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Verdifull
Utdaterte metallprodukter inneholder ofte 

metall som kan smeltes om og brukes på 

nytt. Denne årsmeldingen følger prosessen 

fra skrap til ny bruk.
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Selskapet Envina IKS
2007 var selskapets 4. driftsår. Selskapet har i løpet av disse årene blitt godt innar-
beidet blant innbyggerne og eierkommunene. 

Envina IKS er et interkommunalt selskap som utøver kommunens plikter med 
hensyn til innsamling av avfall og avfallsbehandling.

Selskapets visjon:  Stor nok til å telle – liten nok til å bry seg

Vår visjon imøtekommer den rivende utviklingen som bransjen og Envina er en 
del av. Økt konkurranse, markedstilpasning og effektiviseringskrav vil prege årene 
som kommer, samtidig som den enkelte abonnent sine rettigheter og plikter skal 
ivaretas.

Envina er et offentlig selskap som gjennom sitt virke skal ta samfunnsansvar ved 
å arbeide målbevisst for å oppnå miljøriktige og økonomiske gunstige løsninger 
ved innsamling og behandling av avfall. Selskapet har som målsetting å arbeide 
for at husholdninger og bedrifter i regionen får tilgang på miljøriktige og rimelige 
avfallsløsninger.

Selskapet tar gjennom sitt datterselskap Retura Sør-Trøndelag A/S hånd om avfall 
og avfallstyper som faller utenom kommunens plikter i henhold til lov og forskrift.

Envina ikS – 2007

Eierkommuner: Melhus, Klæbu og Midtre Gauldal

Etableringsår: 2004

Adresse: Varmboveien, 7224 Melhus

Web www.envina.no

Folketall: Ca. 26.000

Abonnenter: 8.700

Omsetning: 21,3 millioner kr

Innsamlede avfallsmengder: 9.456 tonn

Gjenvinningsgrad forbruksavfall: 41%

Antall ansatte: 14
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Envina er et ungt selskap som har 
utviklet seg mye på kort tid. Selskapet 
ble etablert i 2004 og således er 2007 
vårt fjerde driftsår. I løpet av denne 
tiden har det vært en rivende utvikling 
og Envina har utviklet seg til å bli en 
totalleverandør av avfallstjenester med 
høy kvalitet. Samtidig har vi lyktes med 
å holde prisene på et konkurransedyk-
tig nivå og har bevist at vi er et selskap 
med stor endringsevne. Husholdnings-
gebyret er holdt uendret de siste år og 
satsene for levering av avfall til våre 
miljøstasjoner er opprettholdt på 2003 
nivå. 

De fleste, fra husholdninger til 
næringsdrivende, kaster dessverre 
en økende mengde avfall. Envina har 
derfor prioritert å utvikle miljøvennlige 
og effektive innsamlings- og behand-
lingsløsninger, samt å gjøre gode valg 
på investeringer og prosjekter som i 
tillegg til å være effektive, også sikrer 
et forsvarlig arbeidsmiljø for våre reno-
vatører. Kvalitetssikring, avvikshåndte-
ring og gode arbeidsprosedyrer i hele 
verdikjeden har derfor vært viktig.

Styret og alle ansatte har gjennom 
målrettet arbeid hatt fokus på å styrke 
kvaliteten og servicen på våre primær-
oppgaver, innsamling av husholdnings-
avfall og god kundebehandling. Dette 
arbeidet har blant annet resultert i egen 
kundeavis, Grønt Blad, og utvikling av 
ny interaktiv hjemmeside. I tillegg har 

tilbudet på våre miljøstasjoner blitt 
styrket. Sammen med en oppgradering 
av returpunktene viser tallene at den 
etablerte renovasjonsordningen sikrer 
gjenvinning av 99 % av alt innsamlet 
avfall.

Envina skal drives etter samfunnsan-
svarlige prinsipper. Envina har derfor i 
2007 satset på internasjonalt samar-
beid og kompetanseutvikling gjennom 
et prosjekt i regi av Fredskorpset. Når 
vår bransje skal konkurrere om kva-
lifisert arbeidskraft i fremtiden er det 
viktig at bransjen kan tilby internasjo-
nale prosjekt og opplevelser som kan 
gi overførbare verdier.

Vi har derfor igangsatt et utvekslings-
program med Taveta i Kenya, hvor 
Envina har etablert en praksisplass for 
en representant fra Taveta. Samtidig 
har Envina sendt en representant til 
Kenya for å utveksle erfaringer om 
avfallshåndtering og for å utvikle den 
eksisterende ordningen. Holdningsska-
pende arbeid vil også ha en viktig rolle. 
Vi håper at et slikt engasjement vil 
styrke både omdømmet, bedriftskultu-
ren og rekrutteringen for oss i Envina.

2007 føyer seg inn i rekken av gode 
år for Envina IKS. Disse resultatene er 
oppnådd gjennom målrettet samarbeid 
mellom styret og selskapets ansatte. 
Vår geografiske region er i en positiv 
utvikling, kombinert med en rivende 

teknologisk utvikling og igangsatte 
utviklingsprosjekter ser vi spennende 
muligheter i tiden som kommer. 
Avfallsbransjen er en bransje som ennå 
ikke har funnet sin form.

