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Ser muligheter  
under bakken
Daglig leder Erik Fenstad har 
stor tro på at vi får se flere 

nedgravde avfallsløsninger i 
årene som kommer.
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Om Envina IKS
Envina IKS ble etablert som et interkommunalt renovasjons
selskap i 2004. Dette er derfor vårt 11. driftsår. Envina er eid 
av kommunene Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal. Envina 
sine oppgaver er å tilby gode renovasjonstjenester ut til 
kommunenes innbyggere, samt legge til rette for ombruk og 
gjenvinning via våre gjenvinningsstasjoner og bruktbutikk.

Envina skal, på vegne av sine eierkommuner, ta et sam
funnsansvar ved å arbeide målbevisst for å oppnå miljørik
tige og økonomiske gunstige løsninger ved innsamling og 
behandling av avfall for husholdningene og kommunale bygg 
og anlegg.

Envina IKS – 2014
Eierkommuner: Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal

Etableringsår: 2004

Adresse: Idrettsvegen 1, 7224 Melhus

Web envina.no

Folketall: 28 247

Abonnenter: 9 961

Omsetning: kr 32 701 704

Innsamlede  
avfallsmengder:

10 874 tonn

Antall ansatte: 23

OM EnvInA 
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Nå starter fremtiden
I 2013 skrev jeg i årsberetningen at «grunnmuren var 
lagt» ved de vedtak kommunestyrene har gjort om felles 
renovasjons forskrift og strategi for torgstrukturen. I 2014 
har vi gått videre gjennom å sikre finansiering og kjøp av 
et næringsområde i Hofstad leir. Her har vi startet plan
leggingen av Midtnorges beste gjenvinningsstasjon. 
 Området skal også huse bruktbutikk, garasjer, omlastingshall 
og administrasjons bygg. 

Med både gjenvinningsstasjon og bruktbutikk på samme sted 
vil vi kunne yte enda bedre service og legge til rette for både 
mer ombruk og god råstoffinnsamling. Kombinasjonen av en 
sentral beliggenheten nær E6 og flere aktiviteter under tak, 
vil også gi en logistikkgevinst som kommer både våre kunder 
og ansatte til gode.

våre kunder og samarbeidspartnere utfordrer oss stadig til å 
bli flinkere og mer miljøbevisste. 

Et viktig tiltak i den anledning er kildesortering av matavfall. 
En stor honnør til de av våre kunder som har egne kompost
binger. Dere gjør en viktig innsats for miljøet. For de som av 
forskjellige årsaker ikke har kompostbinge, kan vi informere 
om at vi nå har et forprosjekt på gang i samarbeid med 
tilsvarende selskaper i Midtnorge. Målet er å etablere et 
sentralt ettersorteringsanlegg som vil gi oss større gjen
vinning av mat, plast og metallavfall.

Envina har både motiverte og dyktige medarbeidere. Jeg vil 
benytte anledningen til å takke både eierne, styret og alle 
ansatte for samarbeidet i året som har gått. 

Melhus, 20150525

Erik Fenstad
Daglig leder

FOrOrD
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Brukt, 
men brukbart

Det er bedre å bruke om  
igjen enn å kaste.  

Grete Hovin bidrar til ombruk  
i BruktButikken på Melhus.



Styrets årsberetning
Virksomhetens formål og lokalisering

Envina IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap som eies 
av kommunene Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal med 1/3 
hver.

Envina har som formål å ivareta eierkommunenes lovpålagte 
oppgaver innenfor avfallssektoren. Selskapet skal i samarbeid 
med eierkommunene fremme bevisste holdninger til res
sursbruk i samfunnet, gjennom å legge til rette for kildesor
tering, ombruk og gjenvinning av ulike avfallstyper. 

