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ADM. DIR. HAR ORDET

SHMIL-konsernet legger bak seg nok et godt år.  Vi 
er godt fornøyd med at SHMIL hele veien har vært 
framtidsrettet, en bransje som har vært i en rivende 
utvikling. SHMIL satset tidlig på kildesortering gjennom 
optiske systemer. EUs krav om kildesortering og ma-
terialgjenvinning forsterkes stadig, og forteller oss at 
det var riktig det vi startet med allerede i 2001. Vi er 
stolte over at Oslo valgte samme løsning, ti år etter.
Vi ønsker å være innovative. Det finnes enorme 
muligheter i å ta vare på og gjenvinne det som samles 
i hus og hjem. Ordet dynger finnes ikke lenger. Nå skal 
alt gjenvinnes. Nå sier man heller ikke søppel. Avfallet 
har blitt en viktig og ettertraktet råvare. Vi driver vel 
så mye material- og resursgjenvinning. Hvis noen for 
20 år siden hadde sagt at vi skulle lage strøm og gass 
av matavfallet, eller laget drivstoff til biler, ville folk 
trodd vi ikke var riktig skrudd sammen.
SHMIL fortsetter også sitt store fokus på kunden. 
Resultatene av dette arbeidet viser seg gang på gang 
i våre kundeundersøkelser SHMIL ligger langt over 
landsgjennomsnittet når det gjelder fornøyde kunder 
og omdømme. Mye av æren for dette skal de ansatte 
ha, som profilerer bedriften på en god måte. Vi har et 
godt arbeidsmiljø, som vi stadig forsøker å forbedre. 
Det er ingenting som kommer av seg selv. 
En stor takk må derfor rettes 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 oppmerk-
som på svakheter som vi kan ta tak i og utbedre. 
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 miljøbevissthet. SHMILs oppgave 
er å oppmuntre til at denne trenden fortsetter.
SHMIL har lenge hatt et godt samarbeid med andre 
renovasjonsselskap i Midt-Norge. Dette samarbeidet 
omfatter 99 kommuner. Totalt er vi 700.000 innbyg-
gere. Et godt samarbeid som vekker oppsikt. Sammen 
har vi en uvanlig solid kompetanse om avfallsbehan-
dling. 55 kommuner samarbeider også om bedriften 
Ecopro, som ble etablert i 2002 for å behandle kilde-
sortert matavfall og slam på en hygienisk og miljømes-
sig forsvarlig måte.
Her på SHMIL tar vi imot 125 tonn avfall i døgnet, 
31.000 i løpet av året, noe som er en formidabel ton-
nasje. Og mesteparten gjenvinnes.
Vi er stolte av det vi gjør og vi ser lyst på framtida. 
SHMIL er allerede i mål med nasjonale og internasjo-
nale miljømål.

Håkon N. Johansen

Håkon
N. Johansen
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AVFALLSTATISTIKK OG MILJØ

Gjenvinningsprosent husholdning

Total gjenvinningsprosent

Avfall fra husholdningene
I SHMIL sorterer husholdningene ut matavfall i grønn pose, 
plastemballasje i blå pose og drikkekartong og emballasjekar-
tong i oransje pose. Øvrig restavfall som får plass i plastposer 
legges i vanlige handleposer. Alle posene legges i samme avfalls-
beholder og blir sortert via et optisk sorteringsanlegg (op-
ti-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 litt over 
halvparten av avfallsmengdene fra husholdningene. Matavfall 
utgjør 23 % og papir, kartong og plast utgjør til sammen 23 % 
av tonnasjen.  I snitt har hver innbygger levert 193 kg avfall via 
avfallsdunken.

Siden alt restavfallet fra husholdningene går 
til forbrenning, blir gjenvinningsprosenten 
for husholdningene på 100 %.  Dette har 
vært tilfellet de 4 siste årene.

Når det gjelder den totale gjenvinningsprosenten er den noe lavere i 2013 og 2014 
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 forurensede massene 
er gjenvinningsprosenten omtrent på samme nivå som i 2012. 
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AVFALLSTATISTIKK OG MILJØ

Gjenvinningsgrad og mengder husholdningsavfall 2009 - 2014

Avfall levert til anlegg, gjenbruksstasjoner og returpunkter

Avfall fra husholdning 2009 - 2014

Mengder husholdningsavfall samlet inn de siste 6 årene er 
illustrert i søylediagrammet nedenfor (mengder i tonn).  Ton-
nasjen har holdt seg forholdsvis stabilt gjennom årene. Vi ser at 
nedgangen i papir har holdt seg fra 2013 til 2014.  

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 2014 har vi samlet inn 175 
tonn klær. Dette tilsvarer 4,3 kg per innbygger.

Avfall som kommer inn over SHMILs gjenbruksstasjoner og 
anlegg, blir sortert, lastet om og sendt videre til en mottaker 

Gjenvinningsprosenten for husholdningsavfallet er nå på 100% 
når man regner med energigjenvinning av restavfallet.  46% av 
avfallet har gått til materialgjenvinning en nedgang på 1 % fra 
2013.

for sluttbehandling i form av materialgjenvinning, energigjenvin-
ning, eller destruksjon. Noe av avfallet kan SHMIL håndtere selv 
på eget deponi på Åremma. Blant annet har vi i 2013 og 2014 
merket en sterk økning i mottak av forurensede masser.
Tabellen og kakediagrammet nedenfor viser hva slags sluttbe-
handling avfallsmengdene har fått.

Behandling

Deponi
Materialgjenvinning
Energigjenvinning
Destruksjon

Total Sum

Prosent

16%
26%
59%
1%

100%

Gjenvinning 84%
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AVFALLSTATISTIKK OG MILJØ

Avfall sendes til gjenvinning
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 var-
er og produkter. I tillegg til sikrer vi at farlig avfall og 
elektrisk-/ elektronisk avfall behandles korrekt.  

Til sammen har 84 % av avfallstonnasjen blitt sendt til gjenvin-
ning i 2014. Søylene under viser hvordan gjenvinningsprosenten 
har endret seg siden 2007. En stor del av energigjenvinningen 
består av restavfall. Det øvrige som er gått til energigjenvinning 
er i hovedsak trevirke som det i dag ikke finnes noen annen 
gjenvinningsordning for.

Material- og energigjenvinning
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AVFALLSTATISTIKK OG MILJØ

Under er en tabell som viser hvor avfallet SHMIL har be-
handlet er blitt av. Det er behandlet 30 535 tonn, noe som 
tilsvarer 1221 vogntog (25t pr lass) og som er omtrent samme 
mengde som i 2013.

Hva skjedde med avfallet i 2013 og 2014?

Fraksjon

Risikoavfall
EE avfall
Farlig avfall
Farlig avfall vindu - PCB og klorparafin
Fretex
Glass
Kartong
Metall
Papir
Papp
Plast
Kjølemøbler
Trevirke
Trykkimpregnert
Våtorganisk
Restavfall forbrenning
Restavfall deponi
Sandfang
Slam
Oljeforurenset
Forurenset masse
Inert avfall
Asbest
Dekkmasser - stein, grus og jord

Totalt

Hvor?