Til slutt vil jeg gjerne, på vegne av 
eiere, styret og meg selv, få takke alle 
ansatte for den gode innsatsen og det 
gode humøret.

Miljø og kvalitet

Per Inge Tung
Daglig leder Envina
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Stykkevis
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Det er store krefter i sving når innsamlet metall 

kvernes opp. Etter kverning sorteres metallet 

automatisk i forskjellige metalltyper. 
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Styrets beretning
Årsmeldingen er styrets årlige rapport 
til eierne, som er kommunene ved 
representantskapet.

2007 var det fjerde driftsåret for Envina 
IKS.

virkSOmhEtEnS FOrmål Og 
lOkaliSEring
Selskapets virksomhet er å ivareta 
eierkommunenes lovpålagte oppgaver 
innenfor avfallssektoren, samt å tilby 
miljøvennlige og effektive avfallstjenes-
ter til næringslivet i regionen. Selskapet 
skal i samarbeid med deltakerkom-
munene fremme bevisste holdninger til 
ressursbruk og gjenvinning i samfunnet.

Selskapet opererer i kommunene 
Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal.

Hovedkontor for selskapet er i Melhus.

EiErFOrhOld Og OrganiSaSjOn
Eierkommunenes rettigheter og ansvar 
er fordelt slik:
Klæbu ............................................1/3 
Melhus ..........................................1/3
Midtre Gauldal ...............................1/3

StyrE Og rEprESEntantSkap
Envina er et IKS som eies av tre kom-
muner med styre og representantskap 
valgt av eierne. 

Representantskapet har tre  
medlemmer:
•	 Ivar Skei 

Leder, Klæbu kommune
•	 Helge Bjørn Bæverfjord 

Medlem, Melhus kommune
•	 Olav Heggvold 

Medlem, Midtre Gauldal kommune

Styret har 4 medlemmer hvorav 1 
representant er valgt fra de ansatte. 
Styret består av:
- Bjørn Terje Rogstad ...........Styreleder
- Stein Roar Strand ...............Nestleder
- Ruth Astrid Mule ...........Styremedlem
- Rune Malum .................Styremedlem  
                                        (ansattrep.)

Representantskapet har hatt 4 møter 
og behandlet 8 saker. Styret har hatt 
8 møter og behandlet 43 saker. De 
styrende organer har funksjonstid på 
fire år.

pErSOnalE Og arbEidSmiljØ 
Ved utgangen av 2007 hadde selskapet 
14 fast ansatte, totalt 13,8 årsverk. 3,8 
årsverk var på administrasjon. I tillegg 
kjøpes det inn drifts- og behandlings-
tjenester, samt innsamlings- tjenester. 
Av selskapets 14 ansatte ble 6 nyansatt 
i eksisterende stillinger i løpet av 
driftsåret.

Det er registrert 2 personskader i 2007. 
Selskapet er medlem i KS Bedrift. 
Selskapet har pensjonsordninger i KLP 
i henhold til gjeldende tariffavtaler.

Det er i selskapets interesse å skape et 
godt arbeidsmiljø. Trivsel på arbeids-
plassen er svært viktig både for på best 
måte å forhindre sykefravær og dernest 
gi de ansatte det beste grunnlaget for å 
få utført arbeidsoppgavene så effektivt 
som mulig. Selskapets bedriftshelse-
tjeneste har også i 2007 gjennomført 
en målrettet helseoppfølging.

Langtids sykefravær var på 7,4 %. Av 
dette er 3,8 % fravær som ikke kan 
relateres til aktiviteten i selskapet. 
Kortidsfravær ved bruk av sykemelding 
og egenmelding var henholdsvis 1 % 
og 0,96 %.

Selskapet har i løpet av andre halvår 
gjennomført en utadrettet arbeidsmiljø-
kampanje rettet mot husholdningsa-
bonnentene med meget god respons. 
Selskapet har forhåpninger om at 
denne kampanjen vil redusere renova-
tørens belastninger og dermed bidra 
positivt til et bedre arbeidsmiljø.

Envina IKS har etter det styret kjenner 
til et godt arbeidsmiljø. Styret vil takke 
de ansatte for den arbeidsinnsats som 
er nedlagt for selskapet gjennom i 
2007.

likEStilling
Selskapet har som mål å være en 
arbeidsplass der det råder full likestil-
ling mellom kvinner og menn og hvor 
det tas sikte på at det ikke forekommer 
forskjellsbehandling grunnet kjønn 
i for eksempel lønn, avansement og 
rekruttering. Av selskapets 14 ansatte 
er 2 kvinner.

