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I 2013 passerte SHMIL-konsernet 100 millioner kroner i 
omsetning. Dette er en viktig og hyggelig milepæl. Selskapet 
fortsetter veksten og 2013 har således vært et godt år. Det er 
ekstra hyggelig at Retura Shmil stadig vinner markedsandeler.
Selskapets kundefokus vises på omsetningstallene. Alle som jobber 
her er selgere og profilerer bedriften på en meget god måte.
Vi har, som i 2011, gjennomført brukerundersøkelser i alle våre elleve 
eierkommuner. Tilbakemeldingen er at kundene blir mer og mer fornøyd 
med selskapet. 
I kundeundersøkelsen for 2013 oppnådde SHMIL 75 poeng av 100 mulige, 
godt over landsgjennomsnittet som ligger på 65 poeng. Det er også et hakk 
opp fra våre egne resultater fra 2011. Tallene viser også at vi er blant landets 
beste selskaper på flere punkter. På tilfredshet, omdømme og henting av avfallet 
ligger vi på tredjeplass i Norge. Også på styring og ledelse, oppsamlingssystemet, 
tjenester og miljøbevissthet ligger vi godt innenfor topp ti i landet.
Miljøbevissthet er viktig for oss. SHMIL satset tidlig på kildesortering gjennom 
optiske systemer. EUs krav om kildesortering og materialgjenvinning forsterkes stadig 
og forteller oss at det var en riktig satsing vi startet med allerede i 2001. Miljøvern-
ministeren bekreftet nylig at dette området også har høy prioritet i departementet. 
Kundene våre på Helgeland er flinke til å gjøre det beste for miljøet. De kildesorterer 
hjemme og oppsøker gjenbruksstasjonene jevnlig. De fortjener derfor en takk for sin miljø-
bevissthet. SHMILs oppgave er å oppmuntre til at denne trenden fortsetter.
Et nytt satsingsområde er at skiltingen og informasjonen på våre anlegg skal få en standardisering 
og oppgradering. Vårt nye anlegg i Brønnøysund står nå ferdig og er et av de beste anleggene i vårt 
område. Det fremstår nå som et mønsteranlegg. 
SHMIL har lenge samarbeid med andre renovasjonsselskap i Midt-Norge. Dette samarbeidet omfatter 
99 kommuner. Totalt er vi 695.000 innbyggere. Et godt samarbeid som vekker oppsikt. Sammen har vi 
en uvanlig solid kompetanse om avfallsbehandling. 52 kommuner samarbeider også om bedriften Ecopro, 
som ble etablert i 2002 for å behandle kildesortert matavfall og slam på en hygienisk og miljømessig 
forsvarlig måte. Etter en vanskelig start har vi nå en teknologi og en bedrift som fungerer godt. 
En stor takk rettes også til våre ansatte. HMS har et sterkt fokus i SHMIL. Helt bevisst motiverer vi alle ansatte
til å melde avvik. Bare slik kan vi bli oppmerksom på svakheter som vi kan ta tak i og utbedre. SHMIL skal for-
tsette å være en av de ledende i landet når det gjelder kildesortering og materialgjenvinning, med fullt fokus på
vår visjon:

Vi gir avfall verdi Håkon N. Johansen

Håkon 
N. Johansen
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Avfall fra husholdningene
I SHMIL sorterer husholdningene ut matavfall i grønn pose, plast-
emballasje i blå pose og drikkekartong og emballasjekartong i
oransje pose. Øvrig restavfall som får plass i plastposer legges i
vanlige handleposer. Alle posene legges i samme avfallsbeholder og
blir sortert via et optisk sorteringsanlegg (opti-Bag) på Åremma i
Vefsn.  Papir i form av lesestoff og reklame samles inn separat i
egen sekk eller dunk.

I oversikten nedenfor ser vi at restavfallet utgjør omtrent halv-
parten av avfallsmengdene fra husholdningene. Matavfall utgjør 25
% og papir, kartong og plast utgjør til sammen 22 % av tonnasjen.
I snitt har hver innbygger levert 187 kg avfall via avfallsdunken.

Avfall fra abonnent i 2013
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Siden alt restavfallet frå husholdningene
går til forbrenning, blir gjenvinnings-
prosenten for husholdningene på 100 %.
Dette har vært tilfellet de 3 siste årene.

Når det gjelder den totale gjenvinnings-
prosenten er den noe lavere i 2013 i forhold til
2012. Dette skyldes i hovedsak at SHMIL har
mottatt større mengder forurensede masser
som er gått til deponi. Ser man bort fra de for-
urensede massene er gjenvinningsprosenten
omtrent på samme nivå som i 2012. 
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Avfall fra husholdningene 2009–2013

SHMIL har returpunkt med containere for mottak av glass- og
metallemballasje samt papp. Det er også satt ut en del con-
tainere i samarbeid med Fretex, hvor vi kan motta brukte
klær. Dette har vært en stor suksess i 2012 ble det samlet inn
totalt 208 tonn. I 2013 har dette gått litt ned, men vi ligger
fremdeles på høyt, med 187 tonn. Dette tilsvarer 4,62 kg per
innbygger.
Avfall som kommer inn over SHMILs gjenbruksstasjoner og

anlegg, blir sortert, lastet om og sendt videre til en mottaker
for sluttbehandling i form av materialgjenvinning, energigjen-
vinning, eller destruksjon. Noe av avfallet kan SHMIL håndtere
selv på eget deponi på Åremma. Blant annet har vi i 2013
merket en sterk økning i mottak av forurensede masser.
Tabellen og kakediagrammet nedenfor viser hva slags slutt-
behandling avfallsmengdene har fått. 

Avfall levert til anlegg, gjenbruksstasjoner og returpunkter 

Mengder husholdningsavfall samlet inn de siste 5 årene er il-
lustrert i søylediagrammet nedenfor (mengder i tonn).  Tonna-
sjen har holdt seg forholdsvis stabilt gjennom årene. Det har
vært en nedgang i mengde papir i 2013, en trend som vise seg
spesielt i siste halvdel av året. Det blir spennende å se om den

elektroniske dokumentflyten nå vil gjøre at vi ser en nedgang i
innsamlet papir også fremover. Gjenvinningsprosenten for hus-
holdningsavfallet er nå på 100% når man regne med energi-
gjenvinning av restavfallet.  47% av avfallet har gått til
materialgjenvinning.

Gjenvinningsgrad og mengder husholdningsavfall 2009–2013
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Behandling Prosent

Deponi 22%
Materialgjenvinning 19%
Energigjenvinning 58%
Destruksjon 1%

Total sum 100%

Gjennvinning 77%

Hensikten med kildesorteringen som foregår både i hjemmet
og hos SHMIL, er å få hentet ut avfall som har en positiv verdi,
og/eller som kan brukes som råstoff til produksjon av nye
varer og produkter. I tillegg til sikrer vi at ikke farlig avfall og
elektrisk-/ elektronisk avfall behandles korrekt.  
Til sammen har 77 % av avfallstonnasjen blitt sendt til gjen-

vinning i 2013. Søylene under viser hvordan gjenvinnings-
prosenten har endret seg siden 2007. En stor del av energi-
gjenvinningen består av restavfall. Det øvrige som er gått til
energigjenvinning er i hovedsak trevirke som det i dag ikke
finnes noen annen gjenvinningsordning for.

Avfall sendes til gjenvinning 
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Fraksjon 2012 2013 Hvor? Behandling

Asbest 145 144 Åremma Nedgraving på eget område

Risikoavfall 26 19 Rekom-Sakab/kumla i Sverige Forbrenning 

EE avfall 451 381 Østbø og WEEE Gjenvinning 

Farlig avfall 190 194 Østbø, Børstad Gjenvinning /destruksjon

Farlig avfall vindu Klorparafin-Retura,

- PCB og klorparafin 55 PCB-Nordmijø Destruksjon

Fretex 208 187 Heimdal Gjenbruk 

Glass 129 469 Åremma og Fredrikstad Ombruk/Gjenvinning 

Inert avfall 51 19 Åremma Deponering

Kartong 186 189 Grønt Punkt i Sverige Gjenvinning 

Forurenset masse 115 1993 Åremma Deponering

Metall 843 816 Norsk gjenvinning Gjenvinning 

Oljeforurenset 154 113 Åremma Deponi/Kompostering

Papir 1498 1288 Skogn, Norske Skog Gjenvinning 

Papp 1182 1361 Ranheim, Norske Skog Gjenvinning 

Plast 561 774 Grønt Punkt, Folldal/Tyskland Gjenvinning 

Restavfall forbrenning 12228 13119 Trondheim/Sverige Forbrenning m/energigjenvinning 

Restavfall deponi 2055 2292 Åremma Deponering

Renas 54 30 Weee Recycling Gjenvinning 

Sandfang 34 84 Åremma Deponering  

Slam 446 428 Åremma Kompostering

Trevirke 3764 3921 Østersund/ Verdal Forbrenning m/energigjenvinning

Trykkimpregnert 294 202 Kirkenær Forbrenning

Våtorganisk 2484 2455 Verdal, EcoPro Kompostering/Biogass

Totalt 27098 30530

Under er en tabell som viser hvor avfallet SHMIL har be-
handlet er blitt av. Det er behandlet 30 530 tonn, noe
som tilsvarer 1221 vogntog (25t pr lass).

Oppstilling i antall tonn

Hva skjedde med avfallet?

Total avfallsmengde



2013

YTRE MILJØ

Tilbake til oversikt

9

Flygeavfall 
Under den daglige driften på våre anlegg oppstår det en del
flygeavfall som kan være sjenerende for nærmiljøet. I 2013 var
høststormene og utbyggingen av vårt regionale anlegg i Brønn-
øysund spesielt utfordrende i forhold til flygeavfall. På tross av
dette mottok vi kun en klage. Klagen ble straks tatt tak i og
det ble umiddelbart iverksatt tiltak. I tillegg arrangeres det
jevnlige oppryddinger rundt våre regionale anlegg hvor
idrettslag og skoleklasser bidrar. Ved Åremma avfallsanlegg
ryddes det også avfall fra åkrene ved anlegget. 

Skadedyr og lukt 
For å kontrollere rotteproblematikken i området rundt
deponiet på Åremma er det opprettet et tett samarbeid med
skadedyrsfirma. Alle rotteobservasjoner, inspeksjoner og tiltak
dokumenteres. I 2013 ble det gjennomført sju inspeksjoner,
satt ut to nye rottefeller og nye elektriske rottefeller ble
testet ut. Det arrangeres også jevnlige møter mellom SHMIL
IKS, skadedyrsfirmaet, kommunen, grunneiere, smittevernslege,
mattilsynet og andre avfallsprodusenter rundt Åremma, for å
diskutere utbredelsen av rotter.  

I 2013 har vi ikke mottatt klager på fugler, men vi har hatt
noen problemer med fugler inne i anleggsbygningene. For å

unngå fugler innendørs har automatiske portlukkere blitt in-
stallert. Nye rutiner for lukking av porter har også blitt ut-
arbeidet og iverksatt.    
Vi har ikke registrert klager på lukt fra våre anlegg.

