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Renovasjonen IKS (RIKS) er blitt en viktig

regional aktør innen avfallshåndtering. Vi

jobber innen to adskilte forretningsområder

hvor vi på den ene siden driver med inn-

samling og transport av husholdningsavfall i

våre eierkommuner, Stavanger og Sandnes

og på den andre siden jobber vi innenfor det konkurranseut-

satte området i markedet. Vi har som mål å være den foretruk-

ne tjenesteleverandør av avfallshåndtering for bedrifter og

andre private kunder i regionen.  

Vår hovedbeskjeftigelse er innsamling og transport av avfall.

Transporthåndtering av avfall er et forretningsområde som gir

lave fortjenestemarginer. Det er gledelig at vi i 2008 har hatt

en fin omsetningsutvikling innenfor den konkurranseutsatte

delen av vår virksomhet. Samlet hadde konsernet en samlet

vekst på omlag 23 %.

Våre gule renovasjonsbiler og gule containere begynner nå å

bli et kjent bilde i regionen. Vi tar hånd om avfallet på en

betryggende måte og levere dette til godkjente avfallsbehand-

lingsanlegg. 

Innsamlet avfall går til produksjon av fjernvarme, gass/elektri-

sitet, materialgjenvinning og kompost. Dette viser at RIKS utø-

ver miljø i praksis.

Det er gledelig at vi i samarbeid med våre eiere har bidratt til

å få etablert og satt i drift en ny generasjon avfallshåndtering

i form av nedgravde avfallsløsninger. Nedgravde avfallsløsning-

er er etterspurt og er godt mottatt blant brukerne av systemet.

I 2008 satte vi i bestilling vår andre spesialbil til dette formå-

let. Kjøretøyet vil bli satt i drift i løpet av våren 2009.  

Avfall er ikke lenger å betrakte som søppel, men en ressurs

som det er viktig å ta hånd om på en slik måte at en oppnår

gjenvinning av de enkelte avfallsfraksjoner i størst mulig grad.

Innbyggerne og bedriftene i regionen er flinke til å kildesortere

sitt avfall. Det er da ekstra viktig at kildesorteringssystemet

videreutvikles og legges til rette på en

måte som oppleves brukervennlig og at

vi i fellesskap med våre eierkommuner

synliggjør den miljøgevinst som en kilde-

sortert avfallshåndtering representerer. 

For et selskap i vår kategori, som har sitt virke innen et res-

surskrevende tjenesteområde, er det  også viktig å ha fokus

på det indre miljø, både med hensyn til bruk av utstyr og til-

rettelegging av arbeidet for de ansatte. Vi har foretatt utskif-

ting og skrotet flere av de eldste kjøretøyene etter etablering-

en av selskapet. 

Redusert CO2 utslipp oppnås ved anskaffelse av nye kjøretøy

med lavutslippsmotorer. Arbeidsmiljøforholdene bedres betrak-

telig for renovatørene ved anskaffelse av kjøretøy med en

utforming og innretninger som reduserer faren for slitasjeska-

der. En moderne kjøretøypark gir også muligheter for en mer

optimalisert drift, og reduserte vedlikeholdsutgifter som en

gammel bilpark genererer. 

Prosessen med å bli ISO sertifisert i henhold til ISO 9001 og

ISO 14001 er igangsatt. Vårt mål er å bli ISO sertifiserte i løpet

av høsten 2009. Det er vårt ønske at sertifiseringen vil legge

fundamentet for at vi til enhver tid leverer tjenester som til-

fredsstiller våre kunders krav og forventninger og at oppga-

vene blir utført på en slik måte at vi minimerer påvirkningene

av våre aktiviteter på det ytre miljø. Vår tjenesteutøvelse skal

sikre en hygienisk og betryggende innsamling og transport av

avfallet. 

RIKS skal være kjennetegnet ved at vi utfører alt arbeid med

respekt og omtanke for liv, helse og ytre miljø.

Kurt Sædberg
Adm. direktør 

RENOVASJONEN IKS  –  miljø i praksis 



IKS administrasjonen

Ansatte fra venstre: Kurt Sædberg, Svein Gåsland, Marianne Andersland, Kristin Kværnland, Ellen Stokkeland, Arild Olsen, 
Hilde Nes, Tore B Sand, Tore Danielsen og Leif Oftedal



Markedet

Kunder
Virksomhetsområdene omfatter kundetilpassede løsninger for
innsamling og transport av ulike avfallsfraksjoner for eiere og
enkeltstående kontrakter for næringslivet. Virksomhetens geo-
grafiske tyngdepunkt er Nord Jæren. Markedet er knyttet tett
opp mot innhenting av avfall fra beholdere, men har gjennom
året utviklet seg positivt gjennom organisk vekst innen contai-
ner markedet. Det ventes en fortsatt positiv utvikling innen
avfallsmarkedet, men samtidig har konkurranse om avfallsvolu-
mene blitt hardere. 