Totalt gjenvinnes 99 % av alt avfallet som innsamles i regi av Envina

kildESOrtErt avFall (tOnn)

Avfallstype: 2007 2006 2005 2004

Papir, papp, drikkekartong 1985 1885 1736 1437

Glass og metallemballasje 246 197 138 186

Elektrisk/elektronisk avfall 241 249 189 258

Tekstiler 47 49 32 34

Farlig avfall 106 77 68 90

Metallskrot 339 288 301 430

Trevirke 149 150 170 698

Kvist/Hageavfall 150 90 110 100

Brennbart grovavfall til sortering 557 192 269 780

Deponiavfall 85 133 164 212

Restavfall til forbrenning 5451 5262 5179 4981

tOtalt 9356 8572 8356 9206
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Sammensetning av selskapets styre 
ivaretar reglene i aksjeloven §20-6 om 
representasjon av begge kjønn i styret.

intErnaSjOnalt EngaSjEmEnt
Selskapet har i samarbeid med 
Fredskorpset og Melhus kommune 
igangsatt et 1-årig utvekslingsprogram 
med Taveta i Kenya. Målsettingen med 
prosjektet er å utveksle erfaringer 
om avfallshåndtering og for å utvikle 
eksisterende renovasjonsordninger. 
Holdningsskapende arbeid har også 
en sentral rolle. Selskapet har oppret-
tet en praksisplass for deltakeren fra 
Taveta, samt at selskapet har sendt en 
representant til Taveta. 

Styret vurderer at når avfallsbransjen 
og selskapet skal konkurrere om, 
samt beholde kvalifisert arbeidskraft i 
fremtiden, er det viktig at bransjen kan 
tilby internasjonale prosjekt og opple-
velser. Prosjektet er også positivt for 
selskapets bygging av bedriftskultur og 
omdømme.

 
inFOrmaSjOn
Selskapet har i 2007 lagt ned ekstra 
ressurser for å styrke informasjons-
siden, både på personalsiden og i bud-
sjett. Det fortløpende informasjonsbe-
hovet, utvikling av hjemmesiden samt 
utgivelse av en egen informasjonsavis 
har blitt prioritert. 

driFt
Innsamlingen av avfall utføres i 
egenregi i kommunene Klæbu og 
Melhus. Selskapet har kontrakt med 
Winsnes Maskin og Transport AS om 
innsamling av avfall i Midtre Gauldal. 
Næringskundene betjenes både gjen-
nom særskilte ordninger og gjen-
nom de samme innsamlingene som 
husholdningsabonnentene. Tjenestene 
leveres gjennom Retura Sør-Trøndelag 
AS, som er et deleid datterselskap av 
Envina og 2 andre interkommunale
renovasjonsselskaper.

Alle aktiviteter/regnskap knyttet til 
næringslivsrenovasjon er holdt adskilt 

fra husholdningsrenovasjonen. Lønns-, 
vare- og driftskostnad er fordelt 
mellom husholdningsregnskapet og 
næringsregnskapet etter en forde-
lingsnøkkel i henhold til SFTs veileder 
TA-2001/2004. 

Det ble utlyst to anbud over EU-
terskelverdiene i løpet av 2007. Det 
gjaldt innkjøp av ny renovasjonsbil og 
oppsetting av ny lagerhall på Varmbo 
miljøstasjon.

For øvrig har driftsåret 2007 vært 
preget av flytting og samlokalisering av 
selskapets administrasjon og driftsav-
deling i nye lokaler.

miljØStaSjOnEr Og rEturpunkt
Vi er etablert på følgende plasser med 
miljøstasjoner: Varmbo, Lundamo, 
Korsvegen og Støren. I tillegg har 
selskapet en avtale med Trondheim 
kommune som gir innbyggerne i Klæbu 
adgang til å benytte Hegstadmoen 
gjenvinningsstasjon.

Eierkommunene
Klæbu
Melhus

Midtre Gauldal

kontorfunksjoner

Styret
4 medlemmer

Leder: Bjørn Rogstad

representantskap
3 medlemmer

Leder: Ivar Skei

administrasjon
Daglig leder: Per Inge Tung

nk/driftsleder

klageorgan
3 medlemmer

Egendrift

 

tilknyttede selskaper
Retura Sør-Trøndelag

OrganiSEring av SElSkapEt

Miljøstasjoner og behandlingInnsamling/transport
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Sjoferd
Sortert metall sendes til forskjellige 

smelteanlegg. Transporten skjer ofte  

med båt. 
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Fra miljøstasjonene har vi for andre 
året på rad registrert en økning i 
innsamlede mengder avfall. Ordnin-
gene med miljøstasjoner fungerer bra 
og i 2007 er det igangsatt et arbeidet 
med oppgradering/standardheving av 
stasjonene. På Varmbo og Støren er 
det etablert en egen produksjon for 
kompostering av hageavfall. Åpnings-
tilbudet er utvidet på Varmbo med en 
ekstra åpningsdag, samt utvidet med 
en ekstra time på Støren. Med bak-
grunn i besøksfrekvens er åpningstiden 
ved Korsvegen miljøstasjon endret til 
annenhver uke.

Flere av returpunktene for glass- og 
metallemballasje er oppgradert og 
profilert i selskapets logofarger. Dette 
arbeidet vil fortsette i 2008. Innsam-
ling, sortering og gjenvinning 2007 var 
det fjerde driftsåret med full kildesorte-
ring i hele selskapets region. Avfalls-
mengdene har etter en nedgang i 2005 
økt de to siste år. I forhold til 2006 har 
innsamlet mengde avfall økt med ca 9 
%. Abonnentene blir imidlertid stadig 
bedre til å kildesortere. Spesielt har det 
vært en positiv økning av innleverte 
mengder papir/papp og avfall innsam-
let i regi av returpunkter. Mengden 
brennbart grovavfall til sortering har 
også økt merkbart. 