Vann 
I vår konsesjon fra Fylkesmannen i Nordland er vi pålagt å
analysere sigevann, sigevannssedimenter, bekkevann og bekke-
vannsedimenter ut fra et fastsatt overvåkningsprogram. I 2013
er alle målepunktene analysert etter skjema. Det er ikke re-
gistrert betydelige endringer i innholdet til sigevannet eller
sigevannssedimenter, sammenlignet med tidligere år. 
For å kunne vurdere hvordan virksomheten påvirker Årem-

bekken tas det prøver fra ulike målepunkter langs bekken. En
prøve er tatt oppstrøms for SHMIL sitt deponi, en prøve er
tatt av overvannsledning som går gjennom anlegget og ut i
bekken oppstrøms deponiet, og en prøve nedstrøms
deponiet. De fleste analyseparameterne ligger på samme nivå
som tidligere, og det er det ingen tydelige endringer i kon-
sentrasjonsnivået over tid. Shmil fortsetter miljøovervåk-
ningen for å følge utviklingen i Årembekken. 
Sigevannet fra Shmil sitt deponi går inn i et felles utslipps-

anlegg sammen med sigevann fra eksisterende og nedlagte
deponier på Åremma, som Vefsn kommune og Alcoa har an-

Mosjøen
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svaret for. Utslippsanlegget er organisert gjennom fellesskapet
Sameiet Sigevann Åremma (SSÅ). Ved utgangen av 2013 er SSÅ
godt i gang med prosjekteringen av sigevannsrensing for
deponiene, slik vi er pålagt i krav fra Fylkesmannen i Nordland.
Etter grundige analyser og vurderinger, viser det seg at en ak-
tuell rensemetode kan være å bruke et overrislingsanlegg for å
få tilført oksygen, dannet kompleksbindinger og felt ut jern og
organisk materiale. Resultatene fra et pilotrenseanlegg på
Åremma skal brukes til å vurdere rensemetoden nærmere.
Pilotanlegget skulle opprinnelig ha vært etablert i løpet av
oktober 2013, men etter omfattende problemer med
pumpene i utslippsanlegget og begroing av sigevannsledningen,
har oppstart blitt forskjøvet til våren 2014.

Klimagassutslipp 
Konsulentselskapet Østfoldforskning har på vegne av åtte av-
fallsselskap i Midt-Norge utarbeidet et web-basert verktøy
som skal hjelpe avfallsselskapene med å beregne sin klimapres-
tasjon. Beregningene baserer seg på klimagassutslipp relatert
til ulike transporttyper, avstander, avfallsbehandling, samt
sparte klimagassutslipp ved at avfallet materialgjenvinnes eller
energiutnyttes. Gjennom materialgjenvinning erstattes bruk av
jomfruelig materiale, og gjennom energiuttnyttelse genereres
energi som erstatter andre energibærere. 

I 2013 var Shmil sitt netto klimagassutslipp for innsamling og

behandling av optibag-avfall 2115 tonn
CO2-ekvivalenter. Beregningene viser
at klimagassutslippene ved behandling
av avfall var vesentlig høyere en ut-
slippene ved transport. Videre var av-
fallstypen med størst klimapåvirkning
restavfall. Dette kommer av at for-
brenning og transport av restavfallet
genererer betydelige høyere klima-
gassutslipp enn de utslippene som
spares å erstatte andre energibærere.
For å redusere klimagassutslippene i
årene som kommer vil Shmil jobbe
med å redusere mengden restavfall.
Dette kan eksempelvis gjøres gjen-
nom holdningsskapende arbeid for å få bedre utsortering av
plastemballasje, som dermed kan gå til materialgjenvinning.
Siden 2010 har Shmil sitt netto klimagassutslipp for optibag-

avfall blitt redusert med over 50%. Dette kommer av at alt
restavfallet ble sendt til forbrenning i 2013, i motsetning til i
2010 hvor omtrent 50% av restavfallet ble lagt på deponi. Ved
forbrenning av restavfallet, fremfor deponering, fikk vi bedre
ressursutnyttelse av avfallet og hindret utslipp av den svært
potente klimagassen metan.  
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Klimagassutslipp ved transport og behandling av optibag-avfall, og sparte klimagassutslipp ved
materialgjenvinng og energiutnyttelse av optibag-avfall.

Julie Stene Krokstad
(26) er utdanna
biolog og jobber som
trainee hos SHMIL. 
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SHMIL IKS med tilhørende datterselskaper er ISO sertifisert
etter standardene for Miljøstyringssystemer og kvalitet.  Disse
standardene benyttes over store deler av den vestlige verden.
At vi følger og oppfyller disse internasjonale kravene er et
kvalitetsstempel på hvordan konsernet drives.
SHMIL har satt seg mål innenfor både Miljø, kvalitet og HMS.

Kvalitetsmål: - Kundetilfredsheten målt ved hjelp av 
kundeundersøkelse skal økes til 75 %.

Miljømål: - Økt materialgjenvinning av 
husholdningsavfallet

- utarbeide klimaregnskap og redusere 
utslipp av klimagasser, 

- Redusere både mengden sigevann og 
SHMILs utslipp av miljøgifter fra sigevannet.

HMS: - forhindre forurensning av det ytre miljø 
- sikre ansatte, entreprenører og kunder mot
ulykker samt bidra til et godt arbeidsmiljø i 
selskapet. 

- God opplæring 
- Mål for sykefravær i selskapet er Fravær <3,5 %
- Mål for antall fraværsdager på grunn av skader
er 0 dager.

Kundetilfredshet:
Det er i 2013 gjennomført en kundetilfredshetsundersøkelse.
Målet var at minst 75% av våre kunder totalt sett skal være til-
freds med SHMIL. Dette oppnådde vi.
Undersøkelsen ble gjennomført av Sentio som har utarbeidet
en database for rebovasjonsselskaper i hele norge. Dette
betyr at SHMIL kan sammenligne seg med tilfredsheten målt
andre steder i Norge. Denne sammenligningen ga følgende re-
sultatfor SHMIL:

• Nest beste resultat noensinne på
Samfunnsansvar/moral

• Tredje beste resultat noensinne på
Kjennskap, Omdømme og Pris på
renovasjonstjenesten

• Femte beste resultat noensinne på
Ureflektert tilfredshet (3. beste sel-
skap), Henting av avfallet (3. beste
selskap), Reflektert og Total til-
fredshet (3. beste selskap), og Total
indikator (Omdømme og
Tilferdshet) (3. beste selskap)

• Sjette beste resultat noensinne på Styring og ledelse (5.
beste selskap) , Oppsamlingssystemet (4. beste selskap) 
og Personlig behandling 

• Syvende beste resultat noensinne på Tilfredshet tjenester 
(5. beste selskap)

• Tiende beste resultat noensinne på Miljøbevissthet 
(8. beste selskap)

HMS:
2013 har vært et år der fokus på helse miljø og sikkerhet har
hatt stor fokus. Vi har utført ulike sikkerhetstiltak for både
egne ansatte, og kundene våre.  Ved gjenbruksstasjonen på
Åremma har vi montert opp gjerde som skal hindre at noen
kan falle ned i containerne.  
SHMIL har ikke eget AMU-utvalg, men har verneombud Kjell

Mellingen som er valgt for både SHMIL og Retura Shmil. I
Brønnøysund er det ansatt en driftsoperatør/hms
koordinator, som vil fungere som medhjelper til hovedverne-

Kjell Mellingen
verneombud

Beredskapsøvelse Åremma høsten 2013
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Konklusjonen fra Revisorene fra Teknologisk Institutt sier:
Anlegget på Trofors framstod som ryddig og organisert. De
ansatte hadde god kontroll på drift og hadde satt seg inn i
hvilke fraksjoner og mengder som de kunne ta i mot.

Det samme kan sies om ansatte i Brønnøysund, som nevnt
i rapporten for Retura SHMIL.

Kvalitets- og miljøstyringssystemet til SHMIL IKS er under
stadig forbedring. Det jobbes nå også med å få en ny elekt-
ronisk plattform som kan gjøre oppdateringer av prosedyrer
og prosesskart enklere.

Det er allerede tatt i bruk et elektronisk avvikssystem, som

har vært en suksess både når det gjelder å trekke ut analyser
og trender og når det gjelder registrering av avvik. Terskelen
for å registrere er blitt mindre og oppfølging enklere.
Det jobbes videre med sigevannsprosjektet og det er ut-

viklet et verktøy for beregning av klimaregnskap.   
Dette vil gjøre det enklere å måle miljøprestasjon. Flott!
Utfordringen framover vil være å forenkle systemet og

minske antall prosedyrer, evt. visualisere prosedyrene i et
elektronisk system.

ombudet på Åremma. Det er viktig at HMS-arbeidet fungerer i
alle kommuner. 
Vernerunder er et av flere verktøy i det systematiske arbeidet

med HMS og kvalitet.  Det gåes felles vernerunder for SHMIL
og Retura Shmil og ved flere av anleggene gjennomføres både
vernerunde og internrevisjon i henhold til ISO-systemet
samtidig. Det er gjennomført vernerunder for alle anlegg i
2013, 
Vi har i 2013 gjennomført ADR- kurs for flere av våre egne

sjåfører. De er nå godkjent for å frakte farlig gods langs veiene.
I begynnelsen av juni gjennomførte vi en innsamling av farlig av-
fall ute på bygdene i nordkommunen i Vefsn. Dette skulle pågå
over 2 ettermiddager/kvelder. Første dagen hadde oppstillings-
plass/mottak ved Herringen Bygdahus, Grendehuset ved Baag-
neset, og  Trondmokrysset. Den andre dagen hadde vi  mottak
ved Elsfjord, Drevvatn og  ved Granmoen.   
Tilbakemeldingene vi fikk fra kundene som var innom, var at

dette var et bra tiltak. Vi vil også i 2014, gjennomføre innsam-
ling av farlig avfall. Da også  i Grane og Hattfjelldal.

I forbindelse med nytt bygg i Brønnøysund er det gjen-
nomført en kartlegging av behovet for både brannsluknings-
apparat og annet varslingsutstyr i forbindelse med eventuell
brann. 
Alt av førstehjelpsskap/verneutsyr på alle avdelinger i SHMIL

eroppgradert i 2013.
Vi har også hatt fokus på at alt av kjøretøy  og utstyr er

sertifisert og godkjent iht. gjeldende forskrifter.  Varslingsutstyr
på renovasjonsbilene er også oppgradert, samt riktig verneut-
styr til renovatørene.

Avvik- og forbedringssystem:
Det legges stor vekt på at alle avvik skal registreres i vårt av-
viks- og forbedringssystem og 80 avvik er registrert  i 2013.
Disse er fordelt på følgende konsekvenser (ett avvik kan ha
mer enn en konsekvens)
6 personskader, 40 på materiell skade, 10 med skade på miljø,
6 nesten ulykker, 22 på omdømme, 52 på økonomi

Sykefravær: 
Totalt sykefravær for 2013 endte på 8,9 %.. Av dette er 0,9 %
korttidsfravær, og 8 % er langtidsfravær. Det har i løpet av 2013
vært 4 langtidssykemeldinger.  
Bedriften har høyt fokus på sykefravær og har som IA-berdift

lagt vekt på å tilrettelegge for at arbeidstakere med sykemeld-
ing kan være i arbeid.
Som IA-bedrift har SHMIL rett til utvidet bruk av egenmeld-

inger, aktiv sykemelding uten forhåndsgodkjenelse av NAV og
egen kontaktperson hos NAV.
IA-avtalens overordnede mål er å forebygge og redusere

sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt
hindre utstøtning og frafall fra arbeidslivet. I 2013 har det vært
gjennomført et internt møte med tema ”Arbeid og Psykisk
helse”

Bedriftshelsetjeneste:
SHMIL har inngått avtale om bedriftshelsetjeneste med Frisk3
Bedriftshelse Mosjøen AS. Aktivitetsplan utarbeides årlig i sam-
arbeid med Frisk 3. I 2013 har vi hatt oppfølging av vaksine-
program og arbeidshelseundersøkelser for alle ansatte
Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund.
Bedriften har tilbud om 48 timers garanti for konsultasjon

hos manuell-/fysioterapeut ved akutte arbeidsrelaterete
muskel-/skjelettplager , men ingen ansatte har benyttet seg av
dette i 2013
29 august 2013 gjennomførte vi førstehjelpskurs med hjelp

fra BHT, med påfølgende brannøvelse med hjelp fra Brann-
stasjonen i Mosjøen, der alle ansatte på Åremma deltok

Tilsyn og revisjoner:
SHMIL har ikke hatt tilsyn fra Fylkesmannen eller arbeids-
tilsynet i 2013.  
SHMIL IKS ble revidert 3. og 4.09.13 i henhold til NS-EN ISO

9001:2008 Kvalitet og NS-EN ISO 14001:2004 Miljø
(Resertifisert i 2012: sertifikat gyldig til 12-12-2015)
Det ble ikke registret avvik eller anmerkninger i forbindelse

med revisjonen, men 4 forbedringspunkter.  
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2013 har vært et år der vi har hatt fokus på
tilrettelegging for kundene våre. Vi har gjen-
nomført en oppgradering på skilting,  infor-
masjon og tilrettelegging. Ny skilting er
gjennomført på anleggene i 7 kommuner.
Resterende kommuner vil bli gjennomført
våren 2014. 