Rekom-Sakab/kumla i Sverige
Stena Recycling, Renas
Østbø, Børstad
Klorparafin-Retura, PCB-Nordmiljø
Heimdal
Syklus i Fredrikstad
Grønt Punkt (Sverige)
Norsk gjenvinning
Skogn, Norske Skog
Ranheim, Norske Skog
Grønt Punkt, Folldal/Tyskland
Frogner, Stena Recycling
Østersund/Verdal
Kirkenær
Verdal, EcoPro
Trondheim/Sverige
Åremma
Åremma
Åremma
Åremma
Åremma
Åremma
Åremma
Åremma

Behandling

Forbrenning
Gjenvinning
Gjenvinning/destruksjon

Gjenbruk
Ombruk/Gjenvinning
Gjenvinning
Gjenvinning
Gjenvinning
Gjenvinning
Gjenvinning
Gjenvinning
Forbrenning m/energigjenvinning
Forbrenning
Kompostering/Biogass
Forbrenning m/energigjenvinning
Deponering
Deponering
Kompostering
Deponi/Kompostering
Deponering
Deponering
Nedgraving på eget område
Dekkmasse deponi

2013 2014

19
381
194
55

187
469
189
816

1288
1361
774
30

3921
202

2455
13119
2292

84
428
113

1993
19

144

30530

Total avfallsmengde
Oppstilling i antall tonn

33
304
233
42

175
485
210
933

1275
1555
919
76

4536
583

2381
13632
2381

42
450
-

1605
9

153
524

32535



2014

8

YTRE MILJØ

Flygeavfall
Under den daglige driften på våre anlegg oppstår det en del 
flygeavfall som kan være sjenerende for nærmiljøet. Det arran-
geres 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 begrense rotteproblematikken i området rundt deponiet 
på Åremma er det opprettet et tett samarbeid med skadedyrs-
firma.  Alle rotteobservasjoner, inspeksjoner og tiltak doku-
menteres. I 2014 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, skadedyrs-
firmaet, kommunen, grunneiere, smittevernslege, mattilsynet 
og andre avfallsprodusenter rundt Åremma, for å diskutere 
utbredelsen av rotter.  

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 bek-
kevannsedimenter ut fra et fastsatt overvåkningsprogram. I 
2014 er alle målepunktene, foruten sigevannet, analysert etter 
skjema. Det er ikke registrert 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 bek-
ken oppstrøms deponiet, og en prøve nedstrøms deponiet. De 
fleste analyseparameterne ligger på samme nivå som tidligere, 
og det er det ingen tydelige endringer i konsentrasjonsniv-
ået over tid. Shmil fortsetter miljøovervåkningen for å følge 
utviklingen i Årembekken. 
Sigevannet fra Shmil sitt deponi går inn i et felles utslippsanlegg 
sammen med sigevann fra eksisterende og nedlagte deponier 
på Åremma, som Vefsn kommune og Alcoa har ansvaret for. 
Utslippsanlegget er organisert gjennom fellesskapet Samei-
et Sigevann Åremma (SSÅ). Ved utgangen av 2014 fikk Shmil 
opplysninger om særlige endringer i forhold til rensekrav og 
samarbeid mellom eierne av SSÅ. Fylkesmannen informerte 
om nye stoffer i henhold til EU regler, som må renses senest 
2020. Det medførte at et mer avansert renseanlegg skal bygges.  
Samtidig fikk vi opplysning om Alcoa og Vefsn kommune vil 
trekke seg fra rensing, dersom de er ikke pålagt dette. Et eget 
laboratorie ble etablert og nye forsøk og analyser ble gjennom-
ført. Ny tidsplan skal likevel holde rensekrav fra Fylkesmannen 
i 2017. 

Foto: Årembakken
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YTRE MILJØ

Klimagassutslipp ved transport og behandling av optibag-avfall, og sparte 
klimagassutslipp ved materialgjenvinning og energiutnyttelse av optibag-avfall.

Klimagassutslipp
Konsulentselskapet Østfoldforskning har på vegne av åtte 
avfallsselskap i Midt-Norge utarbeidet et web-basert verktøy 
som skal hjelpe avfallsselskapene med å beregne sin klima-
prestasjon. Beregningene baserer seg på klimagassutslipp re-
latert 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 2014 ønsket vi oss fortsatt analyser med det web-baserte 
verktøyet fra Østfoldforskning. Dessverre byttet Østfold-
forskning plattformen og oppdatering har ikke vært på plass. 
Gjenvinningsprosenten har vært stabil på 83%. Restavfall ble 
redusert med 1 prosentpoeng. Siden det ikke har vært noen 
forandring i avfallshandtering forventer vi et resultat som er 
likt det i 2013.  All metangass gikk til oppvarming av bygg og 
ikke til fakling. 
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YTRE MILJØ

Strandrydding
Som avfallsselskap er vi ikke forpliktet til å dekke kostnadene 
med opprydding av herreløst avfall. Vi ønsket likevel å ta på oss 
dette samfunnsansvaret. Med vår kompetanse og miljøengasje-
ment hadde vi tro på at vi kan gjøre noe med marint søppel i 
regionen.

Aksjonen skulle avholdes i tidsrommet medio mai til slutten 
av juni. Dette ble bestemt med bakgrunn i at flere kommuner 
ville samkjøre strandryddinga med vårryddinga før 17. mai. 
Skolene som skulle delta trengte derimot en lengre tid på å få 
gjennomført ryddinga. For å mobilere flest mulig strandryddere 
ble det derfor viktig å ikke begrense aksjonsperioden. Det ble 
gjort en rekke tiltak for å engasjere frivillige til aksjonen. I Shmil 
ble facebook, SHMIL-nytt og lokalaviser bruk aktivt for å nå ut 
til målgruppa.

Antall registrerte aksjoner 40
Antall personer som har deltatt 760
Strekning som har blitt ryddet 57,2 km 
Vekt på avfallet som har blitt ryddet 7042 kg
Vekt ryddet per frivillig 75 kg

Avfallets sammensetning
Privatavfall (f.eks. engangsservice, poser, matemballasje, drikke-
bokser, klær) 42 % 
Fiskeriutstyr 14 %
Røyk og hygiene 6 % 
Dumpet avfall (f.eks. elektronikk, batterier, bildeler, byggemate-
rialer, dekk, oljefat) 26 %
Annet 12 %

Observasjoner
Dyr som ble funnet skadet av strandsøppel - En fugl
Rare ting som ble funnet: Vikingfjord med innhold, Cognac 
flaske med innhold, barnevogn, flaskepost, autovern, koranen, 
vaskemaskin, pc-skjerm, kumlokk
Ting som vekker bekymring: Mange små sugerør (Vefsn), eter-
nitt (Brønnøy), mye plast (generelt), plaststrimler som brukes 
til armering i betong (Brønnøy), deler av oppdrettsmerde 
(Alstahaug).

Resultat
Alle som deltok i strandryddeaksjonen måtte fylle ut et regis-
treringsskjema for å få levert avfallet gratis hos Shmil IKS. Det 
samlede resultatet for strandryddeaksjonen 2014 er basert på 
informasjon i skjemaene som vi har mottatt (se Tabell 1).
Tabell 1: Samlet resultat for strandryddeaksjonen 2014. 
Resultatet er basert på informasjon i registreringsskjema for 
strandsøppel, som alle måtte fylle ut for å få levere strandsøp-
pel gratis hos Shmil IKS.

Strandrydding i Tosbotn
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KVALITET OG HMS

SHMIL IKS med tilhørende datterselskaper er ISO sertifisert 
etter standardene for Miljøstyringssystemer NS-EN ISO 
14001/2004 og kvalitet NS-EN ISO 9001/2008.  Disse stan-
dardene benyttes over store deler av de vestlige verden. At vi 
følger og oppfyller disse internasjonale kravene er et kvalitetss-
tempel på hvordan konsernet drives.
SHMIL har satt seg mål innenfor både Miljø, kvalitet og HMS..

Kundetilfredshet:
Det er ikke gjennomført kundeundersøkelser i 2014. Ny un-
dersøkelse skal gjøres i 2015.

Kundetilfredsheten målt ved hjelp av kun-
deundersøkelse skal økes til 75 %.
Økt materialgjenvinning av 
husholdningsavfallet.
Utarbeide klimaregnskap og redusere 
utslipp av klimagasser.
Redusere både mengden sigevann og 
SHMILs utslipp av miljøgifter fra sigevannet.
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.

Kvalitetsmål: -

Miljømål:  -

  -

  -

HMS:  -
  -

  -
  -

  -

HMS
2014 har vi hatt i år som i fjor, stor fokus på helse, miljø og 
sikkerhet. Vi har kjøpt inn hjertestartere på alle gjenbruksstas-
joner og administrasjonsbygg, 12 totalt.  Det er gjennomført 
dokumentert opplæring på alle ansatte i bruk av disse.