Materialgjenvinningsprosenten var 41 
% mot 37 % i 2006. Mengden avfall 
til energigjenvinning var 5451 tonn, 
hvilket var en økning på 3,6 %. Dette 
kan relateres til en generell økning av 
avfallsmengdene i husholdningene og 
flere abonnenter.

miljØrappOrt
Transportvirksomheten medfører 
forurensning av det ytre miljø gjennom 
eksosutslipp og støy, men faktorene 
ligger innenfor de verdier som er 
fastsatt for slik transport. Selskapets 
virksomhet påvirker generelt det ytre 
miljø svært positivt. Likevel er det 
viktig å være klar over at vårt mottak 
av store mengder miljøfarlig avfall kan 
utgjøre en miljørisiko, hvis dette ikke 
skjer etter de fastsatte prosedyrer.

anSattE Og OrganiSaSjOnEr
Selskapet ble ledet av daglig leder Per 
Inge Tung.

Envina er medlem i Kommunenes 
Sentralforbund og Avfallsforum 
Midt-Norge. De ansatte er organisert 
i fagforbundet og Tekna. Selskapets 
styrende organer og administrasjon 
arbeider innenfor vedtektene og for-
skrifter gitt av eierkommunene. Envina 
er organisert etter Lov om interkom-
munale selskaper.

rEgnSkap Og ØkOnOmi
Renovasjonsselskapet Envina skal 
drives med selvkost på husholdnings-
delen, og kan avsette midler på bundet 
fond for fremtidige investeringer og 
drift. Tjenestene drives etter mål om 
å finne en optimal balanse mellom 
miljømessig kvalitet, riktig 
servicenivå og lavest mulig kostnad for 
selskapets kunder. Nesten halvparten 
av selskapets husholdningskunder har 
valgt et individuelt tilpasset service, 
og på denne måten fått redusert sitt 
avfallsgebyr. Ut fra et normalabonne-
ment gis det fradrag i forbindelse med 

tilpassede løsninger på omtrent 1. mill. 
kr. Selskapets husholdningsgebyrer lig-
ger på et lavere nivå enn sammenlign-
bare selskaper. I tillegg skal selskapet 
ha et tilbud for næringslivet i alle 
deler av eierkommunene for å utnytte 
restkapasitet og samproduksjonsforde-
ler. Næringsaktiviteten utgjør 19 % av 
totalomsetningen.

Regnskapstallene viser et overskudd 
på kr. 2.125.681,-. Av dette kan kr. 
779.787,- henføres fra husholdnings-
virksomheten. 

Årets positive resultat på hushold-
ningsdelen har bl.a sammenheng med 
en økning i inntektene i forbindelse 
med økt abonnementsgrunnlag og en 
reduksjon i varekostnadene. 

Omsetningen i selskapet har steget 
med nesten 1,4 mill.kr. Dette har igjen 
medført økt aktivitet i selskapet og 
bidratt til bedre utnyttelse av infra-
strukturen. Den økte omsetningen på 
næringsdelen representerer både en 
aktivitetsøkning og bedre ordrerutiner. 
Det ble ikke foretatt en indeksjustering 
eller økning av selskapets priser i 
2007. 

årEtS rESultat Og 
årSOppgjØrSdiSpOSiSjOnEr
Totalomsetningen var på kr. 
21.235.358,-. Årsresultatet viser et 
totalt overskudd på kr. 2.125.681. 
Overskuddet er fordelt på hushold-
ningsvirksomheten med kr. 779.787,- 
og på næringsvirksomheten med kr. 
1.345.894,-. 
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Melhus, 05.03.2008

Bjørn T. Rogstad 
Styreleder

Stein R. Strand 
Nestleder

Ruth Astrid Mule 
Styremedlem

Rune Malum 
Ansattes representant

Per Inge Tung 
Daglig leder Envina

Overskuddet disponeres slik:
•	 Overskuddet husholdning på Kr. 

779.787,- settes av på bundet 
selvkostfond for å styrke selskapets 
egenkapital til fremtidig drift/inves-
teringer.

•	  Overskuddet næring på kr. 
1.345.894,- settes av i sin helhet for 
å styrke selskapets egenkapital.

 
Selskapets økonomiske og finansielle 
stilling beskrives som god. 

Envina IKS står overfor store inves-
teringer i årene fremover, og behovet 
for egenkapital er dermed tilstede. Ved 
kommende rullering av økonomiplanen 
vil styret vurdere avgiftsnivået. 

De deltagende kommuner er ansvarlig 
for sin andel i selskapet. Årsoppgjøret 
fremlegges under forutsetning om 
fortsatt drift. Styret er ikke kjent med 
forhold som kan ha betydning eller 

interesse for bedømmingen av sel-
skapet, ut over det som fremkommer 
i årsregnskapet. Det er ikke inntruffet 
hendelser etter balansedagen som 
påvirker bedømmelsen av årsregn-
skapet.