Alle anleggene vil etter hvert bli helt like på skilting  slik at når
en kunde kommer til en gjenbruksstasjon i en kommune, vil
den vær lik en annen. Dette for å standarisere våre anlegg.

Endret åpningstider
Vi har også endret åpningstidene slik at vi nå er mere til-
gjengelig for kundene. Blant annet har vi endret fra en til to

langdager i Sandnessjøen med en ekstra dag til, og dette med
stor suksess. Ved Leirfjord Gjenbrukstasjon har vi også endret
tilgjengeligheten/veien inn til anlegget, samt laget 2 kjørebaner
for kundene. Dette ble kundene meget godt fornøyd med. Vi
har hatt et samarbeid med Leirfjord kommune, som har bidratt
med å dekke halvparten av kostnadene på asfaltering.
Ved Åremma avfallsanlegg er det også foretatt nyskilting inne

på gjenbruksstasjonen. I tillegg til dette, er deponiet kartlagt på
en mye bedre måte, samt at det er satt opp skilt som rettleder
næringskundene til rett tipprampe. Tilrettelegging for kundene
vil også pågå i 2014.

Økt tilgjengelighet
Grane gjenbruksstasjon har vi flyttet noen meter fra den gamle
gjenbruksstasjonen. Dette for å øke tilgjengelighet for kundene
våre, samt en mye bedre oversikt på anlegget. Området vil bli
inngjerdet iht. krav fra fylkesmannen. 
Vega Gjenbruksstasjon har også fått endret åpningstidene.

Skilting ved Alstahaug
gjenbruksstasjon
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Dette fordi vi nå leier inn en person til å drive stasjonen som
bor på Vega. Dette gjør at vi øker tilgjengeligheten på stasjonen.
I samarbeid med Sømna Kommune har vi utviklet et nytt

returpunkt for kundene på Vik. Sømna kommune har stått for
grunnarbeid og steinlegging/asfaltering og prosjektering. Shmil
har tatt kostnadene med investering av glasscontainer, stål-
beholdere og papp-komprimator, samt lyssetting rundt dette
returpunktet. Åpningen av dette returpunktet ble høytidelig
åpnet  sammen med åpningen av miljøgata.

Store endringer
Ved Brønnøysund Avfallsanlegg har det blitt store endringer. En
ny sorteringshall er bygget. Store utearealer er gjort disponibel
for produksjonen. Her er alle områder asfaltert. Ny vekt er
montert og tatt i bruk for tungtransporten som går inn/ut av
anlegget flere ganger om dagen. Anlegget fremstår i dag mye
mer strukturert enn det har vært tidligere. Ennå gjenstår en del
små prosjekt som skal gjennomføres. Disse gjennomføres våren
2014. 

Driftssjef Shmil IKS 
Ronny Aanes
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Det har i 2013 ikke vært noen nasjonale kampanjer i regi av
Avfall Norge.

SHMIL-nytt
Det er utgitt tre utgaver av informasjonsavisen SHMIL-nytt. De
to første ble sendt ut som vedlegg til faktura slik vi har gjort
tidligere. Siste nummer ble trykt som en dobbeltsidig annonse I
helgeland arbeiderblad. Avisen hadde på denne dagen totaldis-
tribusjon slik at den ble distribuert til alle husstander i SHMIL-
området. Dette gjorde at vi ikke trengte å annonsere i de to
andre lokalavisene. I tillegg til papirannonsen var det nett-
annonser. I avisene har vi i vår serie om presentasjon av eier-
kommuner skrevet om Mosjøen som sykkelby, Dønna som vil
innføre hytterenovasjon samt saker om farlig avfall, strandrydd-
ing og behandling av matavfall.

Tømmekalender
Som vanlig ble tømmekalender for papir sendt ut rundt års-
skiftet. Kalenderen distribueres som uadressert reklame og
deles ut til alle husstander. Tømmekalenderen ligger også på
SHMILs hjemmesider.

Satsing på barn og unge 
– skolebesøk
Gjennom året har vi hatt en rekke besøk både av barnehager,
barneskoler og videregående skoler for omvisning. I tillegg til å
se på sorteringsanlegget og gjenbruksstasjonen har de også fått
orientering om avfallsbehandling og miljø. 

Profilering og sponsing
SHMIL driver i svært liten grad direkte sponsing. Vi er imid-
lertid behjelpelig med gratis utlån av avfallsdunker,
kildesorteringsmateriell og mottak av avfall i forbindelse med
arrangement for barn og unge. Eksempler på dette er f. eks
Kippermocupen i Mosjøen, Tjalg cup i Brønnøysund, div
loppemarkeder i Sandnessjøen og Brønnøysund osv. I forbind-
else med Kommersielle messer og lignende har vi bidratt med
utlån av dunker. F.eks ved Tiendebytte i Mosjøen og på
Herøydagan.

ANNONSE

Alt du trenger å gjøre er å
klikke deg fram til SHMIL
på Facebook.

Nå kan du gjøre et kupp ved å følge
SHMIL på Facebook. Fra i dag vil det
legges ut Skrotfunn på SHMILs Face-
book-side. 

– Vi ser at det av og til kastes ting
som andre kan ha nytte av. Nå vil vi
lete fram gjenstander som er for
gode til å kaste og dele disse med
andre, forklarer Toril Forsmo i
SHMIL.

– Når vi gjør spennende funn
legger vi det ut på Facebook, legger
Forsmo til.

Når bildene er lagt ut på Facebook
er det bare å melde sin interesse
med en kommentar under bildet, så
er man med i trekningen av gjen-
standen. 

– Så det er bare å like oss på Face-
book. Da får du automatiske opp-
dateringer på de siste funnene, sier
Forsmo med et smil. 

Det første funnet som har blitt lagt

ut er en gammel DBS-sykkel, sprayet
i sølv. Hjulene er intakt, med luft i
dekkene. Sykkelen er testet og
fungerer.  

SHMIL kommer til å legge ut funn
fra anleggene i Mosjøen, Sandenes-
sjøen og Brønnøysund. Gjenstanden
kan hentes på anlegges hvor den er
funnet. 

Det er ingen retningslinjer for hva
som legges ut.

– Det kan være litt kuriøse ting,
som spesielle møbler, men egentlig
hva som helst. Hvis vi finner noe vi
tror folk kan ha interesse eller bruk
for legger vi det ut.

Det første skrotfunnet ligger
allerede ut på SHMILs Facebook-
side. Da har du mulighet til å melde
din interesse fram til 25. oktober,
klokka 12:00. Da trekkes vinneren. 

– Det er mye fint som kastes. Dette
kan bidra til gjenbruk. Vår hovedjobb
er resirkulasjon, men dette blir et
trinn opp i avfallspyramiden, avslutter
Toril. 

facebook.com/shmil.no

Denne kan bli din

Toril Forsmo viser fram det første kuppet man kan gjør i Skrotfunn.
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Et interkommunalt 
avfallsselskap eid av 
kommunene Sømna,
Brønnøy,  Vega,  Vevel-
stad,  Alstahaug, Herøy,
Dønna, Leirfjord,  Vefsn,
Grane og Hattfjelldal 

Direktør: 
Håkon N. Johansen
Kontoradresse:
Åremma, 
8664 Mosjøen
Telefon: 75 11 39 50
Telefax: 75 11 39 51
e-post: 
post@shmil.no
Hjemmeside: 
www.shmil.no

Matavfall er et verdifullt 
råstoff. SHMIL bruker inn-
holdet i de grønne posene til
å gjenvinne energi og gjødsel.

Det organiske avfallet sendes til fab-
rikken Ecopro i Verdal. Bedriften eies av
51 kommuner i Midt-Norge. SHMIL re-
presenterer deler av kommunene på
Helgeland. Eierne har investert ca 180
mill kroner i et høyteknologisk lukket
biogassanlegg som foredler avfall til bio-
energi og næringsrik biogjødsel-
produkter. Anlegget startet opp i 2008.

Årlig behandler bedriften om lag
35.000 tonn avfall som først steriliseres
ved at det kokes ved 133 grader Celsius
i minst 20 minutter. Deretter gjenvinnes
energi og gjødsel fra det innsamlede
matavfallet. Plast og annet ikke-organisk
materiale blir automatisk utsortert og
går så til forbrenning ved så å bli nytte-
gjort til oppvarming. Dette er for
Ecopro en kostnad og det er derfor
viktig å fortsette den gode sorteringen
slik at kostnadene for Ecopro holdes
nede. Dette kommer til sist hushold-
ningene til gode gjennom renovasjons-
gebyret.

Ut i andre enden leverer bedriften ca 5
GWh grønn delektrisk kraft i året
basert på biogass fra matavfallet. En kilo
organisk avfall gir ca 1 kWh energi. I til-
legg gir produksjonen ca 12.000 tonn
næringsrik jordforbedrings- og bio-
gjødsel-produkter i året. Disse
produktene leveres i all hovedsak til
landbruket, men også mindre mengder
levers til private aktører.
Ecopro er et enestående bevis på at

norske kommuner kan samarbeide om å
finne bærekraftige løsninger på avfalls-
problemet. Og kildesorteringen hver
enkelt gjør på kjøkkenet gir altså råstoff

Samarbeid løfter kapasiteten

til miljøvennlig energi og gjødsel.
Daglig leder i SHMIL, Håkon
Johansen, sitter i styret til Ecopro.
Han har et spesielt håp for framtida.

– Mitt håp er matavfallet i grønn-
posene innen få år omdannes til bio-
drivstoff, slik at renovasjonsbilene går
på drivstoff framskaffa av matavfall,
slår Johansen fast.

Om du ønsker mer informasjon om
Ecopro kan du gå inn på nettsiden
www.ecopro.no, hvor det blant annet
ligger en informasjonsfilm og hvordan
prosessen fungerer. 

Det nye miljøtorget i 
Sømna gir en stor økning 
i kapasiteten.

21. september ble den nye miljøgata i
Sømna offisielt åpnet med brask og
bram. Som en del var miljøgata har
SHMIL og Sømna kommune hatt et

Problemer med avtalegiro

I forbindelse med siste fakturering
har SHMIL hatt problemer med
enkelte avtalegiroer. 

SHMIL beklager det inntrufne, som
har ført til at noen har fått av-
talegiroer de egentlig ikke skulle hatt. 
Nå oppfordres alle til å sjekke nett-
banken om betalingsopplysningene

på SHMIL stemmer overens.  
Har du funnet noe feil eller er
usikker? Ta kontakt med SHMIL. 
Epostadressen er post@shmil.no 
Husk å skrive inn navn, adresse,
gårds- og bruksnummer samt
telefonnummer.
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Ecopro-anlegget ligger i Verdal.