Avfallsutvikling
I 2008 tok Renovasjonen hånd om 73 767 tonn avfall fra hus-
holdninger og næringslivs kunder.  Dette avfallet har gått til
material gjenvinning og energi gjenvinning, noe som er en
reduksjon på 568 tonn i forhold til 2007.  Den største ned-
gangen har vært på papp og papir med 898 tonn eller ca 5%.
fra 2007 til 2008. Restavfallet utgjør ca 42 % av den totale
mengde. Avfallsmengden fordelt på avfallstype for 2008.

I Våtorganisk inngår også matrester fra storhusholdninger.

Viktige hendelser i 2008
I løpet av året 2008 har Renovasjonen deltatt i anbudsrunder
for innsamling av husholdningsavfall i andre kommuner. 

Virksomheten har deltatt i flere større rivnings prosjekter for
mottak og transport av tyngre byggeavfall og resirkulering av
betong.  

Tidligere vunnet kontrakter har blitt gjennomført på en tilfreds-
stillende måtte. Gjennom året har selskapet stått for montering
av 192 nye nedgravde avfallscontainere. Det er forventninger
til vekst innen markedet for organisk avfall da det fra 1 juli
2009 vil bli forbudt mot deponering av denne type avfall.
Selskapet har en sterk posisjon i dette markedet, særlig når
det gjelder innhenting av matrester fra storhusholdning.
Innsamling av matrester har vært relativt stabilt.  

For å sikre at smittefarlig avfall ikke medfører fare for forurens-
ning eller spredning, henter selskapet inn smittefarlig avfall fra
helsetjenesten. For denne tjenesten blir det tilbyd egen embal-
lasje som er godkjent for desinfisering.  

Selskapet har deltatt i håndtering og transport av avfallet for
store arrangement i regionen, som Tunza 2008, Sandvollyball,
Blink festivalen og Glamat festivalen.  

Selskapet bistår næringslivet med kildesorteringsløsninger
samt sikker håndtering av avfallet og det arbeides kontinuerlig
med å øke kildesorteringsgraden hos alle kundene og derfor
har ansatte gjennomgått kursing innen utarbeidelse av avfalls-
planer og sluttrapportering på større prosjekter som genererer
store avfallsmengder. Alle kunder gis tilgang til sin avfallssta-
tistikk for sin virksomhet via nettet.
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IKS styre

Styremedlem Sverre Haga, styremedlem Eimund Nygård, styreleder Eli Vareberg, nestleder Carina Mossin Sanne, 
ansattes representant Bengt Geir Stangeland og ansattes representant Egil Gundersen 
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Styreberetning 2008 for Renovasjonen IKS 

Renovasjonen IKS, (forkortet til RIKS), er organisert som et
konsern, hvor morselskapet er organisert som interkommunalt
selskap og datterselskapene som to AS, henholdsvis
Renovasjonen Egenregi AS og Renovasjonen Næring AS.  

RIKS ble stiftet 06.12.2004 med regnskapsmessig virkning fra
01.01.2006. De deltakende kommuner Sandnes og Stavanger
har en ansvarsandel på 50% hver. 

Datterselskapene Renovasjonen Næring AS og Renovasjonen
Egenregi AS ble stiftet 21.12.2005, med regnskapsmessig virk-
ning fra 01.01.2006. Selskapene har hver en aksjekapital på 
kr. 100.000 og eies 100% av RIKS.  

Alle tre selskaper har felles forretningsadresse i Stavanger.
Konsernet har ved utgangen av 2008 85 ansatte og en kjøre-
tøypark på 59 kjøretøy.  

Selskapet har eget verksted med 4,5 ansatte. Det er en reduk-
sjon på en mekaniker i.f.h.t. 2007.

Det er inngått eieravtale og selskapsavtale mellom eierkom -
munene vedtatt av de respektive bystyrer.  