FrEmtidSvurdEringEr
Arbeidet med driften av renovasjons-
ordningene, både ut fra at hushold-
ningsabonnentene skal ha en så god 
ordning som mulig og at den skal dri-
ves så effektivt som mulig, vil fortsatt 
ha høyeste prioritet. 

Statistikken viser at materialgjenvin-
ningsgraden ligger på 41 % . Dette 
betraktes å ligge i øvre grense av 
potensialet som ligger i den etablerte 
kildesorteringsordningen p.t. Styret vil 
derfor i 2008 igangsatte en utredning 
for å identifisere muligheter for å videre-
utvikle selskapets kildesorteringsord-
ninger i eierkommunene.

Styret vil også spesielt peke på selska-
pets fremtidige behov for å tilpasse og 
utvikle organiseringen av selskapet i 
forhold til rammebetingelsene. Styret 
vil derfor i 2008 blant annet igangsette 
en prosess for å organisere selskapet 
i forhold til å ivareta husholdnings- og 
næringsaktiviteten etter gjeldene regel-
verk og retningslinjer på området.

Styret vil også nevne at selskapet skal 
kombinere krav til lønnsomhet og 
effektivitet med krav til kvalitet, dekke 
allmennhetens behov og drive en 
samfunnsansvarlig forretningsdrift. Det 
er ventet at bransjen står foran store 
strukturendringer også de nærmeste 
årene. Styret ønsker og forventer 
at Envina IKS fortsatt skal være en 
aktiv deltaker og bidragsyter i denne 
utviklingen.
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Avfallsmengder og gjenvinning    31.12.2007

Fraksjon: leveringssted:
Mengder (tonn):

2004 2005 2006 2007

Restavfall til forbrenning Heimdal varmesentral, Trondheim 4 981 5 179 5 262 5 451

Brennbart grovavfall til sortering 780 269 192 557

Sum energiutnyttelse 5 761 5 448 5 454 6 008

Deponi Hegstadmoen, Trondheim 212  164 133 85

Sum deponi 212  164 133 85

Farlig avfall Veglo Miljøservice 90 68  77 106

Impr. trevirke Energi Sverige - - 12 18

Risikoavfall Ålesund - - 0,5 0,6

Sum destruksjon 90 68 89,5 106

Papir, papp,  
drikkekartong

Gjenvinning Norske Skog, Peterson i 
Trondheim,  
Norsk returkartong på Hurum.

1 437 1 736 1 885 1 985

Glass Norsk Glassgjenvinning, Moss 186 138 197 246

Metall Veolia Miljø, Orkanger 430  301  288 339

Tekstiler Fretex, Trondheim 34  32  49 47

Landbruksplast Folldal Gjenvinning 53  82 88 96

Trevirke Energi 698  170 150 149

EE-avfall Weee Recycling AS 258 189 249 241

Sum gjenvinning 3 096 2 648 2 906 2 766

Hageavfall Kompost - Eget anlegg 100 110  90 150

Sum hageavfall 100 110 90 150

Sum avfallsmengder 9 259 8 438 8 672,5 9 356
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restavfall til deponi (tonn):  papir til sortering og gjenvinning (tonn):  

gjenvinningsgrad i prosent: +4%Energigjenvunnet restavfall fra forbrukere (tonn): 
 

2007:.....................................................85 tonn
2006:...................................................133 tonn
2005:...................................................164 tonn
2004:.................................................. 212 tonn

2007:................................................5 451 tonn
2006:................................................5 262 tonn
2005:................................................5 179 tonn
2004:............................................... 4 981 tonn

2007:..........................................................41%
2006:..........................................................37%
2005:..........................................................35%
2004:......................................................... 26%

2007:................................................1 885 tonn
2006:................................................1 985 tonn
2005:................................................1 736 tonn
2004:............................................... 1 437 tonn
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Flytende

kaSSEring

innlEvEring

EttErbEhandling

Frakt

OmSmElting

ny bruk

krEtSlØpEt

På smelteverket varmes metallet opp til det blir 

flytende. Mange typer metall kan smeltes om 

mange ganger uten at kvaliteten forringes. Denne 

prosessen krever mindre energi enn produksjon 

av helt nytt metall.
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Regnskap 2007
resultatregnskap

note 2007 2006
driFtSinntEktEr Og driFtSkOStnadEr
driftsinntekter

Salgsinntekt 1 21 235 358 19 840 622  

Annen driftsinntekt 1 71 520 74 815 
Sum driftsinntekter 21 306 878 19 915 437 
driftskostnader

Varekostnad 1 5 623 366 5 634 573

Lønnskostnad 1,2 6 105 717 5 390 978

Avskrivning på varige driftsmidler 1,3 1 270 956 952 791

Nedskrivning på varige driftsmidler 455 606 0

Annen driftskostnad 1 5 634 090 4 108 771 
Sum driftskostnader 19 089 735 16 087 114 
driFtSrESultat 2 217 142 3 828 323  

FinanSinntEktEr Og FinanSkOStnadEr
Finansinntekter

Annen renteinntekt 1 302 449 148 021 
Sum finansinntekter 302 449 148 021 
Finanskostnader

