra en kost nytte vurdering er hele kostnadsreduksjonen 
presentert som lønnskostnad. Budsjettet for 2019 inkluderte ikke disse effektene, da de aktuarielle 
beregningene ikke forelå.

Selvkostkorrigeringer

Totalt resultat, regnskapsmessig 14 676

Tilbakeføring faktiske rentekostnader 128 125

Tilbakeføring faktiske renteinntekter -6 538

Kalkulatoriske renter på gj.snittlig investert kapital -118 340

Renteberegning opptjent kapital i selvkostfond 36 765

Avkortning og planendring pensjonsforpliktelse -312 614

Totalt resultat, selvkostregnskap -257 926

Selvkostfond 1.1.2019 1 745 834

Selvkostfond 31.12.2019 1 487 908

Selvkostkorrigeringer

Totalt resultat, regnskapsmessig -353 036

Tilbakeføring faktiske rentekostnader 919 105

Tilbakeføring faktiske renteinntekter -55 880

Kalkulatoriske renter på gj.snittlig investert kapital -984 055

Rentebregning opptjent kapital i selvkostfond 108 069

Avkortning og planendring i pensjonsforpliktelse -2 688 479

Totalt resultat, selvkostregnskap -3 054 275

Selvkostfond 1.1.2019 6 279 832

Selvkostfond 31.12.2019 3 225 557
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RESULTATREGNSKAP Regnskap Budsjett

Inntekter

Inntekter fra kommunene 163 952 145 000

Sum inntekter 163 952 145 000

Driftskostnader

Transport og behandlingskostnader 163 563 145 000

Lønnskostnader*) -9 619 0

Avskrivninger 0 0

Andre driftskostnader 0 0

Sum driftskostnader 153 944 145 000

Driftsresultat 10 008 0

Finansinntekt 0 0

Finanskostnader 0 0

Resultat før fordelte felleskostnader 10 008 0

Fordelte felleskostnader

Felleskostnader fra administrasjonen 11 234 0

Sum fordelte felleskostnader 11 234 0

Totalt resultat, regnskapsmessig -1 226 0

*) Ansattes lønnskostnad tilordnes avdelingen gjennom ulike fordelingsnøkler, og rapporteres derigjennom på 
ulike linjer i avdelingsregnskapet. 

Gjennomført avkortning og planendring i selskapets ytelsespensjonsordning i 2019 har resultert i en 
kostnadsreduksjon på kr. 9.619. Ut fra en kost nytte vurdering er hele kostnadsreduksjonen presentert som 
lønnskostnad. Budsjettet for 2019 inkluderte ikke disse effektene, da de aktuarielle beregningene ikke forelå.

Selvkostkorrigeringer:

Totalt resultat, regnskapsmessig -1 226

Tilbakeføring faktiske rentekostnader 3 180

Tilbakeføring faktiske renteinntekter -161

Kalkulatoriske renter på gj.snittlig investert kapital -2 669

Rentegeregning opptjent kapital i selvkostfond -121

Estimatendring og planavvik bokført pensjonsforpliktelse -9 619

Totalt resultat, selvkostregnskap -10 616

Selvkostfond 01.01.2019 0

Selvkostfond 31.12.2019 -10 616

AVDELINGSREGNSKAP
ENERETT KOMMUNALT NÆRINGSAVFALL 2019

RESULTATREGNSKAP Regnskap Budsjett

Inntekter

Salgsinntekter 25 880 959 21 871 604

Andre driftsinntekter 2 233 386 1 600 000

Sum inntekter 28 114 345 23 471 604

Driftskostnader

Transport og behandlingskostnader 18 704 698 14 331 461

Lønnskostnader*) 71 059 1 732 560

Avskrivninger 28 418 28 572

Andre driftskostnader 640 514 652 716

Sum driftskostnader 19 444 689 16 745 309

Driftsresultat 8 669 656 6 726 295

Finansinntekt 2 490 140

Finanskostnader 53 171 7 190

Resultat før fordelte felleskostnader 8 618 975 6 718 525

Fordelte felleskostnader

Felleskostnader fra administrasjonen 1 466 039 1 108 696

Felleskostnader fra driftsavdelingen 1 949 964 1 906 566

Merkostnad fra gjenvinningsstasjoner 589 064 589 064

Sum fordelte felleskostnader 3 996 067 3 604 326

Resultat før skatt 4 622 908 3 114 199

Skattekostnad 969 962 747 445

Resultat etter skatt 3 652 946 2 366 754

*) Ansattes lønnskostnad tilordnes avdelingen gjennom ulike fordelingsnøkler, og rapporteres 
derigjennom på ulike linjer i avdelingsregnskapet. 

Gjennomført avkortning og planendring i selskapets ytelsespensjonsordning i 2019 har resultert i 
en kostnadsreduksjon på kr.1.798.732. Ut fra en kost nytte vurdering er hele kostnadsreduksjonen 
presentert som lønnskostnad. Budsjettet for 2019 inkluderte ikke  
disse effektene, da de aktuarielle beregningene ikke forelå.

AVDELINGSREGNSKAP 
NÆRINGSRENOVASJON FIAS PROFF 2019
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ANDEL BALANSE NÆRINGSREVISJON 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2018

Utsatt skattefordel 171 857 473 583 0

Sum immatrielle eiendeler 171 857 473 583 0

Bygninger o.a. fast eiendom 14 578 921 11 084 653 11 084 653

Biler, inventar og maskiner 5 868 363 6 543 102 6 543 102

Aksjer i andre selskaper 340 758 405 102 405 102

Langsiktige fordringer 201 901 163 466 163 466

Sum anleggsmidler 20 989 942 18 196 323 18 196 324

Varebeholdninger 43 168 76 176 76 176

Kundefordringer 1 277 281 1 411 197 1 411 197

Forskuddsbet. kostnader og andre fordringer 947 572 674 443 674 443

Betalingsmidler 369 410 1 371 801 1 371 801

Sum omløpsmidler 2 637 431 3 533 617 3 533 617

SUM EIENDELER 23 799 230 22 203 523 21 729 940

Aksjekapital 186 604 174 379 174 379

Overkursfond 441 734 412 795 412 795

Annen egenkapital 9 905 449 6 252 503 9 512 362

Sum egenkapital 10 533 787 6 389 677 10 099 537

Pensjonsforpliktelse 2 254 285 4 053 017 0

Utsatt skatt 0 0 319 575

Gjeld til kredittinstitusjoner 5 448 101 6 147 195 6 147 195

Sum langsiktig gjeld 7 702 386 10 200 212 6 466 770

Leverandørgjeld 1 593 528 1 661 111 1 661 111

Gjeld til kredittinstitusjoner 133 943 0 0

Betalbar skatt 666 241 598 496 598 496

Skyldige offentlige avgifter 505 607 473 208 473 208

Annen kortsiktig gjeld 2 663 739 2 430 819 2 430 819

Sum kortsiktig gjeld 5 563 057 5 163 634 5 163 634

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 23 799 230 22 203 523 21 729 940

AVDELINGSBALANSE 
NÆRINGSRENOVASJON FIAS PROFF 2019
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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 3 313 360. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap og
kontantstrømoppstilling 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 2019, og av dets resultater og 
kontantstrømmer 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 
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rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater og 
kontantstrømmer 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 
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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 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 og årsberetningen. 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.
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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 
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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 
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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.

Revisors beretning - 2019
Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS

3 

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til resultatdisponering er 
konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

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, 03. april 2020
KPMG AS 

Siri Horten 
Statsautorisert revisor
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