SHMIL har ikke eget AMU-utvalg, men har verneombud 
Kjell Mellingen som er valgt for både SHMIL og Retura Shmil. 
I Brønnøysund er det en ansatt som har et spesielt ansvar for 
oppfølging av ulike hms-aktiviteter. Han vil også fungere som 
medhjelper til hovedverneombudet 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 går 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 
2014.

Vi gjennomførte innsamling av farlig avfall i Grane og Hat-
tfjelldal som planlagt.

Alt av førstehjelpsskap/verneutstyr på alle avdelinger i 
SHMIL er også oppgradert i 2014

Ved innkjøp av alle nye kjøretøy, har vi hatt stor fokus på 
ergonomi og støy. Det er viktig at også disse momentene blir 
tatt hensyn til ved innkjøp. Vi har også hatt fokus på at alt av 
kjøretøy og utstyr er sertifisert og godkjent iht. gjeldende 
forskrifter.  Varslingsutstyr på renovasjonsbilene er også op-
pgradert, samt riktig verneutstyr til renovatørene.

Vi gjennomførte også en risikovurdering ift. mottak av 
forurensede masser og fikk laget en egen rutine for dette.  I 
den forbindelse ble det inngått avtale med Molab med tanke på 
kontroll av forurensede masser.

Gjennomført miljøkartlegging ute på drift. Det ble foretatt 
måling på flere momenter ved eksponering for den enkelte 
ansatte. Rapporten foreligger nå, og vil bli gjennomgått med alle 
ansatte.
Alt av løfteutstyr og kraner er sertifisert og godkjent.
AKAN: Gjennomgang av prosedyre med samtlige ansatte.
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KVALITET OG HMS

Sykefravær:
Totalt sykefravær for 2014 endte på 4,1 %. Av dette er 1,7 % 
korttidsfravær, og 2,4 % er langtidsfravær. Det har i løpet av 
2014 vært 1 langtidssykemelding.  

Bedriften har høyt fokus på sykefravær og har som IA-bed-
rift lagt vekt på å tilrettelegge for at arbeidstakere med syke-
melding kan være i arbeid.

Som IA-bedrift har SHMIL rett til utvidet bruk av egen-
meldinger, 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. 

Avvik- og forbedringssystem:
Det legges stor vekt på at alle avvik skal registreres i vårt 
avviks- og forbedringssystem og 155 avvik er registrert i 2014. 
Disse er fordelt på følgende konsekvenser (ett avvik kan ha 
mer enn en konsekvens)

16 Personskader

68 på materiell skade

14 med skade på miljø

4 nesten ulykker

25 på omdømme

104 på økonomi

Bedriftshelsetjeneste:
SHMIL har inngått avtale om bedriftshelsetjeneste med 
Frisk3 Bedriftshelse Mosjøen AS. Aktivitetsplan utarbeides 
årlig i samarbeid med Frisk 3. I 2014 har vi hatt oppfølging av 
vaksineprogram 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.
Det har ikke vært gjennomført førstehjelpskurs i 2014.

Tilsyn og revisjoner:
SHMIL hadde tilsyn fra både Fylkesmannen (13/10) og Arbeid-
stilsynet (27.10) i 2014.  

Fylkesmannen gjennomførte en deponiaksjon som var lik 
over hele landet. I rapporten for tilsynet ble SHMIL pålagt å 
dokumentere beregning av deponigassmengder fra deponiet, 
samt gjennomføre mengdeproporsjonale prøver av sigevannet.

I rapporten fra arbeidstilsynet ble SHMIL pålagt å gjennom-
føre rutiner om dokumentert sikkerhetsopplærng på utsyr 
som kan medføre risiko. Det ble også gitt pålegg op oprettelse 
av stoffkartotek ved bedriften. Begge påleggene er gjennomført.

SHMIL IKS ble revidert 10.09.14 i henhold til NS-EN ISO 
9001:2008 Kvalitet og NS-EN ISO 14001:2004 Miljø (Reserti-
fisert i 2012: sertifikat gyldig til 12-12-2015)

Det ble ikke registret avvik eller anmerkninger i forbindelse 
med revisjonen, men 4 forbedringspunkter. 

Konklusjon fra Revisorene fra 
Teknologisk institutt sier:
Bedriften er i ferd med å revidere hele systemet sitt og 
kartlegge prosessene på nytt, også vha LEAN-metodikk.
Det er innført elektronisk avviksregistrering, og det er 
tatt i bruk. Dette har gjort at det er enklere å trekke ut 
trender og analyser for å sette i verk tiltak. BRA!
De gjenbruksstasjonene som ble besøkt, fremstod som 
ryddige og de ansatte viste engasjement og hadde god 
forståelse for miljø- og kvalitetsstyring.

Renovatør i Vefsn: Per Bjørn Ørjevatn
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DRIFTSRAPPORT

2014 har vært et år der vi har hatt fortsatt fokus på tilretteleg-
ging for kundene våre. Alle anlegg er nå skiltet etter en ny 
standard.  

Vi hadde oppstart på LEAN i mars. Shmil er med i et felles 
prosjekt sammen med to andre bedrifter i Mosjøen. Lean skal 
hjelpe oss med å standardisere, forenkle og bli gode på planleg-
ging. Dette er et verktøy som vi alltid skal bruke og jobbe med.

Vi har også i år endret åpningstidene på gjenbruksstasjonene, 
slik at vi nå er mer tilgjengelig for kundene.  Vi kommer hele 
tiden til å vurdere åpningstiden, slik at den er best mulig tilpas-
set kundene.

Asfaltering på område ved Grane gjenbruksstasjon er gjennom-
ført, slik at det nå er et mye bedre mottak for både kunder, og 
de som kjører containerene våre. Området er nå inngjerdet 
iht. krav fra fylkesmannen. 

Nytt returpunkt er etablert ved Shmil Brønnøysund. Dette ble 
mye bedre enn det gamle, og vi håper at dette skal bidra til at 
det nå holdes ryddig og rent.

Vi har også fornyet returpunktet på Olderskog i Mosjøen. Der 
lyste vi ut en tegnekonkurranse ved Olderskog skole, slik at 
noen tegninger ble trukket ut til å profilere containerene med.

Ved Brønnøysund Avfallsanlegg har vi bygget et tilbygg som 
inneholder møterom som brukes både av representantskap, 
styre og ansatte. 

Innsamlingsavtale vedrørende alt av EE-avfall er inngått og 
iverksatt med Stena Recycling. Dette sikrer oss at alt elektrisk 
avfall blir tatt hånd på en forskriftsmessig og miljøvennlig måte.

Vi har også invistert i to nye hjullastere i Sandnessjøen og 
Brønnøysund. Representantskapet i Shmil har vedtatt in-
nføring av fritidsrenovasjon gradvis i alle eierkommunene. 
Oppstartsmøte med Herøy og Dønna Kommune vedrørende 
fritidsrenovasjon er gjennomført og det planlegges å starte 
med disse kommunen fra mai 2015

Åpning returpunkt Olderskog Per Ole Nikolaisen
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INFORMASJON 2014

Det har i 2014 vært en stor nasjonal kampanje om farlig avfall 
i regi av Avfall Norge. Denne hadde tittel Miljøgifter finnes i 
mer enn du tror. Det ble utarbeidet annonser, pressemeldinger 
og en del kampanjemateriell som kunne bestilles til lokal bruk. 
Vi bestilte og distribuerte brosjyrer om farlig avfall, samt en 
batterieske til oppsamling av små-batterier på kjøkkenbenken. 

Vi brukte også en del av pressemeldingene og fikk dekning 
på bl. annen artikler om skismurning og giftige st.hansbål.

I forbindelse med kampanjen ble det gjennomført et stunt 
– kalt Høyt Hår Dag. Her gikk en del ungdommer rundt i 
sentrum med t-skjorter der det stod; Hvordan du bruker hår-
sprayen er opp til deg – hvor du kaster sprayboksen angår oss 
alle. Dette fikk en del oppmerksomhet rundt omkring.