Annen rentekostnad 1 393 910 264 862 
Sum finanskostnader 393 910 264 862 
nEttO FinanSpOStEr (91 461) (116 841) 

OrdinÆrt rES. FØr SkattEkOStnad 2 125 681 3 711 482  

Skattekostnad på ordinært resultat 0 0  

OrdinÆrt rESultat 2 125 681 3 711 482  

årSrESultat 2 125 681 3 711 482  

OvErFØringEr

Overføringer annen egenkapital 1 2 125 681 3 711 482 
Sum OvErFØringEr 2 125 681 3 711 482 

Flytende
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balanse pr. 31.12.2007

note 31.12.2007 31.12.2006
EiEndElEr
anleggsmidler
immaterielle eiendeler

Forskning og utvikling 25 600 0 
varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3 3 359 096 3 162 736

Maskiner og anlegg 3 2 457 588 2 752 755

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 3 2 277 467 3 197 328 
Finansielle anleggsmidler

Investeringer i datterselskap 142 500 142 500

Obligasjoner og andre fordringer 2 398 0 
Sum anleggsmidler 8 264 648 9 255 320 

Omløpsmidler

Kundefordringer 920 943 722 982

Andre fordringer 5 400 0

Bankinnskudd, kontanter o.l. 4 10 302 789 7 504 156 
Sum omløpsmidler 11 229 132 8 227 137 

Sum EiEndElEr 19 493 780 17 482 457 

EgEnkapital Og gjEld
Egenkapital
Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 5 9 349 313 7 223 632 
Sum opptjent egenkapital 9 349 313 7 223 632 
Sum egenkapital 9 349 313 7 223 632 

gjeld
annen langsiktig gjeld

Øvrig langsiktig gjeld 6 7 071 200 8 319 050 
Sum annen langsiktig gjeld 7 071 200 8 319 050 

kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 2 315 322 2 108 434

Skyldig offentlige avgifter (39 596) (315 231)

Annen kortsiktig gjeld 797 541 146 571 
Sum kortsiktig gjeld 3 073 267 1 939 775 

Sum EgEnkapital Og gjEld 19 493 780 17 482 457   
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balanse pr. 31.12.2007

noter
rEgnSkapSprinSippEr:
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante 
bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

OmlØpSmidlEr Og kOrtSiktig gjEld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, 
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig 
verdi (Laveste verdis prinsipp).

anlEggSmidlEr Og langSiktig gjEld
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. 
Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler 
nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunn-
laget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede.

inntEktSFØring
Driftsinntekter resultatføres i hht opptjeningsprinsippet, når varen er levert eller tjenesten utført.

FOrdringEr
Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avset-
ning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige 
kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. 
Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt
Virksomheten er ikke skattepliktig. Virksomheten er registrert i Foretaksregisteret og er avgiftspliktig for sin virksomhet.

pEnSjOnSFOrpliktElSEr
Selskapet er omfattet av kravet om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har en kollektiv pensjonsordning gjennom en 
forsikringsavtale som oppfyller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsforpliktelsene er finansiert via sikrede 
ordninger og er ikke balanseført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.

Melhus, 05.03.2008

Bjørn T. Rogstad 
Styreleder

Stein R. Strand 
Nestleder

Ruth Astrid Mule 
Styremedlem

Rune Malum 
Ansattes representant

Per Inge Tung 
Daglig leder Envina
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nOtE 1 - SalgSinntEkt

Spesifikasjon av resultatregnskap mellom avdeling Næring og avdeling Husholdning:

rESultatrEgnSkap avd. nÆring rESultatrEgnSkap avd. huShOldning

2007 2006 2007 2006

driFtSinntEktEr Og driFtSkOStnadEr driFtSinntEktEr Og driFtSkOStnadEr

driftsinntekter driftsinntekter

Salgsinntekter 4 055 287 2 975 239 Salgsinntekter 17 180 071 16 867 019

Annen salgsinntekt 14 0 Annen salgsinntekt 71 505 73 179

Sum driftsinntekter   4 055 301 2 975 239 Sum driftsinntekter 17 251 576 16 940 198

driftskostnader driftskostnader

Varekostnad  928 172 834 049 Varekostnad  4 695 194 4 800 524

Lønn inkl.sosiale utgifter      628 583 554 996 Lønn inkl.sosiale utgifter 5 477 135 4 835 982

Avskriving på varige  
driftsmidler

   227 116 147 898 Avskriving på varige  
driftsmidler

 1 043 840 804 893

Nedskrivning 186 344 Nedskrivning    269 262 

Driftskostnad  399 889 255 224 Driftskostnad 3 477 937 2 552 478

Annen driftskostnad 317 967 233 718 Annen driftskostnad 1 438 295 1 067 352

Sum driftskostnader      2 688 071 2 025 885 Sum driftskostnader 16 401 663 14 061 229

