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Helt svart?
I følge LOOP blir bare ca 10 % 
av de nærmere 50 millioner 

lyspærene som kastes hvert år 
tatt forsvarlig hånd om.  

Det jobbes nasjonalt med å 
øke denne andelen.
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Om Envina IKS
Envina IKS ble etablert som et interkommunalt renovasjons
selskap i 2004. Dette er derfor vårt 12. driftsår. Envina er eid 
av kommunene Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal. Envinas 
oppgaver er å tilby gode renovasjonstjenester ut til kom
munenes 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 miljø
riktige og økonomiske gunstige løsninger ved innsamling og 
behandling av avfall for husholdningene og kommunale bygg 
og anlegg.

Envina IKS – 2015
Eierkommuner: Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal

Etableringsår: 2004

Adresse: Idrettsvegen 1, 7224 Melhus

Web envina.no

Folketall: 28 461

Abonnenter: 9 295

Omsetning: kr 37 349 431

Innsamlede  
avfallsmengder:

10 046 tonn

Antall ansatte: 23

OM EnvInA 
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Nå planlegges fremtiden
2015 vil gå over i historien som et driftsår med høy  aktivitet.  
våre kunder er miljøbevisste, og det er artig at barn og ung
dom deltar i dette arbeidet. Ekstra gledelig var det å få besøk 
av Ungdomsbedriften Søppelpressa fra Gauldal videre gående 
skole. Det er fire jenter som har startet en egen bedrift, 
utarbeidet en profesjonell forretningsplan og en presse for 
restavfall i dunken ute. Bra engasjement fra ungdommen vår.

Gjenvinningsstasjonene når stadig nye høyder når det gjelder 
antall besøkende. Det er ingen tvil om at økt tilgjengelighet 
i form av åpningstid er et viktig tiltak her. I 2015 var det 9% 
økning i antall besøkende. Utfordringene nå er å få sortert 
det avleverte materialet riktig og få riktig behandling av 
dette. Ordningen med Miljøbilen og Farlig avfall vil fortsette i 
2016, og vi håper på enda større oppslutning.

En annen gledelig økning er besøket i vår BruktButikk etter at 
den ble flyttet til et mer sentralt sted i Melhus sentrum. Hen
sikten med butikken er å ombruke fullt brukbare gjenstander. 
ved å tilrettelegge slik at kundene kan se varene sammen og 
hver for seg, så har omsetningen nesten doblet seg i løpet av 
2015. vi ser helt klart at det er et marked for ombruk, og at 
man gjennom dette kan spare miljøet for mye.

vårt neste store prosjekter er å bygge et nytt servicebygg på 
gjenvinningsstasjonen på Støren slik at vi får en forsvarlig 
lagring av elektronisk og farlig avfall. vi vil også legge om 
litt på uteområdet slik at det blir en mer naturlig flyt for 
 kunden. Dette er også viktig for arbeidsmiljøet til de ansatte.

På Hofstad er det under planlegging en miljøpark. Begrepet 
«park» betyr at det skal inn flere funksjoner der. Det viktigste 
sett fra kunden er en gjenvinningsstasjon. Ambisjonene der 
er ikke mindre enn at vi skal bygge Midtnorges beste. Den 
skal tilrettelegges ut fra kundens behov, med stor plass og 
god belysning. videre skal det i parken etableres en brukt
butikk, en omlastningshall for mer effektiv logistikk, og et 
administrasjonsbygg med garderobeanlegg. I 2016 vil man 
prosjektere dette anlegget, og byggingen vil bli avsluttet i   
3. kvartal 2017.

Jeg vil få lov til å takke våre ansatte, styre og eiere for innsat
sen i 2015. Eiere og styret legger rammene for vår virksom
het. Sammen har vi funnet et fornuftig nivå på vår aktivitet 
hittil, men vi ser at tiden framover også vil bli krevende når 
vi snart må sortere ut matavfall. Dette er én for viktig ressurs 
til at den bare skal brennes, man må på sikt både kunne 
benytte seg av biogass og kompostproduktene.

Melhus, 20160531

Erik Fenstad
Daglig leder

FOrOrD
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Mistet gnisten?  