SMHIL-nytt
Det er utgitt tre utgaver av informasjonsavisen SHMIL-nytt der 
alle ble trykt som en dobbeltsidig annonse I Helgeland Arbei-
derblad. Avisen hadde på denne dagen totaldistribusjon 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 nettannonser. I avisene har vi 
også her skrevet om farlig avfall, riktig plastsortering og hvor 
det blir av matavfallet.

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

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. 

Satsing på barn og unge – 
skolebesøk

Profilering og sponsing
SHMIL driver i svært liten grad direkte sponsing. Vi er imidler-
tid behjelpelig med gratis utlån av avfallsdunker, kildesortering-
smateriell 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 Sand-
nessjøen og Brønnøysund osv. I forbindelse med Kommersielle 
messer og lignende har vi bidratt med utlån av dunker. F.eks 
ved Tiendebytte i Mosjøen og på Herøydagan.

I 2014 har vi startet arbeidet med å profilere opp en del av 
våre containere som «ruller langs veien». Vi tar vare på Helge-
land gjennom vår avfallsbehandling og dette øsker vi å formidle 
med bruk av bilder fra den flotte naturen på Helgeland.
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INFORMASJON 2014

Stands og messer
SHMIL deltok på boligmessa Gjør din bolig bedre i Mosjøhallen 
i november. Her hadde vi en stand som var møblert fra Røde 
Kors sitt utsalg i Mosjøen. Vi samarbeidet også med Fretex 
om en mannekengoppvisning med brukte klær der jenter fra 
Mosjøen IL fotball var mannekenger. Frisører og hudpleie fra 
Mosjøen vgs stilte opp som stylister. Dette var en stor suksess 
og mange kom for å se på oppvisninga. 

Hjemmesider
I 2014 kom endelig de nye mobiltilpassede hjemmesidene på 
plass. De nye sidene har blitt informative og enklere å finne 
fram i. I tillegg til den ordinære tømmekalenderen på innehold-
er også hjemmesiden en tømmekalender der du kan få opp 
tømmedagene for din adresse. Det har også blitt enklere å 
bestille tjenester direkte fra hjemmesidene. 

Sosiale medier 
SHMIL har egen facebookside og bruker denne særlig til å 
videreformidle gode artikler om avfall og gjenvinning.

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

Fra messa Gjør din Bolig Bedre



2014

16

NØKKELTALL

Nøkkeltall for SHMIL

Innbyggertall i De kommuner som omfattes av SHMIL IKS

Antall husholdningabbonenter

Behandlet avfallsmengde (i 1000 tonn)

Gjennvinningsgrad i % total

Gjennvinningsgrad i % husholdningsavfall

Antall fast ansatte

Omsetning ( i mill )

Resultat i kr. ( i mill )

Investeringer ( i mill )

Langsiktig gjeld ( i mill )

Egenkapital i %

Omsetning pr. ansatte

Deponiskatt ( i mill )

40 375

17 215

26,8

91%

100%

27

72,9

1,9

8,4

90,4

14,0%

2,7

0,5

2011

40 457

17 439

27,3

89%

100%

26

72,5

2,7

3,7

78,9

16,4%

2,8

0,6

2012

40 639

17 589

30,5

83%

100%

26

78,3

1,6

8,8

77,5

17,36%

3,0

0,7

2013

40 835

17 953

32,0

83%

100%

28

85,7

5,1

9,1

65,7

23,0%

3,1

1,1

2014
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Representantskapet 2011-2014:
Representantskapet velges for en periode på 4 år, i samsvar med den kommunale valgperioden.

ALSTAHAUG

VEGA

VEFSN

HERØY

GRANE

VEVELSTAD

BRØNNØY

DØNNA

SØMNA

LEIRFJORD

HATTFJELLDAL

Odd Arve Matberg
Bjørn Helge Hansen

Jann-Arne Løvdahl
Mildrid Søbstad
Bjørn Larsen

André Møller

Arnt-Frode Jensen

Ken-Richard Hansen

Bjørn Ivar Lamo

Paul Birger Torgnes
Johnny Hanssen

Edmund Dahle

Anne Sofie S. Mathisen

Magnar Johnsen

Asgeir Almås

Styret pr. 31.12.14
Styreleder KÅRE J. ÅSLI      Personlig vara: KJELL JOHNSEN
Nestleder VIGDIS UHLIVING HANSEN    Personlig vara: RONALD BJØRU
Ansatterepresentant LENA F. SØRUM    Personlig vara: WILLIAM PUNTERVOLD
Styremedlem ROY NILSSEN     Personlig vara: ROY NILSSEN
Styremedlem IRENE JÆGTVIK     Personlig vara: KARIN T. KNUDSEN
Styremedlem NILS IVAR SUND     Personlig vara: SIGRUN BÅRGÅRD
Styremedlem STIG A HØYVIK     Personlig vara: ANDERS JOHANSEN
Styremedlem MONICA KROKEN     Personlig vara: MONICA HOFF



2014

18

ORGANISASJON



Som medlem i 
Retura-gruppen kan vi levere 
alle typer løsninger, for alle 
avfallstyper og steder - og 

alt skreddersydd til din 
virksomhet og ditt behov.

Sammen med våre kunder 
spiller vi på lag med miljøet 
og jobber for at mest mulig 
av avfallet skal komme til 
nytte som resirkulerte 

produkter
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RETURA SHMIL

Retura Shmil AS håndterer nærings-
renovasjon 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.

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

Selskapet har fokus på å oppnå 
fornøyde og stabile kundeforhold 
gjennom godt utførte tjenester og 
god kundeoppfølging. Vi utarbeider 
avfallsstatistikker med gjenvinning-
sprosent og gode oversikter over 
leverte mengder og fraksjoner til de av 
våre kunder som ønsker det. I tillegg 
leverer vi avfallsplaner tilpasset hver en-
kelt bedrift. Ved ønske bistår vi kundene 
på rådgivning og tilrettelegging for økt 
utsortering av gjenvinnbart avfall. 

Vi har en stadig voksende kundeportefølje på faste, løpende 
avtaler. Dette er kunder vi betjener 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 oppdrettsnærin-
gen, hvor vi sørger for forsvarlig behandling av blant annet 
kobber-slam og nøter (se bilder under). 

Selskapet har også jobbet fram en løsning for klorparafin-
erte 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 2014, med god 
respons.
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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 09.09.14, med 0
avvik, 5 merknader og 2 forbedringer. Det er registrert 66
avvik/uønskede hendelser, ingen arbeidsuhell med
personskade. Selskapet har IAavtale og avtale med bedriftshel-
setjeneste.

Avfall og gjenvinning
I 2014 er det blitt håndtert 9050 tonn avfall mot 7893 i 2013. 
I tillegg kommer ca 1900 tonn avfall som ikke har vært innom 
våre anlegg

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

Stiftet: 2004
Antall årsverk i 2014: 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

KORT OM SELSKAPET

Daglig leder
Heidi Eidet Eggen. Nøkkeltall (alle tall i 1000 kr):

Omsetning:
Årsresultat:

2012
23 741

102

2013
27 928

733

2014
32 591

943

Andel avfall sendt 
til material-
gjenvinning i 2014 
er 30,3%. Totalt 
gikk 81,8% avfall til 
gjenvinning.
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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 Årem-
ma. 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 
GPSsystem 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 un-
dersøkes 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.
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SHMIL LOGISTICS

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

KORT OM AVDELINGEN
Fast ansatte: 5
Hovedkontor:
Åremma, 8664 MOSJØEN

Ansatte: 7

Daglig leder
Øystein Drevland
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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 avfallsmeng-
dene, utnytte ressursene i avfallet og behandle avfallet på en 
måte som fullt ut tilfredsstiller miljømessige krav som myn-
dighetene 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 forbind-
else med disse virksomhetsområder.

Driften er lokalisert til byene Brønnøysund, Sandnessjøen 
og Mosjøen med omegn. Selskapets hovedkontor er på Årem-
ma i Vefsn kommune. Adresse er Åremma, 8664 MOSJØEN.