Ecopro benytter seg av moderne teknologi…

…og maskiner.

Anlegget gjør avfallet til biogjødsel og –
energi.

Karina Eriksen oppfordrer alle til å sjekke sine avtalegiroer. 

nært samarbeid for å få på plass et
oppgradert miljøtorg.

Kapasiteten på metall, glass og papp
er mangedoblet på det nye torget. På
metall og glass har den økt fra åtte til
22 kubikk. 

– Samtidig har vi kjøpt inn en papp-
komprimator som tar sju tonn, for-
klarer driftssjef Ronny Aanes ved
SHMIL.  Han passer også på å skryte
av samarbeidet med kommunen.

– Det har blitt et veldig godt
prosjekt i samarbeid med kommunen. 
Denne miljøtorgløsningen kan fort
vise seg å bli en prototype for flere av
de andre eierkommunene, hvor det
kan komme lignende løsninger. 

– Det er et bedre og billigere al-
ternativ enn å grave seg ned i bakken,
slår Aanes fast.

Miljøtorget gir et bedre tilbud til
både fastboende og turister, da den
ligger like ved fylkesveien. Den økte
kapasiteten gjør at folk skal slippe å
komme til en full miljøstasjon. Et
annet miljøaspekt er at man
reduserer antall tømminger betydelig.

– Det ble også veldig fint, så jeg er
meget fornøyd. Nå er det også opp til
kundene å holde det ryddig rent og
ryddig rundt. Da blir det mye
triveligere å komme på miljøtorget og
levere fra seg avfallet, avslutter drifts-
sjefen. 

Matavfallet blir 
energi og gjødsel

Kommunalsjef Nils Ivar Sund,
ordfører Edmund Dahle, davær-
ende fylkesordfører Odd Eriksen
og SHMILs Ronny Aanes foran
det nye miljøtorget.

Siden oktober 2013har vi publisert SHMIL-nytt som annonse i Helgeland Arbeiderblad



2013

INFORMASJON

Tilbake til oversikt

16

Stands og messer
SHMIL deltok med stand under åpninga av miljøgata i vik i
Sømna der vi i samarbeid med Sømna kommune har etablert
et nytt og moderne returpunkt. Miljøgata ble behørig åpnet av
Odd Eriksen.

Hjemmesider
SHMIL jobber kontinuerlig for at hjemmesidene skal være opp-
datert og informative. I løpet av året startet vi prosessen med å
få laget helt nye sider som også skal være tilpasset mobile en-
heter. Dette arbeidet vil bli ferdigstilt i 2014. 

Sosiale medier
SHMIL har egen facebookside og lanserte i 2013 ideen om
skrotfunn. Her legger vi ut litt artige gjenstander som vi finner i
avfallet. De som ønsker å være med i trekningen skriver en
kommentar på facebooksiden. Den heldige vinneren henter
selv gjenstanden på et av våre anlegg. Dette har vært populært
og er en fin måte for SHMIL til å fremme ombruk.

Varsling med SMS
I løpet av året har også SHMIL tatt i bruk et verktøy som gjør
at vi kan varsle abonnenter på SMS. Dette kan brukes dersom
ei renovasjonsrute av ulike grunner blir endret, eller vi ønsker
å varsle om spesielle innsamlinger.

Vi har hatt suksess med vår skrotfunn-idé. Sykkelen, som vår info- og kvalitetsleder Toril Forsmo her holder, ble gitt til en heldig
mottaker.
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NØKKELTALL

Nøkkeltall for SHMIL
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                   2010              2011              2012               2013

Innbyggertall i De kommuner som omfattes av SHMIL IKS    40 212        40 375       40 457        40 639

Antall husholdningabbonenter                                            17 220        17 215       17 439        17 589

Behandlet avfallsmengde (i 1000 tonn)                                    29,6            26,8           27,3            30,5

Gjennvinningsgrad i % total                                                    66%            91%           89%            83%

Gjennvinningsgrad i % husholdningsavfall                                 61%          100%         100%          100%

Antall fast ansatte                                                                    26              27             26               26

Omsetning ( i mill )                                                               70,6            72,9           72,5            78,3

Resultat i kr. ( i mill )                                                               4,1              1,9             2,7              1,6

Investeringer ( i mill )                                                              8,1              8,4             3,7              8,8

Langsiktig gjeld ( i mill )                                                          92,5            90,4           78,9            77,5

Egenkapital i %                                                                    13,6%         14,0%        16,4%        17,36%

Omsetning pr. ansatte                                                              2,1              2,7             2,8              3,0

Deponiskatt  ( i mill )                                                              2,4              0,5             0,6              0,7

Karina Eriksen
økonomisjef

Nytt returpunkt i Sømna
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ORGANISASJON

Styret pr. 31.12.13
Styreleder KÅRE J. ÅSLI                                                    Personlig vara: KJELL JOHNSEN

Nestleder VIGDIS UHLIVING HANSEN                            Personlig vara:  RONALD BJØRU
Ansatterepresentant  LENA F. SØRUM                              Personlig vara: LENA AMUNDGÅRD
Styremedlem JAN ERIK PEDERSEN                                  Personlig vara: ROY NILSSEN
Styremedlem IRENE JÆGTVIK                                          Personlig vara: KARIN T. KNUDSEN
Styremedlem NILS IVAR SUND                                        Personlig vara: SIGRUN BÅRGÅRD
Styremedlem MARGUNN EBBESEN                                  Personlig vara: ANDERS JOHANSEN
Styremedlem MONICA KROKEN                                     Personlig vara: MONICA HOFF

Representantskapet 2011–2014: 

ALSTAHAUG BRØNNØY HERØY LEIRFJORD

VEGA DØNNA

         Odd Arve Matberg       Paul Birger Torgnes     Arnt-Frode Jensen     Magnar Johnsen
        Bjørn Helge Hansen        Johnny Hanssen                     

                                                                                                                      
             André Møller        Anne Sofie S. Mathisen    Bjørn Ivar Lamo         Asgeir Almås

                  

                      
         Jann-Arne Løvdahl          Edmund Dahle      Ken-Richard Hansen
           Mildrid Søbstad                      
             Bjørn Larsen                                                         

Representantskapet velges for en periode på 4 år, i samsvar med den kommunale valgperioden.

GRANE HATTFJELLDAL

VEFSN SØMNA VEVELSTAD
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ORGANISASJON

Organisasjon 
pr. 31.12.2013

Ronny Aanes
Driftssjef

Karina Eriksen
Leder Kunde- og 
Økonomiavdeling

Kunde- og 
Økonomiavdeling

6 ansatte

Brønnøy
Avfallsmottak

2 ansatte

Alstahaug
Avfallsmottak

2 ansatte

Åremma
Avfallsmottak

4 ansatte

8 Gjenbruks-
stasjoner
2 ansatte

Innsamling
Anbud

SHMIL 
Logistics as

Øystein 
Drevland
5 ansatte

Toril H. Forsmo
NK

Info- og kvalitetsleder
MKS-ansvarlig

William Puntervold
Controller

Håkon N. Johansen
Direktør
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RETURA SHMIL
Retura Shmil AS håndterer næringsrenova-
sjon og containerutleie til private.

Konkurransedyktige avfallsløsninger
Retura Shmil AS tilbyr helhetlige og konkurransedyktige 
avfallsløsninger til næringslivet med kildesortering i fokus. 
Selskapet tilbyr også containerutleie til privathusholdninger
som vil rydde eller renovere. 

Marked/Aktivitet
Retura Shmil er et kommersielt selskap eid av SHMIL IKS og
Østbø AS. Hovedmarkedsområde er Alstahaug, Herøy, Dønna,
Leirfjord, Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Sømna, Vevelstad, Vega og
Brønnøysund. Selskapet har Franchiseavtale med Retura
Norge, som er en landsdekkende aktør på avfallshåndtering
for næringslivet. 

Selskapet har fokus på å oppnå fornøyde og stabile kundefor-

hold gjennom godt utførte tjenester og
god kundeoppfølging. Vi utarbeider av-
fallsstatistikker med gjenvinnings-
prosent og gode oversikter over
leverte mengder og fraksjoner til de av
våre kunder som ønsker det. I tillegg
leverer vi avfallsplaner tilpasset hver
enkelt bedrift. Ved ønske bistår vi kun-
dene på rådgivning og tilrettelegging for
økt utsortering av gjenvinnbart avfall. 
Vi har en stadig voksende kun-

deportefølje på faste, løpende avtaler. Dette er kunder vi be-
tjener med tømminger på ruter med komprimatorbil eller
etter behov på liftcontainerbil. 
Retura Shmil har hatt en rekke oppdrag innenfor bygg- og

anleggsbransjen, og har gode samarbeidsrelasjoner med flere
entreprenører; både lokale og regionale eller landsdekkende
selskap. Dette er tidsbegrensede prosjekt, med ofte store
tonnasjer og mange fraksjoner.

Vi har kunder over hele landet på avfall fra oppdretts-
næringen, hvor vi sørger for forsvarlig behandling av blant
annet kobber-slam og nøter (se bilder under).
Selskapet har også jobbet fram en løsning for klorparafinerte

ruter i samarbeid med Rekom, med kunder fra i Midt- og
Nord-Norge.
Borettslag og privathusholdninger tilbys container og trans-

port til våropprydding til gunstige priser. Det ble kjørt egen
fastpriskampanje til privathusholdninger våren 2013, med god
respons.

Formål: 
Drive innsamling av avfall fra bedrifter på Helgeland,
herunder gjenvinningsvirksomhet, transport og con-
tainerservice og hva som ellers står i forbindelse med
disse virksomhetsområder.

KOBBER-SLAM RIVING AV 
OLDERSKOG 
SKOLE
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RETURA SHMIL

Helse, miljø og kvalitet
Retura Shmil AS er sertifisert ihht ISO:9001 Kvalitet og
ISO:14001 Miljø. Selskapet ble resertifisert 03.09.13, med 0
avvik, 1 merknad og 3 forbedringspunkt. Det er registrert 61
avvik/uønskede hendelser, hvorav 2 mindre arbeidsuhell med
personskade som ikke førte til arbeidsfravær. Selskapet har IA-
avtale og avtale med bedriftshelsetjeneste.

Selskapets kvalitets- og miljømål går på kvalitet på avfall ned-
strøms, kvalitet på utførte tjenester og andel avfall til material-
gjenvinning.

Avfall og gjenvinning
I 2013 er det blitt håndtert 7893 tonn avfall mot 6439 tonn i
2012. I tillegg kommer ca 1900 tonn avfall som ikke har vært
innom våre anlegg.  

Andel avfall sendt 
til material-
gjenvinning i 2012:
34,9 %. Totalt gikk
89,2 % avfall til 
gjenvinning.
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Stiftet: 2004
Antall årsverk i 2013: 9
Eierskap: SHMIL IKS 90 % 
og Østbø AS 10 %
Foretaksnummer: 965 515 402
Hovedkontor: 
Åremma, 8664 Mosjøen
Avd. kontor i Sandnessjøen 
og Brønnøysund
Tlf: 950 90 999 
E-post: post@returashmil.no

Nøkkeltall (alle tall i 1000 kr):
2011 2012 2013

Omsetning: 23 247 23 741 27 928
Årsresultat: 2 750 102 733

Daglig leder 
Heidi Eidet Eggen.

KORT OM SELSKAPET
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SHMIL LOGISTICS

SHMIL Logistics er et datterselskap av
Shmil IKS. Vi har hovedansvaret for den
interne avfallstransporten i bedriften. I
bilparken har vi to renovasjonsbiler og tre
vogntog.  