Alt som har gått på strøm 
eller batteri kan inneholde 
miljøgifter. Av avfallet vi i 
2015 leverte til ombruk og 

gjenvinning var 6 % EE-avfall.



Styrets årsberetning 2015
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 holdnin
ger til ressursbruk i samfunnet, gjennom å legge til rette for 
kildesortering, ombruk og gjenvinning av ulike materialtyper. 

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 
elektronisk og 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.

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

nye representanter valgt av kommunestyrene  
(fra 21.10.2015):
• Klæbu: Kirsti Tømmervold
• Melhus: Gunnar Krogstad
• Midtre Gauldal: Sivert Moen

Styret består av:
• John Morten Laugsand, leder
• Hubertina Doeven, nesteleder
• Ove Eggen
• Terje Ekle
• Anna Therese Flatmo
• roger Krogstad (til 4.6.2015)
• Mona Kristin Pedersen (fra 4.6.2015)
• Marianne Løland

Alle styrerepresentanter, med unntak av Mona Pedersen fra 
de ansatte, er valgt for perioden 201216. Mona Pedersen er 
valgt for kommende periode til 2020.

representantskapet har hatt 2 møter og behandlet 12 saker. 
Styret har hatt 6 møter og behandlet 49 saker. Tilrettelegging 
for utbygging av ny miljøpark på Hofstad, samt oppgradering 
av gjenvinningsstasjonen på Støren har vært hovedsakene i 
2015.

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. I tillegg har eierne lagt sine aksjer i retura 
norge inn i selskapet for å utøve mer eiermakt.

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 2015 var det totalt 23 medarbeidere fordelt 
på 231 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
• Forvaltning og kundesenter: 4 årsverk
• Ledelse og kommunikasjon/samfunn: 2 årsverk

1  2 av de 23 årsverkene er p.t. redusert på grunn av  

 arbeidsavklaring. Den ene har 70% AAK og den andre  

 60%. Dette gir 21,7 Åv.

STyrETS BErETnInG
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Klageorganet skal bestå av en oppnevnt representant fra hver 
kommune med vara. Etter valget 2015 består klageorganet av:
• Klæbu: Ole Horgøien (forrige periode: Kai nordseth)
• Melhus: Mikal Kvaal (forrige periode: Mikal Kvaal)
• Midtre Gauldal: Erling Lenvik (forrige periode: Odd vår

vik, leder)
Klageorganet har ikke hatt noen saker i 2015. 

I 2015 var sykefraværet totalt på 12,6%, en reduksjon på 
4,4%poeng fra 2014. Fordelingen er 10,4% på langtids
fravær og 2,2% 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 2016 
være et prioritert område fra styre og daglig leder.

I 2015 har Envina skiftet ut en renovasjonsbil i henhold til 
den vedtatte planen. Det har pågått et arbeid, spesielt i 
Midtre Gauldal, hvor man skal fase ut søppelsekker og inn
føre avfallsdunker. Dette vil også bedre arbeidsmiljøet ved at 
man 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 4 
 kvinner og 3 menn. Envina praktiserer en kjønnsnøytral 
personalpolitikk som betyr at vi oppfordrer det under
representerte kjønn til å søke. I 2015 var det ingen nyanset
telser. 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». 

En sjåfør har vært involvert i en arbeidsulykke i forbindelse 
med tømming av en container. Saken er behandlet av 
Arbeidstilsynet.

Drift og ytre miljø
Transport og behandling av avfall medfører nødvendigvis 
utslipp til miljøet. Envina sluttbehandler ikke avfallet selv, 

Eierkommunene
Klæbu, Melhus og

Midtre Gauldal

Kontaktutvalg
Med ledere teknisk/miljø/plan

Styret
7 medlemmer

Leder: John Morten Laugsand

Representantskap
3 medlemmer

Administrasjon
Daglig leder: Erik Fenstad

Klageorgan
3 medlemmer

Organisering av selskapet

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

STyrETS BErETnInG
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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 innen husholdning ble redusert 
fra 10.470 tonn i 2014 til 9.746 tonn i 2015. Hovedårsaken til 
dette er endring av fordelingsnøkler mellom husholdning og 
næringsavfall. Fordelingen av dette er vist i tabellen under. 
Mengden som tidligere gikk til destruksjon er nå fordelt på 
gjenvinning, energi og deponi. Hageavfall er lagt til gjen
vinning. 