Drift
Selskapet har innsamling i egenregi i Vefsn, Grane og Hattfjelldal 
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 transport. 

Selskapet behandlet 32 011 tonn avfall i 2014. Av dette ble 
26 % materialgjenvunnet og 58 % gikk til energigjenvinning. 
Isolert for husholdningsavfallet var gjenvinningsprosenten på 
100%. Der materialgjenvinning utgjør 46%. 

 Ved utgangen av regnskapsåret hadde selskapet 28 faste 
stillinger som representerer 27 årsverk. Vedrørende lønn til 
daglig leder og honorarer vises til note 7 i regnskapet. 

Representantskapet har i 2014 avholdt 2 møter og behan-
dlet 25 saker. Det er avholdt 6 styremøter og behandlet til 
sammen 54 saker.

Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende 
noter og kontantstrømoppstilling gir etter styrets oppfatning 
et rettvisende bilde for resultatet i år 2014 og den økonomiske 
stilling ved årsskiftet. Det har ikke inntruffet forhold etter 
regnskapsårets utgang som det ikke er tatt hensyn til i årsop-
pgjøret og som er viktig for å bedømme selskapets resultat og 
stilling. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt 
drift.

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 og 2014 gjennomført revisjon av ISO, også disse 
uten avvik. Selskapene tok i 2012 i bruk et nytt elektronisk av-
vikssystem som har gitt en bedre oppfølging av avvik og forslag 
til forbedringer og forebyggende tiltak. Det er i 2014 registrert 
157 avvik på SHMIL IKS og 70 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 2014 
registret 13 hendelser med personskade, mot 3 i 2013. Disse 
hendelsene er gransket og tiltak iverksatt.

Totalt sykefravær for 2014 endte på 4,1 % i SHMIL IKS. Av 
dette er 1,7 % korttidsfravær, og 2,4 % 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 fast ansatte i 2014. Herav var det 
tre kvinner. Det har ikke vært fravær på grunn av arbeidsulyk-
ker.  Sykefraværet var på 11,7 %. Av dette er 0,7 % korttids-
fravær, og 11 % er langtidsfravær.

Ytre miljø SHMIL IKS
Innsamling, transport og behandling av avfall gir en belastning 
på det ytre miljø, i form av lukt, støy, støv, flygeavfall, samt 
utslipp av klimagasser og miljøgifter. Driften i SHMIL IKS er 
derfor underlagt en konsesjonen fra Fylkesmannen i Nordland.  
Selskapet oppfyller alle vilkårene gitt i denne konsesjonen.

Sigevannsledningen til Vefsnfjorden og anlegget for gas-
soppsamling av metangass fra deponiet er i drift. Begge disse 
tiltakene har gitt SHMIL den nødvendige overvåkningen med 
utslipp av sigevann og gass. Deler av deponigassen brukes til 
oppvarming av sorteringshall og administrasjonsbygg. Det er 
under utredning en plan for uttak av mer gass fra deponiet. 
Selskapet er i gang med et pilotprosjekt for rensing av sigevann 
fra SHMIL sitt deponi. Den tidligere planen om etablering av 
felles sigevannsrensing for alle deponier i området er besluttet 
avviklet. Full skala rensing av sigevannet er planlagt å iverk-
settes 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 har jobbet 
aktivt mot forsøpling gjennom deltakelse i nasjonale aksjoner 
om strandrydding.   I tillegg til årlige ryddeaksjoner rundt våre 
anlegg    

Likestilling
Likestillingen er godt ivaretatt i selskapet. 33 % av styrerepre-
sentantene er kvinner, 50 % av ledergruppen var i 2014 kvinner 
og 42 % av de ansatte er kvinner. Det er ikke planlagt tiltak for 
ytterligere å bedre likestillingen i selskapet.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter
Selskapet har ikke hatt kostnader til forsknings- og utvikling-
saktiviteter i 2014.
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Mengden av forurensede masser som deponeres på Årem-
ma har økt betraktelig. Det er derfor utarbeidet prosedyrer 
for å sikre god dokumentasjon på hva som legges på deponi, og 
for å minimere utslippene av miljøgifter fra denne typen avfall.  
Som hjelpemiddel til dette har selskapet tatt i bruk en røntgen 
fluorescence pistol (XRF- pistol).

STYRETS BERETNING

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

Årsresultat og disposisjoner
SHMIL IKS har en økning i omsetning på 9,5%. Resultatgrad på 
8,69 % og egenkapitalandel på 23%.

Konsernet har hatt en omsetningsøkning på 11,6 %. Resul-
tatgraden er på 8 %. Konsernet har en egenkapitalandel på 22,7 
%, 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. 31.12.2015 på 17.130.214,-.  
Henviser til note 6 i årsregnskapet.

Selskapet er eksponert for markedsrisiko dels gjennom dat-
terselskapet Retura Shmil AS og dels gjennom markedspriser 
på levering av næringsavfall til deponi og forbrenningsanlegg. 

SHMIL har aksjer i flere selskap. Det er kjøpt aksjer i Rekom 
AS for kr 54.779,-. Dette er et solid selskap.

Det er utarbeidet en nedbetalingsplan i Ecopro AS som går 
over 3-5 år, avsluttes i 2015. Denne ble nedbetalt i sin helhet i 
desember 2014. Ecopro AS har enerett på husholdningsavfallet 
i SHMIL IKS fram til 2023. 

SHMIL har ingen kreditt- eller likviditetsrisiko ettersom 
eierkommunene garanterer for gjelden og eierne har legalpant 
hos abonnentene.

Etter styrets oppfatning gir fremlagt resultatregnskap og 
balanse med noter uttrykk for virksomhetens resultat for 2014 
og økonomisk stilling ved årsskiftet.

Styret tilrår at årets overskudd etter skatt kr. 5.181.968,-  
overføres til annen egenkapital. Ved utgangen av 2014 er egen-
kapitalen kr 30,9 mill. 

Åremma, torsdag den 26.mars 2015

Vigdis Uhlving. Hansen

Nestleder

Kåre Åsli
Styreleder

Nils-Ivar Sund
Styremedlem

Stig Arve Høyvik
Styremedlem

Irene A. S. Jægtvik

Styremedlem

Monica Kroken
Styremedlem

Roy Nilssen

Styremedlem

Lena F. Sørum
Ansatterepresentant

Håkon N. Johansen
Adm. Dir.
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RESULTATREGNSKAP 2014

MORSELSKAP 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

KONSERN

2014 2014Noter

7,10
1,2

2

11

2013 2013

58 527
27 205

85 732

3 574
30 436
18 784
10 254

0
14 504

77 551

8 181

995
-1 725

0

-730

7 451
-2 269

5 182

5 182

5 182

58 527
45 407

103 934

12 226
25 919
23 281
11 937

0
21 619

94 982

8 952

1 130
-1 821

0

-692

8 260
-2 618

5 642

95
5 548

55 783
22 516

78 299

3 093
26 287
16 828
10 163
2 999

16 715

76 086

2 213

379
-1 355

600

-376

1 837
-210

1 627

1 627

1 627

55 783
37 628

93 411

8 936
26 287
21 545
11 833
2 999

19 061

90 661

2 750

509
-1 465

0

-956

1 794
-518

1 277

74
1 203
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BALANSE 2014

MORSELSKAP Eiendeler og omløpsmidler

EIENDELER
Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler
Goodwill

Utsatt skattefordel

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 finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler

OMLØPSMIDLER
Varelager

FORDRINGER
Kundefordringer
Andre fordringer

Sum fordringer

Baninnskudd, kontanter o.l.