driftsresultat      1 367 230 949 354 driftsresultat 849 913 2 878 969

FinanSinntEktEr Og FinanSkOStnadEr FinanSinntEktEr Og FinanSkOStnadEr

Finansinntekter Finansinntekter

Annen renteinntekt  50 223 23 266 Annen renteinntekt 252 226 124 755

Annen finansinntekt 0 0 Annen finansinntekt 0 0

Sum finansinntekter  50 223 23 266 Sum finansinntekter  252 226 124 755

Finanskostnader Finanskostnader

Annen rentekostnad  71 557 34 902 Annen rentekostnad  322 352 229 960

Sum finanskostnad  71 557 34 902 Sum finanskostnad  322 352 229 960

netto finansposter  -21 336 11 636 netto finansposter    -70 126 105 205

OrdinÆrt rESultat  1 345 894 937 718 OrdinÆrt rESultat  779 787 2 773 764

Korrigert inntekt 2004

EkStraOrd. kOStnadEr 0 0 EkStraOrd.kOStnadEr - 0

årSrESultat 1 345 894 937 718 årSrESultat  779 787 2 773 764
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rESultatrEgnSkap mEd budSjEtt

note 2007 budsjett

driFtSinntEktEr Og driFtSkOStnadEr

driftsinntekter

Salgsinntekter 1 21 306 878 20 100 000

Sum driftsinntekter 21 306 878 20 100 000

driftskostnader

Varekostnad 5 623 365 6 170 000

Lønn inkl.sosiale utgifter 6 105 718 6 255 300

Avskriving på varige driftsmidler 1 270 956 1 268 300

Nedskrivning på varige driftsmidler 455 606 0

Driftskostnad 3 877 827 3 974 232

Annen driftskostnad 1 756 264 1 333 440

Sum driftskostnader 19 089 736 19 001 272

driftsresultat 2 217 142 1 098 728

FinanSinntEktEr Og FinanSkOStnadEr

Finansinntekter

Annen renteinntekt 302 449 85 000

Annen finansinntekt 0 0

Sum finansinntekter 302 449 85 000

Finanskostnader

Annen rentekostnad 393 910 647 768

Sum finanskostnad 393 910 647 768

netto finansposter (91 461) (562 768)

OrdinÆrt rESultat 2 125 681 535 960

EkStraOrd. kOStnadEr 0 0

årSrESultat 2 125 681 535 960

En
vi

n
a 

år
sm

El
d

in
g

 2
00

7

19



nOtE 2 - lØnnSkOStnad

Selskapet har hatt 13 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader i år i fjor

Lønn 4 946 825 4 342 946

Arbeidsgiveravgift 737 899 623 958

Pensjonskostnader 230 106 326 918

Andre lønnsrelaterte ytelser 190 887 97 156

totalt 6 105 717 5 390 978

Inkludert i lønnskostnadene for 2007 ligger en bonus på kr. 105 000 som er fordelt med likt beløp på alle faste ansatte pr. dato for 
styrevedtak 19.03.07.

ytelser til ledende personer og revisor

Daglig leder 507 892

Styremedlemmer 95 000

Revisjonshonorar, som består avbestår av: Revisjon 37 800

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har etablert 
en kollektiv tjenestepensjonsordning gjennom KLP som tilfredsstiller kravene i loven. 
Pensjonsordningen omfatter 15 innmeldte personer pr. 31.12.2007. Det er i regnskapsåret innbetalt pensjonspremie for kr 230 106. 
Egenkapitalinnskudd  til KLP er oppført som langsiktig fordring i balansen og utgjør kr 2 398.

nOtE 3 - avSkrivning på varigE driFtSmidlEr

tomter  bygning og 
annen fast eiendom

driftsløsøre  i verktøy  
kontor

maskiner og anlegg Sum

Anskaffelseskost pr. 1/1 5 169 186 4 324 221 4 453 777 13 947 184

+ Tilgang 477 208 111 658 169 012 757 878

- Avgang 0 0 59 389 59 389

Anskaffelseskost pr. 31/12 5 646 394 4 435 879 4 563 400 14 645 673

Akk. av/nedskr. pr 1/1 2 006 449 1 126 893 1 701 022 4 834 363

+ Ordinære avskrivninger 280 849 575 913 414 194 1 270 956

+ Avskr. på oppskrivning 0 0 0 0

- Tilbakeført avskrivning 0 0 9 403 9 403

+ Ekstraord nedskrivninger 0 455 606 0 455 606

Akk. av/nedskr. pr. 31/12 2 287 297 2 158 412 2 105 812 6 551 522

Balanseført verdi pr 31/12 3 359 097 2 277 467 2 457 588 8 094 151

Prosentsats for ord.avskr 5-10 10-20 10-20
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nOtE 4 - bankinnSkudd, kOntantEr O.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 209 193 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 112 551. Den store forskjellen i avsatt skattetrekk 
kommer av en avsetning i 2006 på kr. 73 890 som ble overført til konto i første halvdel av januar 2007.
 

nOtE 5 - annEn EgEnkapital

Egenkapitalen fordeles med 1/3 på hver av eierkommunene Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal.

nOtE 6 - Øvrig langSiktig gjEld

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 7.071.200 og pr 31.12. i fjor kr 8.319.050.
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Øvrige aktiviteter

rEtura SØr-trØndElag a/S

virkSOmhEtEnS art Og 
lOkaliSEring
Selskapets virksomhet er å tilby mil-
jøvennlige og effektive avfallstjenester 
til næringslivet i regionen. Selskapet 
opererer nå i 17 kommuner i Sør-Trøn-
delag. Forretningskontoret er lokalisert 
i Orkdal kommune.