Shmil Logistics transporterer avfall fra de regionale anleggene i
Brønnøysund og Sandnessjøen inn til hovedanlegget på Åremma.
Vi henter også inn avfall fra gjenbruksstasjonene på Herøy,
Dønna, Leirfjord, Grane og Hattfjelldal. I tillegg tar vi på oss en
del oppdrag for Retura Shmil AS. 

Videre drifter SHMIL Logistics renovasjonsbilene i kommunene
Vefsn, Grane og Hattfjelldal. I alle bilene er det montert et GPS-
system som kundesenteret på Åremma har direkte kontakt
med. I dette systemet registrerer renovatørene alle tømmingene
på renovasjonsruta. Dersom dunken av en eller annen grunn
ikke kan bli tømt, registreres dette som et avvik i systemet.   

Systemet brukes også til å dokumentere feil sortering i dunken
til renovasjonskundene. Det blir tatt stikkprøver hvor det under-
søkes om avfallet er sortert riktig i blå, orange, grønne og hvite
poser. Dersom det oppdages vesentlige feil, vil det gå inn et avvik
til kundesenteret med bildedokumentasjon. Ved mange avvik på
samme adresse vil det bli sendt ut et informasjonsbrev til
kunden. Ved vedvarende feilsortering vil kunden få et gebyr.

Renovatørene i Vefsn: Per-Bjørn Ørjevatn 
Bjørn Einar Granmo og Ruth Ane Grimsø
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SHMIL LOGISTICS

GPS-systemet hjelper oss med å øke kundenes bevisstheten
rundt riktig kildesortering. Systemet gir oss også mulighet til å
kommunisere med kundene våre på en profesjonell og effektiv
måte.

Avdelingsleder 
Øystein Drevland

Ansatte:
Arnt Albertsen (Sjåfør Vogntog)
Per Bjørn Ørjevatn (Sjåfør/Renovatør)
Bjørn Einar Granmo (Sjåfør/Renovatør)
Ruth Ane Grimsø 
(Renovatør/Snart Sjåfør)
Rolf Brennhaug (Sjåfør/Renovatør)
Innleid: 
Richter Sjåførservice as. ( 1 Sjåfør)

Fast ansatte 5
Hovedkontor: 
Åremma, 8664 MOSJØEN
E-post: oystein.drevland@shmil.no

KORT OM AVDELINGEN
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STYRELEDEREN HAR ORDET

Vårt interkommunale renovasjons-
selskap har lagt bak seg nok et godt
arbeidsår. SHMIL-drifta går på
skinner, og det er noe vi definitivt
kan være fornøyd med. 
I denne bransjen står vi hele veien

ovenfor nye utfordringer. Vi får
regler og forskrifter som må følges
opp. Nå skal vi bygge et renseanlegg
for sigevann, noe vi er pålagt fra
myndighetene. Riktig avfalls-
håndtering og miljø har kommet på
agendaen hos sentrale myndigheter.

Det er positivt. En bransje som har vært litt «cowboyaktig», er
på rett vei og har blitt langt ryddigere. 
Avfall har blitt et industrielt råstoff. Ulike typer avfall etter-

spørres fra alle kanter av verden. Varen omsetter i stor grad
etter anbudsprinsipper. Vi må følgelig utvikle vårt selskap slik at vi
har kompetanse til å gjøre det best mulig i et slikt globalt

marked. Den jobben har vi klart meget godt. 
SHMIL er en viktig bedrift i vår region. Den sørger for god og

riktig håndtering av husholdningsavfall, slik at det ikke ligger og
flyter. Folk har blitt mer miljøbevisste og klager over gebyret er
helt borte. 
Vi kan også vise til gode brukerundersøkelser, som forteller at

vårt fokus på servicenivå har vært riktig.
Utvidelsen av det interkommunale samarbeidet til kommunene

i Trøndelag har vist seg å være en klok strategi. Samarbeidet gir
oss kompetanse til å håndtere ulike miljøkrav. Samtidig får vi økt
tyngde når vi skal forhandle om beste mulige avtaler. Alt er viktig
for å videreføre lavest mulig gebyrer for alle innbyggerne på
Helgeland. 
SHMIL har hele veien vært et selskap som har ligget i spissen av

utviklingen, og ofte rigget organisasjonen i riktig retning allerede
før kravene lå på bordet. Det gjør oss i stand til å gi helgelend-
ingene en, miljømessig og økonomisk, langt bedre renovasjons-
ordning. 

Kåre Johan Åsli

Ecopro sitt anlegg i Verdal
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STYRETS BERETNING

Virksomhetens art 
og hvor den drives
Søndre Helgeland Miljøverk IKS sitt formål er på vegne av
eierkommunene å drive innsamling, transport, behandling og
omsetning av avfall og alt som naturlig hører med til dette i
eierkommunene, samt delta i eller etablere andre selskaper til
utøvelse av virksomheten innenfor denne formålsangivelse. 

I tillegg til dette skal selskapet søke å redusere avfalls-
mengdene, utnytte ressursene i avfallet og behandle avfallet på
en måte som fullt ut tilfredsstiller miljømessige krav som
myndighetene stiller.

Selskapet driver sin virksomhet i eierkommunene: Alstahaug,
Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna,
Vefsn, Vega og Vevelstad. Adresse er Åremma, 8664 MOSJØEN.

Retura Shmil AS har som formål å drive innsamling av avfall
fra bedrifter på Helgeland, herunder gjenvinningsvirksomhet,
transport og containerservice, og det som ellers står i for-
bindelse med disse virksomhetsområder.

Driften er lokalisert til byene Brønnøysund, Sandnessjøen og
Mosjøen med omegn. Selskapets hovedkontor er på Åremma i
Vefsn kommune.

Drift
Selskapet har innsamling i egenregi i Vefsn, Grane og Hattfjell-
dal kommune. I de øvrige kommunene er innsamling satt ut på
anbud og utføres av entreprenører. SHMIL har etablert en
egen avdeling; SHMIL logistics for innsamling og intern trans-
port. 

Selskapet behandlet 30 530 tonn avfall i 2013. Av dette ble
26 % materialgjenvunnet og 57 % gikk til energigjenvinning.
Isolert for husholdningsavfallet var gjenvinningsprosenten på
100%. Der materialgjenvinning utgjør 47%. 

Selskapet har ferdigstilt en større utvidelse av anlegget i
Brønnøysund.  
Ved utgangen av regnskapsåret hadde selskapet 27 faste stil-

linger som representerer 25,7årsverk. Vedrørende lønn til dag-
lig leder og honorarer vises til note 7 i regnskapet. 

Representantskapet har i 2013 avholdt 2 møter og behandlet
20 saker. Det er avholdt 5 styremøter og behandlet til
sammen 46 saker.

Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende
noter og kontantstrømoppstilling gir etter styrets oppfatning
et rettvisende bilde for resultatet i år 2013 og den øko-
nomiske stilling ved årsskiftet. Det har ikke inntruffet forhold
etter regnskapsårets utgang som det ikke er tatt hensyn til i
årsoppgjøret og som er viktig for å bedømme selskapets re-
sultat og stilling. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning av
fortsatt drift. 

Forsknings- og utviklingsaktiviteter
Selskapet har ikke hatt kostnader til forsknings- og utviklings-
aktiviteter i 2013.

HMS
SHMIL IKS og Retura Shmil AS er sertifisert ihht ISO
9001:2008 og ISO 14001:2004. Det ble i 2012 gjennomført en
resertifisering av konsernet uten at det ble registrert avvik.
Det ble i 2013 gjennomført revisjon av ISO, også denne uten
avvik. Selskapene tok i 2012 i bruk et nytt elektronisk avviks-
system som har gitt en bedre oppfølging av avvik og forslag til
forbedringer og forebyggende tiltak. Det er i 2013 registrert
85 avvik på SHMIL IKS og 63 avvik på Retura Shmil AS. De
fleste avvik går på skader på maskiner og materiell.
Selskapet har stor fokus på HMS og det er gjennomført

vernerunder på alle anlegg. Til tross for dette ble det i 2013
registret 3 hendelser med personskade. Disse hendelsene er
gransket og tiltak iverksatt.
Totalt sykefravær for 2013 endte på 8,9 % i SHMIL IKS. Av

dette er 0,9 % korttidsfravær, og 8 % er langtidsfravær. 
Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som godt. Det ar-

rangeres avdelingsmøter, medarbeidersamtaler, personalmøter,
samt sosiale sammenkomster utenfor arbeidstid. 
Retura Shmil AS hadde 9 årsverk ved utgangen av 2013.

Herav var det tre kvinner. Det har ikke vært fravær på grunn
av arbeidsulykker.  Sykefraværet var på 13,1 %. Av dette er 0,4
% korttidsfravær, og 12,7 % er langtidsfravær.

Likestilling
Likestillingen er godt ivaretatt i selskapet. 55,5 % av styrere-
presentantene er kvinner, 5 0 % av ledergruppen var i 2013
kvinner og 42 % av de ansatte er kvinner. Det er ikke planlagt
tiltak for ytterligere å bedre likestillingen i selskapet. 
Retura Shmil as har av 5 styremedlemmer 1 kvinne i tillegg

til daglig leder.

Ytre miljø SHMIL IKS
Innsamling og transport av avfall gir en belastning på det ytre
miljø, i form av lukt, støy, støv, flygeavfall, samt utslipp av klima-
gasser og miljøgifter. Driften i SHMIL IKS oppfyller alle vil-
kårene i konsesjonen fra Fylkesmannen i Nordland.  
Sigevannsledningen til Vefsnfjorden og anlegget for gassopp-

samling av metangass fra deponiet er i drift. Begge disse til-
takene har gitt SHMIL den nødvendige overvåkningen med
utslipp av sigevann og gass. Deler av deponigassen brukes til
oppvarming av sorteringshall og administrasjonsbygg. Sige-
vannet overvåkes i henhold til godkjent prøvetakingsprogram.
Selskapet er i gang med et pilotprosjekt for rensing av felles
sigevann fra SHMIL, Alcoa og Vefsn kommune. Full skala rens-
ing av sigevannet er planlagt å iverksettes i 2017.
Gjennom arbeidet med NS-EN ISO 14001:2004 er det laget

en utredning av selskapets miljøpåvirkning. Det er satt i gang
flere tiltak for å redusere belastningen på det ytre miljø, og
selskapet jobber stadig mot nye miljømål.        
SHMIL IKS er i gang med å utarbeide et klimaregnskap for

selskapets virksomhet. Klimaregnskapet baserer seg på en
klimakalkulator utarbeidet av Østfoldforskning. 



2013Tilbake til oversikt

26

STYRETS BERETNING

Mengden av forurensede masser som deponeres på Åremma
har økt betraktelig. Derfor er vi i gang med å utarbeide
prosedyrer for å sikre god dokumentasjon på hva som legges
på deponi, og for å minimere utslippene av miljøgifter fra
denne typen avfall.     

Ytre miljø Retura Shmil AS 
Retura driver sin virksomhet i henhold til gjeldende lover og
forskrifter. Selskapet er en kilde til forurensing av miljøet gjen-
nom transport av avfall (eksos, støv og støy), samt mulig for-
søpling av nærmiljøet med henhold til flygeavfall fra anlegg og
utplasserte containere. 

Årsresultat og disposisjoner 
RSHMIL IKS har en økning i omsetning på 7,89 %. Resultatgrad
på 2,07 % og egenkapitalandel på 17,5 %.

Konsernet har hatt en omsetningsøkning på 0,72 %. Resultat-
graden er på 1,37 %, mot 2,23 %  i 2012. Konsernet har en
egenkapitalandel på 17,35 %, og likviditeten er meget god.