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

KONSERN

2014 2014Noter

2
2
2
2

1
11

8
8

4

3
3

6

2013 2013

0
364

364

7 410
30 824
37 255

382

75 871

7 216
11 486

18 702

94 937

1 516

4 849
4 339

9 188

30 842

41 546

136 483

479
495

974

7 410
30 824
42 345

530

81 109

11 486

11 486

93 569

34 676

49 306

142 875

1 856

8043
4730

12 774

0
435

435

8 534
32 541
35 591

172

76 838

7 216
11 388

18 604

95 877

1 319

4 766
3 084

7 850

32 303

41 472

137 348

958
915

1 873

8 533
32 541
39 467

173

80 714

11 378

11 378

93 966

38722

50 777

144 743

1 630

7 106
3 319

10 425
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BALANSE 2014

MORSELSKAP Egenkapital og gjeld

INNSKUTT EGENKAPITAL
Kapitalinnskudd eierkommuner

Sum innskutt egenkapital

OPPTJENT EGENKAPITAL
Annen egenkapital

Sum opptjent egenkapital

GJELD
Avsetning for forpliktelser

Pensjonsforpliktelser
Andre forpliktelser

Sum avsetning for forpliktelser

Minoritetsinteresser

Sum egenkapital

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner

Sum annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt

Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld

Mosjøen, den 26. mars 2015
Styret i Sønder Helgeland Miljøverk

Vigdis U. Hansen
Styrets nestleder

Kåre Åsli
Styrets leder

Nils-Ivar Sund
Styrets nestleder

Stig Arve Høyvik
Styremedlem

Irene A. S. Jægtvik
Styremedlem

Monica Kroken
Styremedlem

Roy Nilssen
Styremedlem

Lena F. Sørum
Styremedlem

Håkon N. Johansen
Adm. Dir.

Sum gjeld

Sum egenkapital og gjeld

KONSERN

2014 2014Noter

9

9

10
6

9

9

3

5
11

2013 2013

1 501

1 501

29 388

29 388

1 167
17 130

18 297

1 501

1 501

30 084

30 084

2 034
17 130

19 164

30 889

65 676

65 676

15 210
2 198

983
3 230

21 620

105 594

136 483

814

32 402

67 109

67 109

16 564
2 198
1 208
4 230

24 200

110 473

142 875

1 501

1 501

22 345

22 345

2 382
17 130

19 512

1 501

1 501

22 676

22 676

3 066
17 130

20 196

23 846

77 551

77 551

7 648
645
953

7 192

16 439

113 502

137 348

722

24 899

80 037

80 037

10 123
645

1 183
7 660

19  611

119 844

144 743
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING

MORSELSKAP

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN
Resultat før skatt

Periodens betalte skatt
Ordinære av- og nedskrivninger

Gevinst/tap ved avgang driftsmidler
Verdiendring finansielle anleggsmidler

Endring varelager
Endring kundefordringer
Endring leverandørgjeld

Endring i 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

Innbetalinger på utlån

Netto likviditetsendring fra investeringer

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

Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld
Netbetaling EcoPro

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. 31.12

KONSERN

2014 2014Noter

1,2

2
8

2013 2013

7 451
-645

10 254
-761

-
-197
685

7 561
-485

23 863

-
-9 162

-98
-
-

-9 260

-
-11 875
-4 188

-
-

-16 063

-1 460
32 302
30 842

8 260
-

11 458
-761

-
-225
-937

6 442
465

24 701

-
-11 729

98
-
-

-11 631

-
-12 928
-4 188

-
-

-17 116

-4 045
38 722
34 677

1 836
-

13 163
-

-600
75

-1 740
-1 487
1 035

12 282

-
-8 863

-954
-
-

-9 817

10 000
-11 420

-
-
-

-1 420

1 045
31 257
32 302

1 794
-

14 832
-
-

121
-901

-1 687
419

14 578

-
-9 120

-954
-
-

-10 074

10 000
-12 918

-
-
-

-2 918

1 586
37 134
38 722
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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
regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i stor 
grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger, høy
grad av kompleksitet, 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 operasjonelle 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   100 %

Regnskapsprinsipper for aksjer i datterselskaper
Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer i datterselskaper i 
selskapsregnskapet. Kostprisen økes når midler
tilføres ved kapitalutvidelse, eller når det gis konsernbidrag til datter-
selskap. Mottatte utdelinger resultatføres i
utgangspunktet som inntekt. Utdelinger som overstiger andel av oppt-
jent egenkapital etter kjøpet føres som reduksjon av
anskaffelseskost. Utbytte/konsernbidrag fra datterselskap regnskaps-
føres det samme året som datterselskapet avsetter
beløpet. Utbytte fra andre selskaper regnskapsføres som finansinntekt 
når utbyttet er vedtatt.

Konsolideringsprinsipper
I konsernregnskapet erstattes posten aksjer i datterselskap med dat-
terselskapets 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 identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som 
oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på
oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi ut over hva som kan hen-
føres til identifiserbare eiendeler og gjeld, balanseføres
som goodwill. Goodwill behandles som en residual og balanseføres 
med den andelen som er observert i
oppkjøpstransaksjonen. Merverdier i konsernregnskapet avskrives 
over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid.

Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstid-
spunktet for varer og tjenester. Inntektsføring av
renovasjonsgebyrer fra private henføres perioden 01.01. - 31.12.

Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnad-
er medtas i samme periode som tilhørende inntekter
inntektsføres.

Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstid-
spunktet for varer og tjenester. Inntektsføring av
renovasjonsgebyrer fra private henføres perioden 01.01. - 31.12.
Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader 
medtas i samme periode som tilhørende inntekter
inntektsføres.

Klassifisering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmid-
ler. 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 lang-
siktige fordringer og langsiktig 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 anskaf-
felseskost 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 utgif-
tene 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 
avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes
forventede utnyttbare levetid. Vedlikehold av driftsmidler kostnads-
føres løpende under driftskostnader. Påkostninger og
forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris 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 
leiekontrakten anses som finansiell.

Andre langsiktige aksjeinvesteringer
Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer i andre aksjer mv. 
Utdelinger regnskapsføres i utgangspunktet som
finansinntekt, når utdelingen er vedtatt. Hvis utdelingene vesentlig 
overstiger anel av opptjent egenkapital etter kjøpet,
føres det overskytende til reduksjon av kostprisen.
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NOTER TIL REGNSKAPET

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 selvsten-
dige 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 
pålydende 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, bal-
anseføres til nominelt

Pensjoner
Selskapet har ulike pensjonsordninger. Pensjonsordningene er finan-
siert 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 pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved pens-
jonering. Pensjonsutbetalingen er normalt avhengig av
flere faktorer, som alder, antall år i selskapet og lønn. Den balanseførte 

forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er
nåverdien av de definerte ytelsene på balansedagen minus virkelig 
verdi av pensjonsmidlene (innbetalte beløp til
forsikringsselskap), justert for ikke resultatførte estimatavvik og ikke 
resultatførte kostnader knyttet til tidligere
perioders pensjonsopptjening. Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av 
en uavhengig aktuar ved bruk av en lineær
opptjeningsmetode.

Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjening-
stid. Det samme gjelder estimatavvik som skyldes ny
informasjon eller endringer i de aktuarmessige forutsetningene, i den 
grad de overstiger 10% av den største av
pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor).