Selskapets administrasjon ligger på varmbo i Melhus kom
mune. Envina har en gjenvinningsstasjon på Støren i Midtre 
Gauldal kommune. videre har Envina gjenvinningsstasjoner 
på Lundamo og varmbo i Melhus kommune. For innbyggere 
i Klæbu kommune, leier Envina kapasitet på Heggstadmoen 
fra Trondheim renholdsverk AS. I tillegg prøver man nå ut en 
mobil miljøstasjon på Korsvegen, samt innhenting av farlig 
avfall fra 6 andre lokasjoner. Envina har en bruktbutikk for 
ombruk i Melhus sentrum.

Representantskap og styre
Envina er organisert i tråd med lov om interkommunale 
selskaper, og har et representantskap og et styre.

representantskapet består av:
• Jarle Martin Gundersen (Klæbu), leder
• Erling Lenvik (Midtre Gauldal), nestleder
• Jorid Oliv Jagtøyen (Melhus), medlem

Styret består av:
• John Morten Laugsand, leder
• Hubertina Doeven, nesteleder
• Ove Eggen
• Terje Ekle
• Anna Therese Flatmo
• roger Krogstad
• Marianne Løland

representantskapet har hatt 2 møter og behandlet 10 saker. 
Styret har hatt 7 møter og behandlet 57 saker. Strategi og 
utvikling av selskapet har hatt spesiell oppmerksomhet i 
2014. I tillegg har det vært et felles eiermøte med represen
tantskapet og styret.

Organisering og eierskap

Envina IKS sitt ansvar og forpliktelser som interkommunalt 
selskap er fordelt med 1/4 hver på Klæbu og Midtre Gauldal, 
og 1/2 på Melhus kommune. Envina IKS er eneeier av 
datter selskapet Envina næring AS. Selskapet er opprettet for 
å betjene næringskunder i kommunene. Det er regnskaps
messig helt adskilt fra morselskapet, og har i tillegg eget 
styre og revisor.

Envina eier 12,6% av Miljøpartnerne AS. Miljøpartnerne eies 
av tilsvarende IKS innen kommunal renovasjon i Midtnorge. 
Hensikten med selskapet er å kunne realisere prosjekter 
på tvers av flere IKS, slik som for eksempel utarbeidelse av 
klimaregnskapet. 

Erik Fenstad har vært daglig leder siden august 2012. 

Envina er medlem i Kommunenes Sentralforbund (KS Bedrift) 
som arbeidsgiverorganisasjon. Selskapet har pensjonsordning 
i KLP.

Ansatte og organisasjon
ved utgangen av 2014 var det totalt 23 medarbeidere fordelt 
på 23 årsverk. Disse fordelte seg slik:
• Innsamling og Transport: 13 årsverk som renovatører/

sjåfører og driftsleder
• Gjenvinningsstasjoner og Farlig avfall: 3 årsverk som 

operatører og driftsleder
• Bruktbutikken: 1 årsverk som butikkmedarbeider
• Ledelse og administrasjon: 6 årsverk innen kundesenter, 

kommunikasjon og ledelse

I 2014 var sykefraværet totalt på 17%, en økning på 
8%poeng fra 2013. Fordelingen er 15% på langtidsfravær 
og 2% i korttidsfravær. Envina har et opplegg hvor man 
systematisk følger opp sykefravær slik at den enkelt kan raskt 
komme seg tilbake til arbeidet. Dette vil også i 2015 være et 
prioritert område fra styre og daglig leder.

I 2014 har Envina skiftet ut en renovasjonsbil i henhold til 
den vedtatte planen. Det pågår et arbeid, spesielt i Midtre 
Gauldal, hvor man skal fase ut søppelsekker og innføre 
avfallsdunker. Dette vil også bedre arbeidsmiljøet ved at man 

STyrETS BErETnInG
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kan unngå tunge løft. Det skjer samtidig en utbytting av de 
gamle trekassene til mer moderne dunker/containere.

Envina er tilknyttet Bygghelsetjenesten i Midtnorge, som er 
med og setter opp den årlige HMShandlingsplanen. De gjen
nomfører helseundersøkelse av ansatte etter en oppsatt plan. 