Prinsippet som er lagt til grunn for opprettelse av dattersel-
skapene er å skille eiernes egenregioppgaver (husholdningsav-
fall-gebyrfinansiert) og forretningsvirksomhet, (avfall fra
næringsliv og annen offentlig virksomhet m.v). Egenregi virk-
somheten drives etter selvkostprinsippet i balanse med 
inntekter fra eierkommunene. Næringsvirksomheten drives i
markedsmessig konkurranse, og skatter av overskuddet. 

Vedtektsfestet formål
RIKS: Selskapet er eierkommunenes konsernselskap som eier
datterselskaper for innsamling av husholdningsavfall (egenregi)
og annen virksomhet. Morselskapet er eierkommunenes produ-
sent av tjenester for innsamling og transport av avfall og
annen tilhørende tjeneste. 

Egenregi AS: Innsamling av husholdningsavfall for Sandnes
kommune og Stavanger kommune. Selskapet har ikke erverv
til formål og det er ikke anledning å utdele utbytte eller yte
konsernbidrag. Selskapet skal kun være gebyrfinansiert og
virksomheten skal drives til selvkost. 

Næring AS: Innsamling av næringsavfall samt innsamling 
husholdningsavfall fra andre enn kommunene Stavanger og
Sandnes samt annen tilknyttet virksomhet. Selskapet kan her-
under inngå samarbeid med andre virksomheter, herunder
delta i andre virksomheter på eiersiden, drive handel og ut -
leie virksomhet, samt rådgivningsvirksomhet.

Tjenestekvalitet og rammebetingelser 
Bestillerorganisasjonene hos eierne er ansvarlig for å fastsette
tjenestenivå og tjenesteomfang for leveranse til egen kommu-
ne basert på lokale politiske beslutninger. Det skal legges til
grunn en detaljert og langsiktig eierstrategi.  
Leverte tjenester er grunnlaget for fakturering til kommunene.

Morselskapet RIKS har inngått langsiktig hovedavtale med
begge eierkommunene med en restløpetid ved utgangen av
2008 på 4-år. I tillegg er det inngått 2-årig driftsavtaler med

datterselskapet Egenregi AS om innsamling av husholdningsav-
fall i Stavanger og Sandnes kommuner. Avtalene løper med
ulike avtaletidspunkter. Det ble i slutten av 2008 fremforhand-
let en ny 2-årig driftsavtale med Stavanger kommune som gjel-
der frem til 2011.
Dagens avtale med Sandnes kommune gjelder frem til 2010.
Datterselskapet  Næring AS har i løpet av året fortsatt sin fine

utvikling fra foregående år med  en positiv utvikling med økt
omsetning og positivt resultat. Selskapet har skriftlige avtaler
om tømming av avfall hos en rekke bedrifter fra Hå kommune
i sør til Randaberg i nord, og vunnet anbud i konkurranse med
andre selskaper. Bl.a har selskapet  vunnet kontrakt med
avfallshåndtering i forbindelse med bygging av ny flerbrukshall
i Stavanger og har hatt en fin utvikling innen transport av alle
avfallsfraksjoner. Hele virksomheten til datterselskapet utøves i
konkurranse med andre renovasjonsselskaper.

I henhold til avtale med eierkommunen, har virksomheten en
delt lokalisering, hvor hovedkontor og hovedtyngden av virk-
somheten er etablert på Forus. I Sandnes er selskapet etablert
i Bulega med driftsorganisasjonen som drifter Sandnes.
Merkostnadene ved delt lokalisering er fokusert og styret har
iverksatt arbeid med vurdering av alternativer.  

Visjon og hovedmål 

Visjon
Konkurransedyktig avfallselskap med fornøyde brukere.

Slagord
Miljø i praksis.

Hovedmål 
Selskapsutvikling:
Være et bransjeledende og kostnadseffektivt selskap med høy
servicegrad.

Organisasjon: 
• Være en attraktiv og sikker arbeidsplass som fremmer 

verdiskapninger.
• Skape felles etiske holdninger som gir tillitt overfor 

brukerne av våre tjenester og  samfunnsansvarlig 
forretningsdrift.

Miljø og tjenesteutøvelse: 
• Sikre en hygienisk og betryggende innsamling og 

transport av avfall.
• Utføre alt arbeid med respekt og omtanke for liv, helse 

og ytre miljø.
• Bidra til å fremme gjenvinning og energiutnyttelse av 

avfallet.

Kjøretøy:
• Bilparken skal bidra til at selskapet til enhver tid har et 

fundament som sikrer høy regularitet på utførelse av 
våre tjenester.