Krav til finansiell garanti for avfallsdeponier har medført for-
pliktelser for selskapet til oppbygging av fond for etterdrift av
deponi. Fondsoppbyggingen er pr. 31.12.2013 på 17.130.214,-.
Henviser til note 6 i årsregnskapet.

Selskapet er eksponert for markedsrisiko dels gjennom

datterselskapet Retura Shmil  AS og dels gjennom markeds-
priser på levering av næringsavfall til deponi og forbrennings-
anlegg. 
SHMIL har aksjer i flere selskap. Det ble i 2013 kjøpt aksjer i

WEE Recycling for kr 150 000,-. Dette var ett forsøk på å
berge selskapet fra konkurs.  Dette slo feil, og selskapet ble er-
klært konkurs 29. januar 2014. 
Det er kjøpt aksjer i Østbø AS for kr 921 986,-. Dette er et

solid selskap.
Tidligere nedskriving av aksjer i Retura Shmil AS er

tilbakeført, kr 600 000,-.  Se note 8.
Det er utarbeidet en nedbetalingsplan i Ecopro AS som går

over 3-5 år, avsluttes i 2015. Vurdering vil bli gjort årlig fra sel-
skapets side. Det er i 2013 foretatt en økning  med kr
1.816.797,-. Dette for å ha samme bilde av forpliktelsen som
Ecopro AS. Ecopro AS har enerett på husholdningsavfallet i
SHMIL IKS fram til 2023. 
SHMIL har ingen kreditt- eller likviditetsrisiko ettersom eier-

kommunene garanterer for gjelden og eierne har legalpant hos
abonnentene.
Etter styrets oppfatning gir fremlagt resultatregnskap og

balanse med noter uttykk for virksomhetens resultat for 2013
og økonomisk stilling ved årsskiftet.
Styret tilrår at årets overskudd etter skatt kr. 1.626.674,-

overføres til annen egenkapital. Ved utgangen av 2013 er
egenkapitalen kr 23,8 mill. 

Kåre J. Åsli
Styreleder

Irene A. S. Jægtvik
Styremedlem

Jan Erik Pedersen
Styremedlem

Monica Kroken
Styremedlem

Margunn H. Ebbesen
Styremedlem

Lena F. Sørum
Ansatterepresentant

Nils-Ivar Sund
Styremedlem

Vigdis Uhlving Hansen
Nestleder

Håkon N. Johansen
Adm. dir.
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RESULTATREGNSKAP 2013

MORSELSKAP

2013 2012

55 783 52 188
22 516 20 383

78 299 72 571

3 093 2 549
26 287 24 454
16 826 16 386
10 163 11 067
2 999 0

16 715 14 134

76 086 68 590

2 213 3 981

379 1 668
-1 355 -2 279

600 0

-376 -611

1 837 3 3709
-210 0

1 627 3 370

1 627 2 699

1 627 2 699

KONSERN

Noter 2013 2012

55 783 52 188
37 628 34 935

93 411 87 123

8 936 8 818
26 287 24 454

7,10 21 545 21 796
1,2 11 833 12 418

2 2 999 0
19 061 16 591

90 661 84 077

2 750 3 046

509 1 355
-1 465 -2 435

0 0

-956 -1 080

1 794 1 966
11 -518 -26

1 277 1 940

74 10
1 203 1 931

Driftsinntekter og driftskostnader

INNTEKTER
Inntekter fra husholdning

Inntekter fra næring

Sum driftsinntekter

KOSTNADER
Materialer, varer, fremmedytelser

Transport og behandlingskostnader
Lønnskostnader

Avskrivninger på varige driftsmidler
Nedskrivninger på varige driftsmidler

Annen driftskostnad

Sum driftskostnader

Driftsresultat

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Renteinntekt

Rentekostnader
Oppskrivninger aksjer i datterselskap

Resultat av finanskostnader

Resultat før skattekostnad
Skattekostnad

Årsresultat

Overføringer
Avsatt annen egenkapital

Sum disponert

Herav til minoritetsinteresser
Årsresultat til majoritetsinteressene
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BALANSE 2013

MORSELSKAP

2013 2012

0 0
435 0

435 0

8 543 9 787
32 541 29 661
35 591 41 266

172 564

76 838 81 279

7 307 6 707
11 297 10 343

18 604 17 050

95 877 98 329

1 319 1 394

4 766 3 026
3 084 2 024

7 850 5 050

32 303 31 257

41 472 37 701

137 348 136 030

KONSERN

Noter 2013 2012

1 958 1 438
11 915 788

1 873 2 225

2 8 533 9 787
2 32 541 29 052
2 39 467 46 075
2 173 565

80 714 85 480

8
8 11 378 10 434

11 378 10 434

93 966 98 139

4 1 630 1 751

3 7 106 6 206
3 3 319 2 092

10 425 8 296

6 38 722 37 134

50 777 47 181

144 743 145 320

Eiendeler og omløpsmidler

EIENDELER
Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler
Goodwill

Utsatt skaffefordel

Sum immaterielle eiendeler

VARIGE DRIFTSMIDLER
Deponier

Bygg og annen fast eiendom
Maskiner, transportmidler, containere

Driftsløsøre, inventar

Sum varige driftsmidler

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER
Aksjer i datterselskap

Øvrige aksjer og andeler

Sum finaniselle anleggsmidler

Sum anleggsmidler

OMLØPSMIDLER
Varelager

FORDRINGER
Kundefordringer
Andre fordringer

Sum fordringer

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler
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BALANSE 2013

MORSELSKAP

2013 2012

1 501 1 501

1 501 1 501

22 345 20 718

22 345 20 718

23 846 22 219

2 382 2 115
17 130 17 130

19 512 19 246

77 551 78 971

77 551 78 971

7 648 9 135
646 0
953 824

7 192 5 635

16 439 15 594

113 502 113 811

137 348 136 030

KONSERN

Noter 2013 2012

9 1 501 1 501

1 501 1 501

9 22 676 21 472

22 676 21 472

722 649

9 24 899 23 621

10 3 066 2 484
6 17 130 17 130

20 196 19 614

2 80 037 82 955

80 037 82 955

5 10 123 11 810
645 0

1 183 1 090
7 660 6 229

19 611 19 129

119 844 121 699

144 743 145 320

Egenkapital og gjeld

INNSKUTT EGENKAPITAL
Kapitalinnskudd eierkommuner

Sum innskutt egenkapital

OPPTJENT EGENKAPITAL
Annen egenkapital

Sum opptjent egenkapital

Minoritetsinteresser

Sum egenkapital

GJELD
Avsetning og forpliktelser

Pensjonsforpliktelser
Andre forpliktelser

Sum avsetning for forpliktelser

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner

Sum annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt

Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld

Sum gjeld

Sum egenkapital og gjeld

Kåre J. Åsli
Styreleder

Irene A. S. Jægtvik
Styremedlem

Jan Erik Pedersen
Styremedlem

Monica Kroken
Styremedlem

Margunn H. Ebbesen
Styremedlem

Lena F. Sørum
Ansatterepresentant

Nils-Ivar Sund
Styremedlem

Vigdis Uhlving Hansen
Nestleder

Håkon N. Johansen
Adm. dir.

Mosjøen, den 27. mars 2014
Styret i Sønder Helgeland Miljøverk
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING
MORSELSKAP

2013 2012

1836 2 699

13 163 11 067
-600 -

75 41
-1 740 1 409
-1 487 -83
1 035 -1 060

12 282 14 073

- -
-8 863 -4 054

-954 -
- -
- -

-9 817 -4 054

10 000 -
-11 420 -11 420

- -
- -
- -

-1 420 -11 420

1 045 -1 401
31 257 32 658
32 302 31 257

KONSERN

Note 2013 2012

1 794 1 967
- -

1,2 14 832 12 418
- -

121 -121
-901 1 133

-1 687 -780
419 -592

14 578 14 025

- -
2 -9 120 -5 566
8 -954 -28

- -
- -

-10 074 5 594

10 000 1 200
-12 918 -11 948

- -
- -
- -

-2 918 -10 748

1 586 -2 317
37 134 39 449
38 722 37 134

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN
Resultat før skatt

Periodens betalte skatt
Ordinære av- og avskrivninger

Verdiendring finansielle anleggsmidler
Endring i varelager

Endring i kundefordringer
Endring leverandørgjeld

Endring andre tidsavgrensningsposter

Netto likviditetsendring fra virksomheten

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER
Innbetaling ved salg av driftsmidler
Utbetaling ved kjøp av driftsmidler

Utbetaling ved kjøp av andre investeringer
Nedbetaling av gjeld til kredittinstitusjoner

Innbetaling på utlån

Netto likviditetsendring fra investeringer

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING
Innbetaling ved opptak av langsiktig gjeld

Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld
Netto endring kassekreditt

Innbetalt ny egenkapital
Utbetaling av utbytte

Netto likviditetsendring fra finansiering

Netto endring i likvider i året
Kontanter og bankinnskudd pr. 01.01
Kontanter og bankinnskudd pr. 21.12
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NOTER TIL REGNSKAPET

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god
regnskapsskikk. 

Bruk av estimater
Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med regnskapsloven krever
bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskaps-
prinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i stor grad
inneholder slike skjønnsmessige vurderinger, høy grad av kom-
pleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige
for årsregnskapet, er beskrevet i notene.

Aksjer i datterselskap
Datterselskaper er selskaper der morselskapet har kontroll, og
dermed bestemmende innflytelse på enhetens finansielle og ope-
rasjonelle strategi, normal ved å eie mer enn halvparten av den
stemmeberettigede kapitalen. 

Følgende selskap inngår i konsernet pr 31.12:
Datterselskap Eierandel
Retura Helgeland AS 90%
SHMIL Transport AS 100%

Regnskapsprinsipper for aksjer i datterselskaper
Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer i datterselskaper
i selskapsregnskapet. Kostprisen økes når midler tilføres ved kapital-
utvidelse, eller når det gis konsernbidrag til datterselskap. Mottatte ut-
delinger resultatføres i utgangspunktet som inntekt. Utdelinger som
overstiger andel av opptjent egenkapital etter kjøpet føres som
reduksjon av anskaffelseskost. Utbytte/konsernbidrag fra datterselskap
regnskapsføres det samme året som datterselskapet avsetter beløpet.
Utbytte fra andre selskaper regnskapsføres som finansinntekt når ut-
byttet er vedtatt.

Konsolideringsprinsipper 
I konsernregnskapet erstattes posten aksjer i datterselskap med
datterselskapets eiendeler og gjeld. Konsernregnskapet utarbeides
som om konsernet var én økonomisk enhet. Transaksjoner, urealisert
fortjeneste og mellomværende mellom selskapene i konsernet
elimineres.
Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert

på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes iden-
tifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i kon-
sernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell
merverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler
og gjeld, balanseføres som goodwill. Goodwill behandles som en
residual og balanseføres med den andelen som er observert i opp-
kjøpstransaksjonen. Merverdier i konsernregnskapet avskrives over
de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid.

Klassifisering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggs-
midler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet klassifiseres som
omløpsmidler. Fordringer for øvrig klassifiseres som omløpsmidler
hvis de skal tilbakebetales innen ett år. For gjeld legges analoge
kriterier til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og lang-
siktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig
gjeld

Anskaffelseskost 
Anskaffelseskost for eiendeler omfatter kjøpesummen for eiendelen,
med fradrag for bonuser, rabatter og lignende, og med tillegg for

kjøpsutgifter (frakt, toll, offentlige avgifter som ikke refunderes og
eventuelle andre direkte kjøpsutgifter). Ved kjøp i utenlandsk valuta
balanseføres eiendelen til kursen på transaksjonstidspunktet. 
For varige driftsmidler og immaterielle eiendeler omfatter an-

skaffelseskost også direkte utgifter for å klargjøre eiendelen for bruk,
for eksempel utgifter til testing av eiendelen. 