2013 2014 2015

Sum energi
utnyttelse

64 % 67 % 61 %

Sum deponi 0,3 % 1 % 1 %

Sum gjenvinning 27 % 26 % 38 %

Sum destruksjon 2 % 2 %

Sum hageavfall 7 % 3 %

 
Avfallsmengden per innbygger er 350 kilo i 2015, mot et 
landsgjennomsnitt på 438 kilo i 2014. 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 2015 hatt en omsetning på  
kr 404.800, hvilket er en oppgang fra 2014 på 28%. Flytting 
av butikken til et mer sentralt lokale i Melhus sentrum har 
gitt en markert økning i omsetning. Omsetningen viser at 
innbyggerne i våre eierkommuner har fått øynene opp for 
dette tilbudet.

Gjenvinningsstasjonene har hatt en økning i antall besøkende 
fra 23.172 i 2014 til 25.302 i 2015. Dette utgjør en økning 
på 9%. 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 2.486.298
• Kommunale bygg og anlegg:  kr – 347.904
• næringsvirksomhet: kr 143.405
• Til sammen før skatt: kr 2.281.491
• Til sammen etter skatt: kr 2.182.491

resultat for 2015 viser et overskudd på kr 2.182.491 etter 
skatt. Styret foreslår at dette overføres til annen egenkapital 
fordelt på selvkost og annet. Selvkostfondet for husholdning 
utgjør etter dette MnOK 4,6. Tabellen under viser hoved
tallene fra resultatregnskapet.

2013 2014 2015

Driftsinntekter 30 780 404 32 701 704 37 349 431

Drifts 
kostnader

29 870 010 32 890 774 35 034 003

Driftsresultat 910 394 189 070 2 315 428

netto  
finansposter

23 742 7 839 33 629

Skatte 
kostnader

64 122 127 394 99 308

Årsresultat 870 015 -53 837 2 182 491

Selskapet har i 2015 kjøpt en ny renovasjonsbil finansiert 
med låneopptak.

Fremtidsvurdering
Det fremlagte resultatregnskapet og balansen med til
hørende noter gir etter styrets oppfatning tilfredsstillende 
uttrykk for resultatet i 2015, 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, Mona Kristin Pedersen, Terje Ekle, Hubertina Doeven, Anna Therese Flatmo, John 
Laugsand. Fraværende: Ove Eggen.

STyrETS BErETnInG
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Avfallsmengder og gjenvinning

Fraksjon Leveringssted 2015
Mengder (tonn):

2013 2014 2015

restavfall til forbrenning 1) Statkraft varme  6 468  6 636  5 680 

Trevirke til energiutnyttelse retura Trv  457  572     

Farlig avfall veglo Miljøservice AS  118 

Impregnert trevirke retura Trv  153 

risikoavfall Børstad Transport  2 

Isolerglass retura SHMIL og veglo  20 

Sum energiutnyttelse  6 925  7 208  5 973 

Porselen (utsort. fra restavfall fra 2015) retura Trv  3 

Gips (utsort. fra restavfall fra 2015) retura Trv  73 

Eternitt, asbest, betong o.l. retura Trv/Meldal Miljøanlegg  36  61  25 

Farlig avfall veglo Miljøservice AS  1 

Sum deponi  36  61  101 

 

Farlig avfall veglo Miljøservice AS  121  97 

Impr. Trevirke retura Trv  91  126 

risikoavfall Børstad Transport  2 

PCBruter norsk Gjenvinning  6  9 

Isolerglass retura SHMIL  11  26 

Sum destruksjon  229  260  -   

Papir, papp, drikkekartonger retura Trv  1 737  1 672  1 537 

Plastemballasje retura Trv  103  94  130 

Glass og metallemballasje veglo Miljøservice AS  224  230  236 

Metall Metallco  470  451  530 

Tekstiler Fretex, Trondheim  97  103  84 

Landbruksplast o.a. plast 2) retura Trv      170     

EPS retura Trv  2         

Trevirke retura Trv        711 

Inære masser til gjenbruk retura Trv  154 

EEavfall ErP/revac  327  271  237 

Farlig avfall, andel til gjenvinning veglo Miljøservice AS  50 

Isolerglass, andel til gjenvinning veglo Miljøservice AS  0 

PCBruter ruteretur AS  4 

Hageavfall Forset grus  360  354  300 

Sum materialgjenvinning/ombruk 3)  3 320  3 344  3 972 

Sum avfallsmengder  10 509  10 874  10 046 

 1) nB Kun husholdning, endret nøkkel i 2015 til 85%
 2) Innlevert via Envina IKS, men er ikke husholdningsavfall
 3) I tillegg kommer omsetning via BruktButikken