Hos Envina er 17 av 23 ansatte menn. Styret består av 3 kvin
ner og 4 menn. Envina praktiserer en kjønnsnøytral perso
nalpolitikk som betyr at vi oppfordrer det underrepresenterte 
kjønn til å søke. I 2014 ble det ansatt 4 personer (2 kvinner 
og 2 menn), og styret mener at likestilling er ivaretatt.

Dagens avfallssystemer er generelt ikke tilrettelagt for uni
versell utforming. Envina tester ut nye typer avfalls løsninger 
med blant annet nedgravde løsninger. Disse har lavere inn
kast en de tradisjonelle «kombicontainerne». 

22. mai 2014 var en renovasjonsbil innblandet i en ulykke 
med et skolebarn på sykkel. Barnet hoppet av sykkelen, og 
var derfor ikke direkte berørt. Sykkelen ble skadet og erstat
tet av Envina. Senere ble saken politianmeldt men saken ble 
henlagt 2. juli 2014.

Drift og ytre miljø
Transport og behandling av avfall medfører nødvendigvis 
utslipp til miljøet. Envina sluttbehandler ikke avfallet selv, 
noe som betyr at alt som hentes inn, må transporteres bort 
igjen. Envina sikrer en miljømessig forsvarlig behandling 
gjennom avtaler med sine underleverandører på de forskjel
lige områdene. Den pågående utskiftningen av kjøretøy vil 
også redusere utslipp. Envina prosjekterer nå et nytt hoved
anlegg som vil redusere interntransport og unødvendige 
omveier. 

Envina henter 3 avfallstyper ute hos den vanlige hushold
ningskunden (restavfall, papp/papir og plastemballasje). 
For de andre avfallstypene har Envina en bringeordning hvor 
den enkelte selv må bringe avfallet til returpunkt eller våre 
gjenvinningsstasjoner. 

Den totale avfallsmengden økte fra 10.509 tonn til 10.874 
tonn i 2014. Dette er en økning på 3,5%. Det gledelige er at 
økningen primært har kommet på gjenvinningsstasjonene, 
og at det bare er en vekst på 2,6% på det usorterte rest
avfallet. Fordelingen av dette er vist i tabellen på neste side:

Eierkommunene
Klæbu, Melhus og

Midtre Gauldal

Kontaktutvalg
Med ledere teknisk/miljø/plan

Styret
7 medlemmer

Leder: John Morten Laugsand

Representantskap
3 medlemmer

Leder: Jarle Martin Gundersen

Administrasjon
Daglig leder: Erik Fenstad

Klageorgan
3 medlemmer

Leder: Odd vårvik

Organisering av selskapet

• Innsamling og transport
• Bruktbutikk
• Gjenvinningsstasjoner og Farlig avfall
• Forvaltning og stab

STyrETS BErETnInG
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2012 2013 2014

Energiutnyttelse 67 % 64 % 67 %

Gjenvinning 27 % 27 % 26 %

Hageavfall 4 % 7 % 3 %

Destruksjon 2 % 2 % 2 %

Deponi 0,5 % 0,3 % 0,6 %

 
Avfallsmengden per innbygger er 376 kilo i 2014, mot et 
landsgjennomsnitt på 441 kilo i 2013. I tillegg til dette kom
mer gjenbruk gjennom innlevering av tekstiler til Fretex på 
103 tonn, og alt som er omsatt gjennom bruktbutikken. 

Bruktbutikken har gjennom 2014 hatt en omsetning på kr 
316.211, hvilket er en oppgang fra 2013 på 17%. Det er 
iverksatt tiltak for å øke omsetningen enda mer i 2015. 
Omsetningen viser at innbyggerne i våre eierkommuner har 
fått øynene opp for dette tilbudet.

Gjenvinningsstasjonene har hatt en økning i antall besø
kende fra 19.723 til 23.172 i 2014. Dette utgjør en økning 
på 17%. Flere åpningsdager har bidratt til denne økningen. 
Gjennom utbedring av gjenvinningsstasjonene ytterligere, så 
skal mengde avfall inn her økes i årene som kommer.