Organisasjon Representantskapet og styre 
Bystyrene i eierkommunene Sandnes og Stavanger, velger
medlemmer til representantskapet. Valgperioden er lik kommu-



nevalgperioden. Representantskapet har 8 medlemmer.
Det ble i 2008 konstituert nytt representantskap etter kommu-
nevalget i 2007.

Følgende representanter er valgt: Leder Leif T. Larsen
(Sandnes) Øvrige fra Sandnes: Mangor Malmin, Bente Guddal,
Stephen Meinich-Bache. Fra Stavanger: Bjørn Kjetil Birkeland,
Hilde Firman Fjellså, Leif Arne Moi Nilsen, Turid Haaland
Wiersholm.  

Representantskapet velger selskapsstyre. Styret har 6 medlem-
mer. To av styrets medlemmer er valgt av de ansatte. Styret
har følgende sammensetning:

Leder Eli K. Vareberg, nestleder Carina M. Sanne, Eimund
Nygaard, Sverre Haga. Ansattes representanter: Bengt Geir
Stangeland, Egil Gundersen. Selskapsstyret er generalforsam-
ling for datterselskapene Renovasjonen Egenregi AS og
Renovasjonen Næring AS. Begge selskaper har ett styremedlem
som også er leder. Adm. direktør Kurt Sædberg er styreleder
for hvert av datterselskapene.     

Administrasjon/personell og likestilling 
Ledergruppen i RIKS har i 2008 bestått av adm.direktør Kurt
Sædberg, markedssjef/daglig leder Næring AS Tore B. Sand,
økonomisjef Geir Engelsgjerd (sluttet 30.09.08) Arild Olsen fra
01.12.08, personalsjef Rolf Helstrup, logistikksjef Leif Oftedal
og kjøretøyansvarlig Svein Terje Haga (sluttet 30.06.08). Svein
Gåsland fra 01.08.08. 
Personalsjef Rolf Helstrup gikk av med pensjon 31.12.08. Ny
personalsjef, Kristin Kverneland ble ansatt 01.10.08. Det var
således en overlapping i denne funksjonen i slutten av året. 

Fellesadministrasjonen utgjorde samlet 10 stillinger i konsernet.
I tillegg var det to driftsledere og to soneledere i kombinert
operativ/administrativ funksjon. Målsettingen er å ha en liten
administrasjon. Dette innbærer at noen i administrasjonen utø-
ver flere stillingsfunksjoner. 

Morselskapet ansetter i utgangspunket alt personell og leier
disse ut til datterselskapene, legger strategier, planer og for-
valter alle felles ressurser som brukes i selskapene.
Kostnadene ved utleie av personell til datterselskapene er
etter selvkost.   

Styret har vedtatt organisasjonsplan. Planen er basert på hvil-
ke funksjoner som er nødvendige å få utført for å kunne
gjennomføre de oppgaver selskapet har ansvar for. 

Ved utgangen av 2008 hadde konsernet 85 fast ansatte, herav
6 kvinner. Det er en økning på 2 i forhold til 2007.
Gjennomsnittsalderen er 46 år. Tradisjonelt har renovatørfaget
vært et mannsdominert yrke. Det gjenspeiler seg også i vårt
selskap. Vi har derfor ønske om å ansette flere kvinnelige
renovatører. Totalt var det daglig i bruk 36 kjøretøy i faste
ruter.   

Korttidssykefraværet utgjorde 2,8 %, mens langtidssykefravæ-
ret utgjorde 7,3%. Samlet gir dette et fravær på 10,2 % som er
en nedgang på 2,9 % i.f.h.t. 2007.

Vi har et gledelig lavt korttidssykefravær, men et relativt høyt
langtidssykefravær drar opp prosenttallet. Reduksjon i langtids-
sykefraværet i 2008 skyldes at noen av de tidligere  langtids-
syke gikk over på uføretrygd.  Det er fokus på å redusere
sykefraværet ytterligere ved oppfølging og tilrettelegging av

arbeid. Selskapet har inngått avtale om bedriftshelsetjeneste
og gjennomførte i 2008 en arbeidsplassundersøkelse bl.a. som
et verktøy for å redusere sykefraværet ytterligere. 

Alle nye renovasjonsbiler som ble anskaffet i 2008 har en rela-
tivt stor vekting på kvalitet og funksjonsmessige egenskaper
som automatlift og førerhus med lavt innsteg. Dette er tiltak
som reduserer muligheter for belastningsskader.  

Alle ansatte er tilsluttet Kommunal Lands Pensjonskasse (KLP).  