Året 2007 var selskapets sjette driftsår, 
aktviteten har vært preget av å stabili-
sere driften av selskapet, for å sikre at 
kundene fortsatt har gode, kostnadsef-
fektive og miljøriktige løsninger for inn-
samling og behandling av avfall. Salgs- 
og markedsarbeidet er drevet gjennom 
egne ansatte, og kjøp av tjenester fra 
eierne og eksterne leverandører.

Målsettingen er at Retura skal utvikles 
til et sterkt varemerke både på lands-
basis og lokalt, og bli næringslivets 
foretrukne leverandør og samarbeids-
partner innen avfallstjenester. Retura 
Sør-Trøndelag skal trekke veksler på 
eiernes infrastruktur og kompetanse, 
og tilføre dem aktivitet og merinntekter.

EiErFOrhOld
Selskapet har hatt fire aksjeeiere som 
hver eier 25%. Disse er: ENVINA IKS,  
Fosen Renovasjon IKS, HAMOS For-
valtning IKS og Kystmiljø AS. 

adminiStraSjOn
Ny daglig leder tiltrådte stillingen fra 
01.10. 2006. Administrative støttetje-
nester er leid inn, likeså løpende aktivi-
teter som fakturering og regnskap.

arbEidSmiljØ
Det har vært 3 ansatte i selskapet i 
2007, sykefravær er totalt 4 dager. Det 

er ikke registrert noen form for skader/
uhell i virksomheten. Styret anser 
arbeidsmiljøet i bedriften som bra.

likEStilling
Det har ikke vært kvinnelige medlem-
mer i styret i 2007. Ved valg av nytt 
styre bør en bedre kjønnsfordeling 
vurderes.

ytrE miljØ
Selskapet driver ikke operativ virk-
somhet i egen regi. Selskapet har 
som formål å tilby miljømessige gode 
løsninger for lokalt næringsliv. Styret 
kjenner ikke til at selskapet forurenser 
det ytre miljø.

I 2005 ble selskapet sertifisert etter 
kvalitetssystemkravene i henhold 
til NS-EN ISO 9001:2000, og miljø-
styringssystemkravene i henhold til 
NS-EN ISO 14001.

SElSkapEtS Stilling Og rESultat 
av virkSOmhEtEn
Driftsinntektene i 2007 var på 30,9 mill. 
kroner og driftskostnadene var på 29,7 
mill. kroner. Etter styrets oppfatning 
gir det fremlagte regnskap et riktig inn-
trykk av selskapets stilling og resultat 
av virksomheten. Styret foreslår at det 
framlagte regnskapet sammen med 
opplysningene som er gitt i notene 
fastsettes som selskapets årsregnskap. 
Det er heller ikke inntruffet forhold 

etter regnskapsårets utgang som ikke 
er tatt hensyn til i årsoppgjøret, og 
som kan ha betydning for selskapets 
resultat og stilling. Styret mener at 
selskapet vil være godt rustet til å møte 
framtidige utfordringer. Etter styrets 
oppfatning er derfor forutsetning for 
fortsatt drift tilstede og har lagt det til 
grunn for regnskapsavleggelsen.

ØkOnOmiSk rESultat Og StyrEtS 
FOrSlag til diSpOnEring
Det økonomiske resultat i selskapet for 
2007 ble et overskudd på kr 954 857,-. 

Årsresultatet er en nedgang i forhold til 
foregående år. Dette skyldes endringer 
i betingelsene fra ”Eierselskapene”. 
Resultatet er i henhold til budsjett for 
2007.

Styret foreslår at årsoverskuddet 
disponeres slik:
Tilføres egenkapitalen - kr 954 857
Sum disponert - kr 954 857

FramtidSutSiktEr
Det er stort og økende behov for de tje-
nester som selskapet tilbyr. Selskapet 
er i ferd med å inngå samarbeidsavtale 
med COOP Orkla Møre, som vil tilføre 
selskapet en årlig omsetting i stør-
relsesorden 2,5 – 3 mill. Deltakelsen 
i kjedesamarbeidet Retura Norge AS 
forventes fortsatt å gi verdifull drahjelp 
for selskapet.

Aksjepostene fortdeles slik: 
Envina IKS .......................................... 75 aksjer à kr 1.500,- = kr 112.500,-
HAMOS Forvaltning IKS ..................... 75 aksjer à kr 1.500,- = kr 112.500,-
Kystmiljø AS ...................................... 75 aksjer à kr 1.500,- = kr 112.500,-
Fosen Renovasjon IKS ....................... 75 aksjer à kr 1.500,- = kr 112.500,-
Til sammen ...................................... 300 aksjer à kr 1.500,- = kr 450.000,-
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Etterspurt

kaSSEring

innlEvEring

EttErbEhandling

Frakt

OmSmElting

ny bruk

krEtSlØpEt

Metallskrapet har blitt til et nytt, nyttig produkt.  

Gjenvinning har bidratt til redusert energibruk 

og en fornuftig forvaltning av en ikke fornybar 

ressurs.