Immaterielle eiendeler og goodwill 
Goodwill har oppstått i forbindelse med kjøp av datterselskap.
Goodwill avskrives over forventet levetid. 
Utgifter til egne utviklingsaktiviteter kostnadsføres løpende.

Utgifter til andre immaterielle eiendeler balanseføres i den grad det
kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av
en identifiserbar immateriell eiendel og utgiftene kan måles pålitelig. I
motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling
avskrives lineært over økonomisk levetid.

Varige driftsmidler
Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og av-
skrives lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede utnyttbare
levetid. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under drifts-
kostnader. Påkostninger og forbedringer tillegges driftsmidlets kost-
pris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og
påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand på an-
skaffelsestidspunktet.
Leide (leasede) driftsmidler balanseføres som driftsmidler hvis leie-

kontrakten anses som finansiell.

Andre langsiktige aksjeinvesteringer 
Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer i andre aksjer mv.
Utdelinger regnskapsføres i utgangspunktet som finansinntekt, når ut-
delingen er vedtatt. Hvis utdelingene vesentlig overstiger anel av opp-
tjent egenkapital etter kjøpet, føres det overskytende til reduksjon av
kostprisen.

Nedskrivning av anleggsmidler  
Ved indikasjon om at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere
enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. Testen foretas for det
laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer.
Hvis balanseført verdi er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart
beløp (nåverdi ved fortsatt bruk/eie), foretas det nedskrivning til det
høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp.
Tidligere nedskrivninger, med unntak for nedskrivning av goodwill,

reverseres hvis forutsetningene for nedskrivningen ikke lenger er til
stede.

Varebeholdning  
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost
etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskriving for
påregnelig ukurans. 

Fordringer  
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålyd-
ende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap
gjøres på grunnlag av vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg
gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å
dekke antatt tap.

Gjeld   
Gjeld, med unntak for enkelte avsetninger for forpliktelser,
balanseføres til nominelt gjeldsbeløp.



2013Tilbake til oversikt

32

NOTER TIL REGNSKAPET

Pensjoner    
Selskapet har ulike pensjonsordninger. Pensjonsordningene er fi-
nansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskap, med unntak av
AFP-ordningen. Selskapet har  ytelsesplaner. 

Ytelsesplaner     
En ytelsesplan er en pensjonsordning som ikke er en innskuddsplan.
Typisk er en ytelsesplan en pensjonsordning som definerer en pen-
sjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjons-
utbetalingen er normalt avhengig av flere faktorer, som alder, antall år i
selskapet og lønn. Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytelses-
planer er nåverdien av de definerte ytelsene på balansedagen minus
virkelig verdi av pensjonsmidlene (innbetalte beløp til forsikringssel-
skap), justert for ikke resultatførte estimatavvik og ikke resultatførte
kostnader knyttet til tidligere perioders pensjonsopptjening. Pensjons-
forpliktelsen beregnes årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av en
lineær opptjeningsmetode. 
Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjenings-

tid. Det samme gjelder estimatavvik som skyldes ny informasjon eller
endringer i de aktuarmessige forutsetningene, i den grad de over-
stiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjons-
midlene (korridor). 

Skatt      
Selskapets skattekostnad er relatert til næringsvirksomheten. Sel-
skapets virksomhet er i utgangspunktet ikke skattepliktig. Som følge
av at det også drives næringsvirksomhet oppstår skatteplikt for denne
del av selskapets virksomhet.
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens be-

talbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes på grunn-
lag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt lignings-
messig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret.
Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som
reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring
av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke
er utlignet og underskudd til fremføring, begrunnes med antatt
fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres
oppføres netto i balansen.

Kontantstrømoppstilling       
Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden.
Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd
og andre kortsiktige likvide plasseringer, som umiddelbart og med
uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med
gjenværende løpetid mindre enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

Åremman avfallsanlegg
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Immateriele eiendeler (1000 kr)

KONSERN                                              Goodwill

Anskaffelseskost 1.1.13 2 396
Tilgang kjøpte driftsmidler 0
Avgang 0

Anskaffelseskost 31.12.13 2 396

Akkumulerte avskrivninger 1.1.13 -958
Årets ordinære avskrivninger -479
Årets nedskrivninger
Avgang ordinære avskrivninger

Akkumulerte avskrivninger 31.12.13 -1 437

Bokført verdi pr. 31.12.13 958

Avskrivningssats (linær) 20%

Anskaffelseskost 1.1.13 1 822 80 729 29 014 42 885 4 906 465 23 757 183 578
Tilgang kjøpte driftsmidler 69 356 87 0 70 0 8 281 8 863
Avgang 0 0 0 0 0 0 0 0

Anskaffelseskost 31.12.13 1 891 81 085 29 101 42 885 4 976 465 32 038 192 441

Akkumulerte avskrivninger 1.1.13 -1 258 -40 403 -1 227 -25 734 -3 966 -148 -11 706 -102 441
Årets ordinære avskrivninger -130 -5 025 -1 250 -2 613 -344 -41 -761 -10 163
Årets nedskrivninger -331 -732 -91 0 0 0 -1 845 -2 999
Avgang ordinære avskrivnigner 0 0 0 0 0 0 0 0

Akkumulerte avskrivninger 31.12.13 -1.719 -46 160 -20 567 -28 347 -4 310 -188 -14 312 -115 603

Bokført verdi pr. 31.12.13 172 34 925 8 534 14 538 666 277 17 726 76 838

Avskrivingssats (linær) 10–33% 10–25% 5–10% 0–5% 5% 5–10% 5–10%
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Varige driftsmidler (1.000 kr)

Inventar,
kontorutstyr,
programvare

Maskiner,
container,
dunker,

sorterings-
anlegg

Deponi og
sigevanns-

anlegg
Åremma

Tomter,
bygninger og
annen fast
eiendom

Andre
driftsmidler

Gjenbruks-
stasjoner

Avfallsanlegg
Alstahaug,

Brønnøysund SumVarige driftsmidler

MORSELSKAP

Anskaffelseskost 1.1.13 1 822 89 381 29 014 42 885 4 906 465 23 757 192 230
Tilgang kjøpte driftsmidler 69 613 87 0 70 0 8 281 9 120
Avgang 0 0 0 0 0 0 0 0

Anskaffelseskost 31.12.13 1 891 89 994 29 101 42 885 4 976 465 32 038 201 350

Akkumulerte avskrivninger 1.1.13 -1 257 -44 245 -19 227 -25 734 -3 966 -148 -11 706 -106 283
Årets ordinære avskrivninger -130 -6 216 -1 250 -2 613 -344 -41 -761 -11 354
Årets nedskrivninger -331 -732 -91 0 0 0 -1 845 -2 999
Avgang ordinære avskrivnigner 0 0 0 0 0

Akkumulerte avskrivninger 31.12.13 -1 718 -51 193 -20 568 -28 347 -4 310 -188 -14 312 -120 636

Bokført verdi pr. 31.12.13 173 38 801 8 533 14 538 666 277 17 726 80 714

Avskrivingssats (linær) 10–33% 10–25% 5–10% 0–5% 5% 5–10% 5–10%

Inventar,
kontorutstyr,
programvare

Maskiner,
container,
dunker,

sorterings-
anlegg

Deponi og
sigevanns-

anlegg
Åremma

Tomter,
bygninger og
annen fast
eiendom

Andre
driftsmidler

Gjenbruks-
stasjoner

Avfallsanlegg
Alstahaug,

Brønnøysund SumVarige driftsmidler

KONSERN
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Fordringer (1000 kr)

MORSELSKAP                                                                       

Fordringer med forfall senere enn ett år               2013         2012
Andre kortsiktige fordringer                                 -               -
Andre langsiktige fordringer (lån til ansatte)       104               -

Sum                                                               104               0

Langsiktige gjeld med forfall senere enn 5 år

Gjeld til kredittinstitusjoner                         73 520      62 442
Annen langsiktig gjeld                                          0               0

Sum                                                           73 520      62 442

Gjeld sikret ved pant                                   77 551      78 971

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler

Varige driftsmidler                                      76 838      81 279
Varer                                                           1 319        1 394
Kundefordringer                                           4 766        3 026

Sum                                                           82 923      85 699

KONSERN                                                                            

Fordringer med forfall senere enn ett år                                      
Andre kortsiktige fordringer                                 -               -
Andre langsiktige fordringer (lån til ansatte)       104               -

Sum                                                               104               0

Langsiktige gjeld med forfall senere enn 5 år

Gjeld til kredittinstitusjoner                         73 520      63 940
Annen langsiktig gjeld                                          0               0

Sum                                                           73 520      63 940

Gjeld sikret ved pant                                   80 037      82 955

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler

Varige driftsmidler                                      80 714      85 480
Varer                                                           1 630        1 751
Kundefordringer                                           7 106        6 205

Sum                                                           89 450      93 436

N
O

T
E

 4
   

Varer (1000 kr)

MORSELSKAP                                                                       
                                                                   2013         2012

Beholdning Poser                                          1 208        1 004
Beholdning varer for videresalg                         110           390

Sum                                                             1 318        1 394

KONSERN                                                                            
                                                                           
Beholdning Poser                                          1 208        1 004
Beholdning varer for videresalg                         422           747

Sum                                                             1 630        1 751
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Betalingsmidler (1000 kr)

MORSELSKAP                                                                       
Av selskapets bankinnskudd 
er følgende sperrede beløp                                2013         2012

Skattetrekkskonto                                           654           643
Etterdrift næring og husholdning                  13 753      13 382

Sum                                                           14 407      14 025

KONSERN                                                                            
Av selskapets bankinnskudd 
er følgende sperrede beløp                                2013         2012                                                                           
Skattetrekkskonto                                           825           643
Etterdrift næring og husholdning                  13 753      13 382

Sum                                                           14 578      14 025

Mor-/konsernet har en regnskapsmessig avsetning på 
kr 17 030 knyttet til etterdrift deponi.
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Mellomværende med selskap 
i samme konsern (1000 kr)

MORSELSKAP                                              2013          2012

                                                                   Kundefordringer

Foretak i samme konsern                             1 593         1 187
Tilknyttet selskap                                               0               0
Felles kontrollert virksomhet                              0               0

Sum                                                            1 593         1 187

                                                                   Andre fordringer

Foretak i samme konsern                                    0               0
Tilknyttet selskap                                               0               0
Felles kontrollert virksomhet                              0               0

Sum                                                                  0               0

                                                              Øvrig langsiktig gjeld

Foretak i samme konsern                                    0               0
Tilknyttet selskap                                               0               0
Felles kontrollert virksomhet                              0               0

Sum                                                                  0               0

                                                                    Leverandørgjeld

Foretak i samme konsern                                   241           388
Tilknyttet selskap                                               0               0
Felles kontrollert virksomhet                              0               0

Sum                                                               241           388
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Lønnskostnader, antall ansatte,  
godtgjørelser, lån til ansatte m.m. (1000 kr)

MORSELSKAP                                                     

Lønnskostnader                                              2013          2012
Lønninger                                                  14 279       13 387
Arbeidsgiveravgift                                           835           763
Pensjonskostnader                                       1 565         2 166
Andre ytelser                                                 149             70

Sum                                                          16 828       16 386

Ytelser til ledende personer                             Daglig        Styre/
                                                                  leder     rep.skap

Lønn/tapt arb. fortjeneste til styremedlem        995           205
Pensjonsforpliktelse                                          20                 
Annen godtgjørelse                                         118             77

Sum                                                            1 133           282

Det foreligger ingen avtaler som forplikter selskapet til å gi
daglig leder, styreleder, styremedlemer eller medlemer av re-
presentantskapet, sluttvederlag eller vederlag ved endring av
arbeidsforholdet. Det foreligger ikke avtaler om bonuser, over-
skuddsdelinger, opsjoner og  lignende til fordel for daglig leder
eller styreleder.