Skatt
Selskapets skattekostnad er relatert til næringsvirksomheten. Selska-
pets 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 betal-
bare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt
beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer 
mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier,
samt eventuelt ligningsmessig 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 umiddel-
bart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres
til kjente kontantbeløp og med gjenværende løpetid mindre enn tre 
måneder fra anskaffelsesdato.
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Immaterielle eiendeler (1 000 kr)

KONSERN
Anskaffels eskost 1.1.14
Tilgang
Avgang

Avskaffelseskost 31.12.13 

Akkumulerte avskrivninger 01.01.13
Årets ordinære avskrivninger
Årets nedskrivninger
Avgang ordinære avskrivninger

Akkumulerte avskrivninger 31.12.13

Bokført verdi pr. 31.12.13

Avskrivningssats (lineær)

Varige Driftsmidler (1 000 kr)

MORSELSKAP

Varige driftsmidler

Anskaffels eskost 1.1.14
Tilgang kjøpte driftsmidler
Avgang

Avskaffelseskost 31.12.14 

Akkumulerte avskrivninger 01.01.14
Årets ordinære avskrivninger
Årets nedskrivninger
Avgang ordinære avskrivninger

Akkumulerte avskrivninger 31.12.14

Bokført verdi pr. 31.12.14

Avskrivningssats (lineær)

KONSERN

Varige driftsmidler

Anskaffels eskost 1.1.14
Tilgang kjøpte driftsmidler
Avgang

Avskaffelseskost 31.12.14 

Akkumulerte avskrivninger 01.01.14
Årets ordinære avskrivninger
Årets nedskrivninger
Avgang ordinære avskrivninger

Akkumulerte avskrivninger 31.12.14

Bokført verdi pr. 31.12.14

Avskrivningssats (lineær)

Goodwill
2 396

0
0

2 396

-1 437
-479

0
0

-1 916

479

20%

193163
9 288

0

202 451

-116 326
-10 001

-253
0

-126 580

75 871

202 072
11 855

0

213 927

-121 359
-11 205

-253
0

-132 818

81 109

31 954
1 668

0

33 622

-14 228
-1 282

0
0

-15 510

18 112

5-10%

31 954
1 668

0

33 622

-14 228
-1 282

0
0

-15 510

18 112

5-10%

4 976
1104

0

6 080

-4 310
-283

0
0

-4 593

1 487

5%

4 976
1104

0

6 080

-4 310
-283

0
0

-4 593

1 487

5%

29 101
100

0

29 201

-20 568
-1 223

0
0

-21 791

7410

5-10%

29 101
100

0

29 201

-20 568
-1 223

0
0

-21 791

7410

5-10%

465
250

0

715

-188
-66

0
0

-254

461

5-10%

465
250

0

715

-188
-66

0
0

-254

461

5-10%

42 418
36
0

42 454

-28 349
-1 854

0
0

-30 203

12 251

0-5%

42 418
36
0

42 454

-28 349
-1 854

0
0

-30 203

12 251

0-5%

82 358
5 864

0

88 222

-46 964
-5 237

-253
0

-52 454

35 768

10-25%

91 267
8 263

0

99 530

-51 997
-6 421

-253
0

-58 671

40 858

10-25%

1 891
266

0

2 157

-1 719
-56

0
0

-1 775

382

10-33%

1 891
434

0

2 325

-1 719
-76

0
0

-1 795

530

10-33%

N
O

T
E 

1
N

O
T

E 
2

Inventar, 
kontorutsyr, 
programvare

Inventar, 
kontorutsyr, 
programvare

Maskiner, 
containere, 

dunker, 
sorteringsanlegg

Maskiner, 
containere, 

dunker, 
sorteringsanlegg

Deponi og 
sigevannsanlegg 

Åremma

Deponi og 
sigevannsanlegg 

Åremma

Tomter bygninger 
og annen fast 

eiendom

Tomter bygninger 
og annen fast 

eiendom

Andre driftsmidler

Andre driftsmidler

Gjenbruks-
stasjoner

Gjenbruks-
stasjoner

Avfallsanl.
Altsahaug, 
Br. sund

Avfallsanl.
Altsahaug, 
Br. sund

Sum

Sum
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Fordringer (1 000 kr)

MORSELSKAP

Fordringer med forfall senere enn et år
Andre kortsiktige fordringer
Andre langsiktige fordringer (lån til ansatte)

Sum 

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år
Gjeld til kredittinstitusjoner
Annen langsiktig gjeld

Sum

Gjeld sikret ved pant

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler
Varige driftsmidler
Varer
Kundefordringer

Sum

KONSERN

Fordringer med forfrall senere enn ett år
Andre kortsiktige fordringer
Andre langsiktige fordringer (lån til ansatte)

Sum

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år
Gjeld til kredittinstitusjoner
Annen langsiktig gjeld

Sum

Gjeld sikret ved pant

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler
Varige driftsmidler
Varer
Kundefordringer

Sum

Mellomværende med selskap i 
samme konsern (1 000 kr)

MORSELSKAP

Foretak i samme konsern
Tilknyttet selskap
Felles kontrollert virksomhet

Sum 

Foretak i samme konsern
Tilknyttet selskap
Felles kontrollert virksomhet

Sum

Foretak i samme konsern
Tilknyttet selskap
Felles kontrollert virksomhet

Sum

Sum Foretak i samme konsern
Tilknyttet selskap
Felles kontrollert virksomhet

Sum

Betalingsmidler (1 000 kr)

MORSELSKAP

Av selskapets bankinnskudd er følgende 
sperrede beløp

Skattetrekkskonto
Etterdrift næring og husholdning

Sum 

KONSERN

Av selskapets bankinnskudd er følgende 
sperrede beløp

Skattetrekkskonto
Etterdrift næring og husholdning

Sum 

Mor-/konsernet har en regnskapsmessig avset-
ning på kr 17 130 knyttet til etterdrift deponi

Varer (1 000 kr)

MORSELSKAP

Beholdning poser
Beholdning varer for videresalg

Sum

KONSERN 

Beholdning poser
Beholdning varer for videresalg

Sum

2013

-
104

104

73 520
0

73 520

78 971

81 279
1 318
3 026

85 623

-
104

104

73 520
-

73 520

80 037

80 714
1 630
7 106

89 450

2013

Kundefordringer
1 593

0
0

1 593

Andre fordringer
0
0
0

0

Øvrig langsiktig gjeld
0
0
0

0

Leverandørgjeld
241

0
0

241

2013

654
13 753

14 407

825
13 753

14 578

2013

1 208
110

1 318

1 208
422

1 630

2014

-
114

114

61 385
0

61 385

65 676

75 872
1 516
4 081

81 469

-
114

114

61 385
-

61 385

67 109

80 962
1 516
9 952

92 430

2014

2 330
0
0

2 330

0
0
0

0

0
0
0

0

347
0
0

347

2014

703
14 187

14 890

864
13 753

14 617

2014

1 428
88

1516

1 428
428

1 856

N
O
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Lønnskostnader, antall ansatte, 
godtgjørelser, lån til ansatte m.m. (1 000 kr)

MORSELSKAP

Lønnskostnader

Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser

Sum

Ytelser til ledende personer

Lønn/tapt arb. fortjeneste til styremedlem
Pensjonsforpliktelse
Annen godtgjørelse

Sum

Det foreligger ingen avtaler som forplikter selskapet til å gi daglig leder, 
styreleder, styremedlemer eller medlemer av representantskapet, slut-
tvederlag eller vederlag ved endring av arbeidsforholdet. Det foreligger 
ikke avtaler om bonuser, overskuddsdelinger, opsjoner og lignende til 
fordel for daglig leder eller styreleder.

Revisjon: Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 111 og kr 72 i 
bistand.

KONSERN

Lønnskostnader

Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Elimineringer i konsernet

Sum

Revisjon: Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 153 i revisjon og kr 
72 i bistand for revisjon av bistand i konsernselskapene.