Styrets fokus i 2008 
Styret har hatt fokus rettet mot økonomistyring, ressursbruk og
lokalisering. Det er vedtatt ny visjon, slagord og hovedmål for
virksomhetens kjerneområder som basis for strategiarbeidet.
Styret har videre vedtatt etiske retningslinjer for selskapet. 

Arbeidsmiljøutvalg
Arbeidsmiljøutvalget har følgende medlemmer:
Fra administrasjonen: Kurt Sædberg, Rolf Helstrup og 
Tore B. Sand.                                    
Fra ansatte: Magne Larsen, Joakim Sørensen og Odd Inge
Moen.

HMS, kvalitetssikringssystemer 
RIKS har etablert styringssystem innen kvalitet, IK/HMS og ytre
miljø. Det er inngått avtale med Forusakutten AS om bedrifts-
helsetjeneste for alle ansatte. I 2008 ble det gjennomført hel-
seundersøkelse av alle ansatte samt gjennomført arbeidsplas-
sundersøkelse i regi av bedriftshelsetjenesten. Det er innrap-
portert 5 skader, 4 av disse skyldes glatte veier.

Ytre miljø
RIKS er en miljøbedrift med viktige oppgaver innenfor avfall-
sektoren for å redusere uønskede belastninger på miljø.
Selskapet har utarbeidet eget styringssystem som skal dekke
relevante aktiviteter med hensyn til ytre miljø.(Dokumentene
tilfredsstiller ISO: 14001:2004).

Selskapet har en gassdrevet renovasjonsbil, for øvrig tilfredstil-
ler alle nyanskaffelser renovasjonsbiler EURO krav til CO2
utslipp. I 2008 ble 5 eldre dieseldrevne biler skrotet og erstat-
tet med nye dieseldrevne biler med lavutslipp. 

Selskapet har også hovedtyngden av matavfallsinnsamling fra
storhusholdning i regionen. Matavfallet blir levert til biogassan-
legg som produserer strøm.

Fortsatt drift
Styret mener det fremlagte regnskapet gir et rettvisende bilde
av driften og den finansielle stilling. Det er lagt til grunn fort-
satt drift i årsregnskapet, og styret bekrefter at forutsetningene
for fortsatt drift er til stede.

Årsresultat
Konsernet hadde i 2008 en omsetning på kr.115,1 mill.
Driftskostnadene er på kr.112,5 mill. Herav utgjør selvkostvirk-
somheten kr. 52,9 mill. Driftsresultatet er positivt med kr. 2,7
mill. Ordinært resultat før skatt er kr. 2,0 mill og ordinært
resultat etter skatt ble 0.9 mill i overskudd. 
Transaksjoner mellom selskapene i konsernet er eliminert.

Disponering av årsresultat 
Overskuddet på kr. 2,0 mill minus skatt foreslås i sin helhet å
avsettes til annen egenkapital.
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Skatt
Datterselskapet Renovasjonen Egenregi AS driver sin virksom-
het innen lovpålagt innsamling av husholdningsavfall og skal
ikke drive med overskudd. I henhold til de offentligrettslige
rammer for denne type virksomhet har dette selskapet kun
anledning til å utføre tjenester til selvkost og svarer derav ikke
skatt. Datterselskapet Renovasjonen Næring AS konkurrerer på
det frie markedet og driver sin virksomhet på ordinære forret-
ningsmessige vilkår. 

Konsernet er derav skattepliktig av den del av virksomheten
som ligger utenfor selvkost området. Beregnet skatt er kr.1,1
mill. 

Investeringer, balanse og likviditet
Investeringer i utstyr
Det er vedtatt en dynamisk utskiftningsplan for bilparken. I
2008 ble det satt i bestilling 4 nye renovasjonskjøretøy. Styret
vedtok i 2008 en revidert utskiftingsplan for bilparken for peri-
oden 2009 – 2012. Ved utgangen av 2008 hadde bilparken en
gjennomsnittsalder på 5,2 år. Det benyttes leasing som finansi-
eringsform. Styret har i tillegg vedtatt en anskaffelsesplan for
containere, utstyr, m.v. Anskaffelsene forutsettes finansiert ved
kontantkjøp, alternativt benyttes også leasing som finansie-
ringsform.

Balanse 
Konsernets totalkapital utgjorde pr. 31.12.087 kr. 74,5 mill.
Langsiktig gjeld til eierkommunene var på kr. 12,5 mill, gjeld
leasing transportmidler var på kr.13,2 mill og pensjonsforplik-
telsene utgjorde kr. 10,9 mill. 