Innen kommunikasjonsarbeidet har innsatsen vært innen 
holdningsskapende arbeid. Envina har en avtale med 7. 
klasse på Gimse skole om drift av bruktbutikken på lørdager 
sammen med foreldre. Dette fungerer veldig bra.

Årets resultat og disposisjoner
Selskapets har regnskapsmessig tre avdelinger med følgende 
årsresultat:
• Husholdning (selvkost):  kr 299.462
• Kommunale bygg og anlegg:  kr 222.296
• næringsvirksomhet: kr  340.527  (før skatt)
• Til sammen før skatt: kr 181.231
• Til sammen etter skatt: kr 53.837

resultat for 2014 viser et underskudd på kr 53.837 etter 
skatt. Styret foreslår at dette dekkes med overføring fra 
annen egenkapital fordelt på selvkost og annet. Selvkost
fondet for husholdning utgjør etter dette kr 2,1 millioner. 
Tabellen under viser hovedtallene fra resultatregnskapet.

2013 2014

Driftsinntekter 30 780 404 32 701 704

Driftskostnader 29 870 010 32 890 774

Driftsresultat 910 394 189 070

netto  
finansposter

23 742 7 839

Skattekostnader 64 122 127 394

Årsresultat 870 015 -53 837

Selskapet har i 2014 kjøpt en ny renovasjonsbil finansiert 
med låneopptak.

Fremtidsvurdering
Det fremlagte resultatregnskapet og balansen med tilhø
rende noter gir etter styrets oppfatning tilfredsstillende 
uttrykk for resultatet i 2014, og den økonomiske stillingen 
ved årsskifte. Det har ikke inntruffet forhold etter regnskaps
årets utgang som ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret, og 
som kan ha betydning for selskapets resultat og stilling. 
Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede 
ved avleggelse av årsregnskapet.

STyrETS BErETnInG
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Styrets medlemmer f.v: Marianne Løland, Hubertina Doeven, Terje Ekle, John Laugsand, roger Krogstad, Anna Therese Flatmo, 
Ove Eggen.



Avfallsmengder og gjenvinning

Fraksjon Leveringssted 2014
Mengder (tonn):

2012 2013 2014

restavfall til forbrenning Statkraft varme  6 377  6 468  6 636 

Trevirke til energiutnyttelse retura Trv  386  457  572 

Sum energiutnyttelse  6 763  6 925  7 208 

Eternitt, asbest, betong o.l. retura Trv/Meldal Miljøanlegg  48  36  61 

Sum deponi  48  36  61 

Farlig avfall veglo Miljøservice AS  98  121  97 

Impr. Trevirke retura Trv  79  91  126 

risikoavfall Børstad Transport  1  2 

PCBruter norsk Gjenvinning  5  6  9 

Isolerglass ny 2012 SHMIL  6  11  26 

Sum destruksjon  189  229  260 

Papir, papp, drikkekartonger retura Trv  1 737  1 737  1 672 

Plastemballasje ny 2012 retura Trv  16  103  94 

Glass og metallemballasje veglo Miljøservice AS  289  224  230 

Metall Metallco  335  470  451 

Tekstiler Fretex, Trondheim  62  97  103 

Landbruksplast o.a. plast retura Trv          1701

PPsekk retura Trv             

EPS retura Trv  4  2     

Trevirke retura Trv         

EEavfall ErP/revac  272  327  271 

Sum gjenvinning2  2 715  2 960  2 990 

Hageavfall Forset Grus  400  360  354 

Sum hageavfall  400  360  354 

Sum avfallsmengder  10 115  10 509  10 874 

1) Innlevert via Envina IKS, men er ikke husholdningsavfall
2) I tillegg kommer det som er omsatt via BruktButikken

31.12.2014

AvFALLSMEnGDEr OG GJEnvInnInG
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Sum avfallsmengder
Fordelingen på avfallstyper i året som 
gikk er som følger:

• 67% av avfallsmengde går til 
energiutnyttelse/fjernvarme

• 26% av avfallsmengden går  
til gjenvinning

• 3% av avfallsmengden er 
hageavfall/kompostering

• 2% av avfallsmengden går  
til destruksjon

• Mens 0,6% av avfallsmengden  
går til deponi

0,6%
2%3%

26% 67%

Fordelingen innen gjenvinning for 2014:

• 56% er papp, papir og kartong

• 15% er forskjellige typer metall

• 9% er elektronisk avfall

• 8% er glass og metallemballasje

• 3% er plastemballasje

• 3% er tekstiler (via Fretex)

I tillegg kommer landbruksplast med 6%.

Avfall til gjenvinning
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Revisjonsberetning
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Regnskap

Note 2014 2013

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Driftsinntekter

Salgsinntekt 1 32 701 832 30 701 620 

Annen driftsinntekt 1 127 78 784 

Sum driftsinntekter 32 701 704 30 780 404 

Driftskostnader

varekostnad 1 8 394 260 7 529 962 

Lønnskostnad 1,2 13 188 858 11 793 036 

Avskrivning på varige driftsmidler 3 2 512 301 2 321 866 

nedskrivning på varige driftsmidler 3 0 538 540 

Annen driftskostnad 1 8 795 355 7 686 605 

Sum driftskostnader 32 890 774 29 870 010 

DRIFTSRESULTAT -189 070 910 394 

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Finansinntekter

Annen renteinntekt 1 239 824 220 645 

Sum finansinntekter 239 824 220 645 

Finanskostnader

Annen rentekostnad 1 231 984 196 902 

Sum finanskostnader 231 984 196 902 

NETTO FINANSPOSTER 7 839 23 742 

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD -181 231 934 137 

Skattekostnad på ordinært resultat 4 127 394 64 122 

ORDINÆRT RESULTAT -53 837 870 015 

ÅRSRESULTAT -53 837 870 015 

OVERFØRINGER

Overføringer annen egenkapital 1 53 837 870 015 

SUM OVERFØRINGER -53 837 870 015 

notene til regnskap og balanse kan man få ved å henvende seg til Envina

rEGnSKAP
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Balanse
Noter 31.12.2014 31.12.2013

EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Konsesjoner, patenter, lisenser o.l. 123 067 177 764 

Utsatt skattefordel 477 722 350 328 

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3 970 083 1 198 120 

Maskiner og anlegg 3 6 587 412 3 947 375 

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 3 2 438 562 3 561 040 

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i datterselskap 806 500 806 500 

Obligasjoner og andre fordringer 50 878 38 599 

Sum anleggsmidler 11 454 224 10 079 726 

Omløpsmidler

varer 155 140 58 050 

Kundefordringer 1 809 632 1 854 766 

Andre fordringer 426 814 347 049 

Bankinnskudd, kontanter o.l. 6 8 214 849 7 554 669 

Sum omløpsmidler 10 606 436 9 814 533 

SUM EIENDELER 22 060 660 19 894 260 

notene til regnskap og balanse kan man få ved å henvende seg til Envina

rEGnSKAP
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Noter 31.12.2014 31.12.2013

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 7 7 974 308 7 974 308 

Udekket tap -53 837 0 

Sum opptjent egenkapital 7 920 471 7 974 308 

Sum egenkapital 7 920 471 7 974 308 

Gjeld

Annen langsiktig gjeld 8 8 399 260 7 993 640 

Øvrig langsiktig gjeld 8 10 410 227 8 399 260 

Sum annen langsiktig gjeld 10 410 227 8 399 260 

Kortsiktig gjeld 5 1 787 487 1 113 347 

Leverandørgjeld 5 1 897 044 1 787 487 

Skyldig offentlige avgifter 678 361 496 012 

Annen kortsiktig gjeld 1 154 557 1 237 192 

Sum kortsiktig gjeld 3 729 962 3 520 691 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 22 060 660 19 894 260 

notene til regnskap og balanse kan man få ved å henvende seg til Envina

rEGnSKAP
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