Revisjon: Revisjonshonorar er kostnadsført med 
kr 58 for revisjon og kr 45 i bistand.

KONSERN                                                          

Lønnskostnader                                              2013          2012
Lønninger                                                  18 803       18 558
Arbeidsgiveravgift                                         1 030           995
Pensjonskostnader                                       2 202         2 672
Andre ytelser                                                 307           265
Elimineringer i konsernet                               -797          -694

Sum                                                          21 545       21 796

Revisjon: Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 96 000 
for revisjon og kr 43 000 i bistand for revisjon av bistand i 
konsenselskapene.
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Aksjer og andeler i andre foretak m.v

MORSELSKAP/KONSERN                                                                                                              
Selskap                                                                Antall Eier- Anskaff. Ned- Balanse-
                                                                          aksjer andel kost skriving ført verdi
Egenkapitaltilskudd KLP                                                  247 821 247 821
Rekom                                                                    222 4,72% 506 605 506 605
WEEE recycling AS                                                   892 5,63% 1 120 000 -1 120 000 0
Ecopro AS                                                             4 566 13,7% 4 566 000 4 566 000
Retura SHMIL AS                                                 10 980 90,0% 9 106 030 -2 000 000 7 106 030
Retura Norge AS                                                      270 537 700 537 700
Østbø AS                                                                 167 18,5% 6 229 366 -940 000 5 289 366
MiljøpartnerneAS                                                     100 10,0% 101 500 101 500
SHMIL Transport AS                                                     1 100,0% 110 000 110 000
Sameiet Sigevann Åremma (SSÅ)                                     40,0% 139 260 139 260

Sum                                                                              22 664 282 -4 060 000 18 604 282

Aksjeinvestering i Ecopro AS reduserer resultatet i selvkostregnskapet. Investeringer i Ecopro ble gjort for at hushold-
ningkunder skulle ha ett tilbud til resirkulering av matavfall. Ecopro følger også selvkostregnskapet på lovpålagte oppgaver
der selskapet har enerett.
Nedskrivning er ihht god regnskapsskikk.

                                                                     Forretnings- Eier- Egenkap. Resultat
Datterselskap                                                       kontor andel 2013 2013
                                                                              (100%) (100%)

Retura Helgeland AS                                          Åremma 90% 7 197 090 733 364
SHMIL Transport AS                                          Åremma 100% 109 024 -5 057

Sum datterselskap                                                          7 306 114 728 307

Tilknyttet selskap

Sameiet sigevann Åremma                                  Åremma 40% 586 115 207 504

Sum tilknyttet selskap                                                     586 115 207 504
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Egenkapital (1000 kr)

MORSELSKAP                                                                                                                               
Årets endring i egenkapital                                     Kapital- Overkurs- Annen
                                                                        innskudd fond EK Sum
Egenkapital 1.1.13                                                  1 501 0 20 718 22 219
Årets resultat                                                              0 0 1 627 1 627
Avsatt utbytte                                                              0 0 0 0

Egenkapital 31.12.13                                              1 501 0 22 245 23 846

KONSERN
                                                                         Kapital-           Overkurs-         Annen          Minoritets-               
Årets endring i egenkapital                                     innskudd              fond                EK              interesser             Sum
                                                                          

Egenkapital 1.1.13                                                  1 501 0 21 472 649 23 622
Årets resultat                                                              0 0 1 204 73 1 277
Avsatt utbytte                                                              0 0 0 0 0

Egenkapital 31.12.13                                              1 501 0 22 676 722 24 899
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Pensjoner

MORSELSKAP                                                                                         
Netto pensonskostnad                                                     2013         2012

Nåverdi av årets pensjonsopptjening                             1 928        1 754
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen                             712           605
Avkastning på pensjonsmidler                                         .488          -433
Administrasjonskostnad                                                    79             81
Resultatførte planavvik/estimatendringer                            37           100
Arbeidsgiveravgift                                                           114           102

Netto pensjonskostnad                                                2 382        2 210

Netto pensonskostnad
Brutto påført pensjonsforpliktelse                               22 146      15 228
Pensjonsmidler                                                          13 707      11 415

Netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift                         8 439        3 812
Ikke resultatført aktuarielt tap aga                               -6 162          -101
Ikke resultatført virkning av estimatavvik/planendringer    -314           183
Arbeidsgiveravgift                                                               -           194

Netto pensjonsforpliktelse                                           2 382        2 115

Økonomiske forutsetninger
Diskonteringsrente                                                       4,0%         4,2%
Forventet lønnsvekst                                                     3,8%         3,5%
Forventet G-regulering                                                  3,5%         3,3%
Forventet pensjonsregulering                                         2,7%         2,5%
Forventet avkastning                                                     4,4%         4,0%
Amortisering                                                                   15             15
Korridorstørrelse                                                          10%          10%

KONSERN                                                                                              
Netto pensonskostnad                                                     2013         2012

Nåverdi av årets pensjonsopptjening                             2 601        1 754
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen                             764           605
Avkastning på pensjonsmidler                                         -512          -433
Administrasjonskostnad                                                  101             81
Arbeidsgiveravgift                                                           151           102
Resultatførte planavvik/estimatendringer                            26           100

Netto pensjonskostnad                                                3 131        2 210

Netto pensonsforpliktelse
Brutto påført pensjonsforpliktelse                               23 294      15 228
Pensjonsmidler                                                          14 419      11 415

Netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift                         8 875        3 812
Ikke resultatført aktuarielt tap aga                                   441           194
Ikke resultatført virkning av estimatavvik/planendringer -5 948       -1 422
Arbeidsgiveravgift                                                          -302          -101

Netto pensjonsforpliktelse                                           3 066        2 484

Økonomiske forutsetninger
Diskonteringsrente                                                       4,0%         4,2%
Forventet lønnsvekst                                                     3,8%         3,5%
Forventet G-regulering                                                  3,5%         3,3%
Forventet pensjonsregulering                                         2,7%         2,5%
Forventet avkastning                                                     4,4%         4,0%
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Skatt

MORSELSKAP                                                                                         
Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel                        2013         2012

Midlertidige forskjeller                                                            
Varige driftsmidler                                                      -1 002              0
Pensjonspremie/-forpliktelse                                           -609              0

Netto midlertidige forskjeller                                      -1 611              0
Underskudd til fremføring                                                   0              0

Grunnlag for utsatt skattefordel                                   -1 611              0

27% utsatt skattefordel                                                  -435              0
Herav ikke balanseført utsatt skattefordel                            0              0

Utsatt skattefordel i balansen                                         -435              0

Grunnlag for skattekostnad, 
endring i utsatt skatt og betalbar skatt                               2013         2012

Resultat før skattekostnad                                            1 836              0
- Resultat fra ikke skattepliktig virksomhet                       142              0
Permanente forskjeller                                                   -582              0

Grunnlag for årets skattekostnad                                  1 396              0
Endring i midlertidige resultatforskjeller                           907              0
Grunlag for betalbar skatt i resultatregnskapet               2 303              0
+/÷ Mottatt/avgitt konsernbidrag                                         0              0

Skattepliktig inntekt 
(grunnlag for betalbar skatt i balansen)                          2 303              0

Fordeling av skattekostnaden                                            2013         2012

Betalbar skatt på årets resultat                                        645              0
For lite avsatt i år                                                               0              0
Sum betalbar i år                                                            645              0
Endring i utsatt skatt                                                      -435              0

Skattekostnad                                                                210              0

KONSERN                                                                                              
Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel                        2013         2012

Midlertidige forskjeller                                                            
Varige driftsmidler                                                         -512           834
Fordringer                                                                       51             67
Gevinst- og tapskonto                                                   -305          -381
Pensjonspremie/-forpliktelse                                        -1 293          -369

Netto midlertidige forskjeller                                      -2 059           152
Underskudd til fremføring                                           -1 322       -2 965

Grunnlag for utsatt skattefordel                                   -3 381       -2 813

27% utsatt skattefordel                                                  -915          -788

Grunnlag for skattekostnad, 
endring i utsatt skatt og betalbar skatt                               2013         2012

Resultat før skattekostnad                                            1 794        1 967
- Ikke skattepliktig eliminert resultat fra Mor                    142       -1 770
Permanente forskjeller                                                    503             10

Grunnlag for årets skattekostnad                                  2 439           207
Endring i midlertidige resultatforskjeller                        1 507          -207
Grunlag for betalbar skatt i resultatregnskapet               3 946              0
Anvendelse av fremførbart underskudd                        -1 643              0

Skattepliktig inntekt 
(grunnlag for betalbar skatt i balansen)                          2 303              0

Fordeling av skattekostnaden                                            2013         2012

Betalbar skatt på årets resultat                                        645              0
For lite avsatt i år                                                               0              0
Sum betalbar i år                                                            645              0
Endring i utsatt skatt                                                      -127             26

Skattekostnad                                                                518             26
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SELVKOSTANALYSE HUSHOLDNINGSRENOVASJON

Selvkostregnskap
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                   2013
Driftsutgifter                                                                                                                        45 251 871
Aktivitetsendring (korrigering 2012 fond, feil nøkkel faktura)                                                                  0

Sum direkte kostnader                                                                                                         45 066 109

Avskrivningskostnad                                                                                                               7 375 935
Alternativkostnad (kalkulatorisk rente)                                                                                    1 423 456

Sum indirekte kostnader                                                                                                         8 799 391

Sum kostnader - Husholdningsrenovasjon                                                                              53 865 500

Renovasjonsgebyr husholdning - 3000                                                                                    48 539 269
Øvrige salgsinntekter                                                                                                             7 243 786
Finansposter                                                                                                                             -26 629
Aktivitetsendring

Sum direkte inntekter                                                                                                           55 756 426

+/÷ Vedtatt bruk av/avsetning til selvkostfond                                                                                        0
+/÷ Ekstraord. bruk av/avsetning til selvkostfond
+/÷ Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond                                                                  -45 420
+/÷ Gevinst/tap ved salg/utrangering av anleggsmiddel                                                             -2 330 883

Sum inntekter fra fond mv.                                                                                                    -2 376 303

Sum inntekter - Husholdningsrenovasjon                                                                               53 380 123

Kostnadsdekning (Sum inntekter/Sum kostnader)                                                                              99%
Finansiell dekningsgrad (KOSTRA)                                                                                                     0%
Foreløpig selvkostresultat - Husholdningsrenovasjon                                                                  -485 376
Eventuelt tilskudd el. over kommunekassen
Selvkostresultat (til selvkostfond) - Husholdningsrenovasjon                                                       -485 376
Endring
Endring - Sum inntekter
Inngående balanse - Selvkostfond                                                                                           -1 484 323
Utgående balanse - Selvkostfond                                                                                            -1 969 699

Administrasjon har utarbeidet en selvkostanalyse med grunnlag i regnskapstallene for
2013. For husholdningsavfallet skal avfallsgebyrene følge selvkostprinsippet.  Dette
innebærer at gebyrene skal inneholde alle kostnader forbundet med håndteringen av
husholdningsavfall. Kommunene kan ikke kreve inn mer fra husholdningene enn dens
samlede kostnader forbundet med innsamling og behandling av husholdningsavfall. 
Ved utgangen av 2013 har selskapet ett underskudd på selkost på 1,9 mill.
Hvis vi deler på antall abonneter utgjør dette: kr -108,36 pr. abonnent.

Leirfjord Gjenbruksstasjon
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