Likviditet
Selskapets likviditet er god. Opparbeidet likviditetsreserve er i
2008 delvis benyttet til investeringer, totalt kr. 3,4 mill i con-
tainere, avfallsbeholdere og lignende. Selskapet har i 2008
ikke tatt opp nye lån.

Risiko
Finansiell risiko
RIKS har to langsiktige lån overfor våre eierkommuner på til
sammen kr. 12,5 mill med 3 måneders NIBOR-rente.
Nyanskaffelser av kjøretøy finansieres gjennom leasing.
Resultatet i RIKS vil kunne påvirkes av renteutviklingen i mar-
kedet.

Markedsrisiko
Markedsrisikoen for RIKS utgjør 50 prosent fordi selskapets
aktivitet i 2008 var likt fordelt på utførelse av eierkommunenes
lovpålagte renovasjonsoppgaver og den konkurranseutsatte
virksomheten i næringsselskapet. 

Omdømme
RIKS er en offentlig eid bedrift som har sitt hovedarbeidsområ-
det innen miljø rettet virksomhet, hvor en er spesielt ekspo-
nert for omdømmerisiko knyttet til helse, miljø og sikkerhet,
eksternt og internt. Det er viktig at selskapet har spesiell opp-
merksomhet knyttet til transport og levering av avfall til god-
kjente mottak, med kontroll over leverte avfallsmengder. 

Revisjon
Revisjonen er utført av Rogaland revisjon IKS.

Eli Vareberg
Styreleder

Carina Mossin Sanne
Nestleder

Eimund Nygård
Styremedlem

Sverre Haga
Styremedlem

Bengt Geir Stangeland
Ansattes representant

Egil Gundersen
Ansattes representant

Kurt Sædberg
Adm. direktør
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Årsoppgjør 2008 for Renovasjonen IKS 

RESULTATREGNSKAP

Noter 2008 2007

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Driftsinntekter
Salgsinntekt 116 621 653 95 297 686
Annen driftsinntekt -1 465 829 -931 912

Sum driftsinntekter 115 155 823 94 365 774

Driftskostnader
Varekostnad 3 24 831 725 20 364 643
Lønnskostnad 2 55 422 423 48 225 619
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle 4 7 428 871 3 273 858
Nedskrivning av varige driftsmidler og immateriell 4 195 058 0
Annen driftskostnad 3 24 613 498 19 799 309

Sum driftskostnader 112 491 576 91 663 430

Driftsresultat 2 664 248 2 702 344

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Finansinntekter
Annen renteinntekt 1 035 907 526 323

Sum finansinntekter 1 035 907 526 323

Finanskostnader
Annen rentekostnad 1 684 987 583 835
Annen finanskostnad 3 661 8 070

Sum finanskostnader 1 688 648 591 904

Sum netto finansposter -652 741 -65 582

Ordinært resultat før skattekostnad 2 011 506 2 636 763
Skattekostnad på ordinært resultat 12 1 104 047 666 075

Ordinært resultat 907 459 1 970 688

EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER

Årsresultat 907 459 1 970 688

Disponering
Overføringer annen egenkapital 8 0 1 970 688

Sum disponert 0 1 970 688
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BALANSE

Noter 31.12.2008 31.12.2007

EIENDELER

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Maskiner og anlegg 4 7 749 641 6 270 122
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og 4 24 255 556 13 790 427

Sum varige driftsmidler 32 005 197 20 060 549

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler 9 367 908 260 061

Sum finansielle anleggsmidler 367 908 260 061

Sum anleggsmidler 32 373 105 20 320 610

Omløpsmidler
Varer 13 1 369 661 1 338 474

Sum Varer 1 369 661 1 338 474

Fordringer
Kundefordringer 5 20 574 098 24 323 889
Andre fordringer 5 3 605 371 5 013 073

Sum fordringer 24 179 469 29 336 962

Bankinnskudd, kontanter og lignende 6 16 538 422 4 357 966
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 16 538 422 4 357 966

Sum omløpsmidler 42 087 552 35 033 402

SUM EIENDELER 74 460 658 55 354 012

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital
Annen innskutt egenkapital 7,8 1 200 000 1 200 000

Sum bunden egenkapital 1 200 000 1 200 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 8 4 787 333 3 879 874

Sum annen egenkapital 4 787 333 3 879 874

Sum egenkapital 5 987 333 5 079 874
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BALANSE

Noter 31.12.2008 31.12.2007

Gjeld

Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser 9 10 915 965 9 830 855
Utsatt skatt 12 5 798 39