31.12.2015

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

• 59% av avfallsmengde går til 
energiutnyttelse/fjernvarme

• 37% av avfallsmengden går  
til ombruk og gjenvinning

• 3% av avfallsmengden er 
hageavfall/kompostering

• 0% av avfallsmengden går  
til destruksjon

• Mens 1% av avfallsmengden  
går til deponi

1%3%

37% 59%

Avfall til ombruk og gjenvinning
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Revisjonsberetning

rEvISJOnSBErETnInG
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Regnskap

Note 2015 2014

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Driftsinntekter

Salgsinntekt 1,2 37 123 540 32 701 832

Annen driftsinntekt 1 225 891 127

Sum driftsinntekter 37 349 431 32 701 704

Driftskostnader

varekostnad 1 9 543 790 8 394 260

Lønnskostnad 1,2 13 659 807 13 188 858

Avskrivning på varige driftsmidler 3 2 770 850 2 512 301

Annen driftskostnad 1 9 059 556 8 795 355

Sum driftskostnader 35 034 003 32 890 774

DRIFTSRESULTAT 2 315 428 -189 070

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Finansinntekter

Annen renteinntekt 1 198 059 239 824

Sum finansinntekter 198 059 239 824

Finanskostnader

Annen rentekostnad 1 231 688 231 984

Sum finanskostnader 231 688 231 984

NETTO FINANSPOSTER -33 629 7 839

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 2 281 799 -181 231

Skattekostnad på ordinært resultat 4 99 308 127 394

ORDINÆRT RESULTAT 2 182 491 -53 837

ÅRSRESULTAT 2 182 491 -53 837

OVERFØRINGER

Overføringer annen egenkapital 1 2 182 491 53 837

SUM OVERFØRINGER 2 182 491 -53 837

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

rEGnSKAP
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Balanse
Noter 31.12.2015 31.12.2014

EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Konsesjoner, patenter, lisenser o.l. 157 904 123 067

Utsatt skattefordel 378 414 477 722

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3 2 454 233 970 083

Maskiner og anlegg 3 8 847 681 6 650 612

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 3 1 513 738 2 375 362

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i datterselskap 806 500 806 500

Obligasjoner og andre fordringer 66 533 50 878

Sum anleggsmidler 14 225 003 11 454 224

Omløpsmidler

varer 84 967 155 140

Kundefordringer 1 981 754 1 809 632

Andre fordringer 479 858 426 814

Bankinnskudd, kontanter o.l. 6 13 365 688 8 214 849

Sum omløpsmidler 15 912 267 10 606 436

SUM EIENDELER 30 137 270 22 060 660

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

rEGnSKAP
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Noter 31.12.2015 31.12.2014

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Egne aksjer 0 53 837

Sum innskutt egenkapital 0 53 837

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 7 10 102 962 7 974 308

Sum opptjent egenkapital 10 102 962 7 974 308

Sum egenkapital 10 102 962 7 920 471

Gjeld

Annen langsiktig gjeld

Øvrig langsiktig gjeld 8 14 619 057 10 410 227

Sum annen langsiktig gjeld 14 619 057 10 410 227

Kortsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 487 0

Leverandørgjeld 5 3 697 470 1 897 044

Skyldig offentlige avgifter 322 736 678 361

Annen kortsiktig gjeld 1 395 538 1 154 557

Sum kortsiktig gjeld 5 415 257 3 729 962

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 30 137 276 22 060 660

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

rEGnSKAP
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Tørre saker?  
For at det skal være enkelt 
å levere farlig avfall reiser 
vi rundt med ”MILJØBILEN” 

som et tilbud i tillegg til våre 
gjenvinningsstasjoner. 