2013

14 279
835

1 565
149

16 828

Styre/
rep.skap

188
-

33

221

2013

18 803
1 030
2 202

307
-797

21 545

2014

15 652
889

2 057
186

18 784

Daglig 
leder

1 047
20

179

1 246

2014

19 972
1 079
2 643

374
-787

23 282

N
O

T
E 

7

Aksjer og andeler i andre foretak m.v

MORSELSKAP/KONSERN
Selskap

Egenkapitaltilskudd KLP
Rekom AS
Ecopro AS
Retura Shmil AS
Retura Norge AS
Østbø AS
Miljøpartnerne AS
SHMIL Transport AS
Sameiet Sigevann Åremma (SSÅ)

Sum

Datterselskap

Retura Helgeland AS
SHMIL Transport AS

Sum datterselskap

Tilknyttet selskap

Sameiet sigevann Åremma

Sum tilknyttet selskap

248
605

4 566
7 106

538
5 289

102
110
139

18 702

-2 000

-940

-2 940

943
-2

941

552

552

4,72%
13,70%
90,00%

18,50%
10,00%

100,00%
40,00%

90%
100%

40%

248
605

4 566
9 106

538
6 229

102
110
139

21 642

8 140
106

8 246

1 156

1 156

222
4 566

10 980
270
167
100

1

Åremma
Åremma

Åremma

N
O

T
E 

8

Antall aksjer

Forretningskontor

Eierandel

Eierandel

Anskaff. kost

Egenkap. 2014 
(100%)

Nedskrivning

Resultat 2014 
(100%)

Balanseført verdi
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Egenkapital (1 000 kr)

MORSELSKAP
Årets endring i egenkapital

Egenkapital 01.01.14
Årets resultat
Planendring KLP

Egenkapital 31.12.14

 
KONSERN

Årets endring i egenkapital

Egenkapital 01.01.14
Årets resultat
Planendring KLP

Egenkapital 31.12.14

24 889
5 642
1 861

32 402

23 846
5 182
1 861

30 889

719
95
0

814

0
0
0

0

0
0
0

0

22 345
5 182
1 861

29 388

22 679
5 548
1 861

30 087

1 501
0
0

1 501

1 501
0
0

1 501

N
O

T
E 

9

Kapital innskudd

Kapital innskudd

Overkursfond

Overkursfond

Annen EK

Annen EK

Sum

Minoritets-
interesser Sum

Pensjoner

MORSELSKAP
Netto pensjonskostnad

Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
Avkastning på pensjonsmidler
Administrasjonskostnad
Resultatførte planavvik/estimatendringer
Arbeidsgiveravgift

Netto pensjonskostnad

Netto pensjonsforpliktelse
Brutto påført pensjonsforpliktelse
Pensjonsmidler

Netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiveravgift
Ikke resultatført aktuarielt tap eksl. aga
Ikke resultatført aktuarielt tap aga
Ikke resultatført virkning av estimat-
avvik/planendringer
Arbeidsgiveravgift

Netto pensjonsforpliktelse

Økonomiske forutsetninger
Diskonteringsrente
Forventet lønnsvekst
Forventet G-regulering
Forventet pensjonsregulering
Forventet avkastning
Amortisering
Korridorstørrelse

KONSERN
Netto pensjonskostnad

Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
Avkastning på pensjonsmidler
Administrasjonskostnad
Resultatførte planavvik/estimatendringer
Arbeidsgiveravgift

Netto pensjonskostnad

Netto pensjonsforpliktelse
Brutto påført pensjonsforpliktelse
Pensjonsmidler

Netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiveravgift
Ikke resultatført aktuarielt tap eksl. aga
Ikke resultatført aktuarielt tap aga
Ikke resultatført virkning av estimat-
avvik/planendringer
Arbeidsgiveravgift

Netto pensjonsforpliktelse

Økonomiske forutsetninger
Diskonteringsrente
Forventet lønnsvekst
Forventet G-regulering
Forventet pensjonsregulering
Forventet avkastning

2013

1 928
712

-488
79
37

114

2 382

22 146
13 707

8 439
419

-6 162
-314

-

-

2 382

4,0%
3,8%
3,5%
2,7%
4,4%

15
10%

2013

2 601
764

-512
101
26

151

3 131

23 294
14 419

8 875
441

-5 948
-302

-

-

3 066

4,0%
3,8%
3,5%
2,7%
4,4%

2014

2 008
871

-629
108
297
120

2 775

27 882
17 380

10 502
535

-9 657
-492
279

-

1 167

2,3%
2,8%
2,5%
1,7%
3,2%

15
10%

2014

2 594
937

-668
139
14

330

3 346

30 679
19 084

11 595
591

-9 926
-506
280

-

2 034

2,3%
2,8%
2,5%
1,7%
3,2%

N
O

T
E 
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Skatt

MORSELSKAP
Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel

Midlertidige forskjeller
Varige driftsmidler
Pensjonspremie/-forpliktelse

Netto midlertidige forskjeller
Underskudd til fremføring

Grunnlag for utsatt skattefordel

27% utsatt skattefordel
Herav ikke balanseført utsatt skattefordel

Utsatt skattefordel i balansen

Grunnlag for skattekostnad,
endring i utsatt skatt og betalbar skatt

Resultat før skattekostnad
- Resultat fra ikke skattepliktig virksomhet
Prinsippendring balanseført
Permanente forskjeller

Grunnlag for årets skattekostnad
Endring i midlertidige resultatforskjeller
Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet
+/- Mottatt/avgitt konsernbidrag

Skattepliktig inntekt
(Grunnlag for betalbar skatt i balansen)

Fordeling av skattekostnaden

Betalbar skatt på årets resultat
For lite avsatt i år
Sum betalbar skatt
Endring i utsatt skatt

Skattekostnad

KONSERN
Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel

Midlertidige forskjeller
Varige driftsmidler
Fordringer
Gevinst- og tapskonto
Pensjonspremie/-forpliktelse

Netto midlertidige forskjeller
Underskudd til fremføring

Grunnlag for utsatt skattefordel

27% utsatt skattefordel

Grunnlag for skattekostnad,
endring i utsatt skatt og betalbar skatt

Resultat før skattekostnad
- Ikke skattepliktig eliminert resultat fra Mor
Prinsippendring balanseført
Permanente forskjeller

Grunnlag for årets skattekostnad
Endring i midlertidige resultatforskjeller
Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet
Anvendelse av fremførbart underskudd

Skattepliktig inntekt
(Grunnlag for betalbar skatt i balansen)

Fordeling av skattekostnaden

Betalbar skatt på årets resultat
For lite avsatt i år
Sum betalbar skatt
Endring i utsatt skatt

Skattekostnad

2013

-1 002
-609

-1 611
0

-1 611

-435
0

-435

2013

1 836
142

-582

1 396
907

2 303
0

2 303

2013

645
0

645
-435

210

2013

-512
51

-305
-1 293

-2 059
-1 322

-3 381

-915

2013

1 794
142

503

2 439
1 507
3 946

-1 643

2 303

2013

645
0

645
-127

518

2014

-1 137
-211

-1 348
0

-1348

-364
0

-364

2014

7 451
518
426
10

8 405
-263

8 142
0

8 142

2014

2 198
0

2 198
71

2 269

2014

-421
31

-244
-1 078

-1 712
-121

-1 833

-495

2014

8 260
518
426
489

9 693
-347

9 346
-1 205

8 142

2014

2 198
0

2 198
420

2 618

N
O
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SELVKOSTANALYSE HUSHOLDNINGSRENOVASJON

Administrasjon har utarbeidet en selvkostanalyse med grunnlag i regnskapstallene for 2014. 
Det er fastslått i forurensningsloven og avfallsforskriften kapittel 15 at SHMIL skal benytte 
selvkostkalkyler til den delen av virksomheten som faktureres via renovasjonsgebyret. Shmil har 
også fulgt veileder om beregning av kommunale avfallsgebyrer (M-258). 

Gebyret økte med 2,9% i 2014. 

I 2014 er det fremførbare underskuddet på selvkost redusert med 1 mill. Endringen i selvkost 
skyldes i hovedsak planendring fra KLP på pensjon. Dette omfatter betydelig endringer i uførep-
ensjonsreglene og levealder justering. Underskudd i selvkost utgjør kr. 884.926,- kr. Underskuddet 
på selvkost er redusert fra 108,36 til kr. 49,3 per abonnent.

Selvkostregnskap

Etterkalkyle selvkost - 2014
Gebyrinntekter
Øvrige driftsinntekter

Driftsinntekter

Direkte driftsutgifter
Avskrivingskostnad
Kalkulatorisk rente (2,68%)

Driftskostnader

+/- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle
+/- Gevinsttap ved salg/utrangering av anleggsmiddel

Resultat

Kostnadsdekning i %

Fremførbart underskudd 01.01

+ Inndekning av fremførbart underskudd
- Kalkulert rentekostnad fremførbart underskudd (2,68%)

Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente på fond)

Husholdningsavfall
54 231 484
3 703 851

57 935 335

50 090 052
6 982 640
1 398 325

58 471 018

1 435 085
223 116

1 122 518

99.1%

-1 969 699

1 122 518
-37 746

-884 927
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