Sum avsetning for forpliktelser 10 921 763 9 830 894

Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld 10 25 709 853 14 822 984

Sum annen langsiktig gjeld 25 709 853 14 822 984

Sum langsiktig gjeld 36 631 616 24 653 878

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 11 13 762 516 2 941 457
Betalbar skatt 12 1 098 249 665 976
Skyldige offentlige avgifter 11 5 952 171 7 268 454
Annen kortsiktig gjeld 11 11 028 772 14 744 374

Sum kortsiktig gjeld 31 841 708 25 620 260

Sum gjeld 68 473 324 50 274 138

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 74 460 658 55 354 012

Eli Vareberg
Styreleder

Carina Mossin Sanne
Nestleder

Eimund Nygård
Styremedlem

Sverre Haga
Styremedlem

Bengt Geir Stangeland
Ansattes representant

Egil Gundersen
Ansattes representant

Kurt Sædberg
Adm. direktør

Stavanger
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KONTANTSTRØMANALYSE

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 2008 2007

Resultat før skattekostnad 2 011 506,39 2 636 762,81
- Betalbare skatter 1 104 047,00 666 075,00
- Gevinst ved salg av anleggsmidler 0,00 0,00
- Gevinst salg aksjer 0,00 0,00
+ Ordinære avskrivninger 7 428 871,00 3 273 858,00
+ Reduksjon av varelager -31 187,00 -738 474,00
+ Reduksjon i kundefordringer(netto) 3 749 790,49 -10 803 333,85
+ Økning i vareleverandørgjeld 10 821 058,56 -2 548 419,67
+ Bet. nto mva (inkl. ved investeringer) 0,00 0,00
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter -2 101 039,96 6 676 337,18

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 20 774 952,48 -2 169 344,53

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
IInnbetalinger ved salg av varige driftsmidler -19 373 519,10 -5 497 677,26
- Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 0,00 0,00
+ Innbetalt ved salg av aksjer -107 847,00 -260 061,00
- Utbetalinger ved kjøp av aksjer 0,00 0,00

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -19 481 366,10 -5 757 738,26

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
IInnbetalinger fra ny langsiktig gjeld 13 206 409,00 0,00
+ Innbetalinger fra nye kortsiktige lån 0,00 0,00
- Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld 2 319 540,00 5 698 767,00
+ Netto økning i kassekreditt 0,00 0,00
- Tilbakebetalt egenkapital 0,00 -10 154 704,00
- Utbetaling av konsernbidrag 0,00 0,00
- Utbetaling av utbytte 0,00 0,00

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 10 886 869,00 4 455 937,00

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (A+B+C) 12 180 455,38 -3 471 145,79

+ Kontanter og kontantekvivalenter 01.01 4 357 966,44 7 829 112,33

= Kontanter og kontantekvivalenter pr. 31.12 16 538 421,82 4 357 966,54
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NOTER

1 Regnskapsprinsipper

Renovasjonen IKS ble opprettet fra 01.01.2006. Deltakende kommuner er Stavanger og Sandnes.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, med tillegg for 
interkommunale selskaper ihht. forskrifter om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper av 
17. Desember 1999.

Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:
- Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.
- Inntekt skal resultatføres når den er opptjent.
- Utgifter skal kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.
- Urealistisk tap skal resultatføres.
- Ved sikring skal gevinst og tap resultatføres i samme periode.
- Ved usikkerhet skal det brukes beste estimat, på bakgrunn av den informasjon som er tilgjengelig når årsregnskapet 

avlegges. Ved endring av regnskapsestimat skal virkningen resultatføres i den perioden estimatet endres, med mindre 
resultatføringen kan utsettes i samsvar med god regnskapsskikk.

- Alle inntekter og kostnader resultatføres. Virkning av endring av regnskapsprinsipp og korrigering av feil i tidligere 
årsregnskap skal føres direkte mot egenkapitalen. Andre unntak fra kongruensprinsippet skal gjøres når det er i samsvar 
med god regnskapsskikk.

- Årsregnskapet skal utarbeides etter ensartede prinsipper, som skal anvendes konsistent over tid.
- Årsregnskapet skal utarbeides under forutsetning om fortsatt drift så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli 

avviklet. Dersom det er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet, skal eiendeler og gjeld vurderes til virkelig verdi ved 
avvikling.

- Registrering av regnskapsopplysninger og utarbeidelse av årsregnskap skal foretas i samsvar med god regnskapsskikk.

Selskapet har forsikrede pensjonsforpliktelser som er balanseført.
Pensjonsordningen er ytelsesbasert.
Finansielle leieavtaler er balanseført.

2 Ansatte, godgjørelser m.v.

Det er registrert følgende lønnskostnader for selskapet de siste to år:

2008 2007
Lønninger 41 699 131 37 455 409
Arbeidsgiveravgift 6 704 858 6 022 391
Pensjonskostnader 6 041 144 4 027 648
Andre ytelser og honorar 977 290 720 171
Sum Lønnskostnader 55 422 423 48 225 619

Antall årsverk pr. 31.12.2008 84 87

Det er i 2008 utbetalt kr. 1.200.022 til daglige ledere. Herav inngår pensjonspremie med kr. 106.162.
Det er utbetalt kr. 201.288 i styrehonorar til selskapets styre.
Det er i 2008 konstnadsført kr. 58.475 i revisjonshonorar.
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NOTER

3 Sammendratte poster

Spesifikasjon av utgifter: 
2008 2007 

Innkjøp av varer for videresalg 2 759 004 3 107 034
Kjøp av tjenester for videresalg 3 206 573 1 831 668
Deponiavgift 14 221 886 12 749 762
Fremmedytelse og underentreprise 4 644 263 2 676 180
Varekostnad: 24 831 725 20 364 643

Leie av lokaler 2 838 786 3 582 654
Lys og varme 360 723 361 874
Verktøy, inventar og driftsmateriale 1 534 106 1 436 825
Kontorkostnad, trykksak og lignende 7 703 134 1 751 714
Kostnad transportmidler 7 814 393 9 555 228
Andre driftskostnader 4 148 370 2 397 673
Nærstående parter:
Kjøp fra Sandnes/Stavanger Kommune 213 987 713 338
Annen driftskostnad: 24 613 498 19 799 309

4 Driftsmidler

Maskiner Biler Biler Totalt
Inventar Leasing

Anskaffelseskost 01.01. 7 416 513 26 071 144 0 33 487 657
Årets tilgang 3 413 814 0 13 206 409 16 620 223
Årets avgang 0 0 0 0
Årets nedskrivning 0 195 058 0 0
Akkumulerte avskrivninger 31.12. 3 080 686 14 826 939 0 17 907 625
Bokført verdi pr. 31.12. 7 749 641 11 049 147 13 206 409 32 005 197

Årets avskrivning 1 695 795 2 546 222 3 186 854,00 7 428 871
Årets avskrivning i % 10 % / 20 % 10 %

Kjøp og salg av driftsmidler.
2008 2007

Tilgang 3 413 814 5 497 676
Finansiell leasing av transportmilder - tilgang 13 206 409 0
Avgang 0 0

Tilgang: Innkjøp av nye containere, avfallsbeholdere og brannsikre containere.
Finansiering er foretatt over drift.

5 Kundefordringer og andre fordringer

Selskapets kundefordringer er vurdert til pålydende, redusert med avsetning for tap på krav med
kr. 194.000.
Det er ingen kundefordringer som som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt.
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Selskapet har kundefordringer på:
2008 2007

Private 8 342 239 7 557 206
Nærstående parter:
Stavanger/Sandnes Kommune 5 893 159 11 493 788
Kommunale foretak 68 675 354 264
Konsern 6 270 026 4 918 630

20 574 098 24 323 889

Andre fordringer:
Fordring refusjon sykepenger 560 693 554 807
Fordring refusjon svangerskap 71 651 4 515
Fordring lønn 43 000 35 600
Skattedirektøren merverdiavgift 6. Termin (2006/skyldig) 248 831 376 526
Andre periodiseringer 2 681 196 4 041 625

3 605 371 5 013 073

6 Bundne midler

Av selskapets bankinnskudd er kr. 1.910.000 avsatt på egen konto for skattetrekk.
Skyldig skattetrekk pr. 31.12.2008 er kr. 1.867.805.

7 Selskapskapital

Selskapskapitalen er på kr. 1.200.000. Fordelt på 50 % på hver eierkommune.
Sandnes kommune og Stavanger kommune står som eiere av selskapet,

8 Egenkapital

Tekst Selskapets Overkurs- Fond for Annen Sum
kapital fond vurd.forsk. egenkapital

Pr. 01.01.2008 1 200 000 0 0 3 879 874 5 079 874
Årets resultat 0 0 0 907 459 907 459
Til utbytte 0 0 0 0 0
Egenkapital pr.
31.12.2008 1 200 000 0 0 4 787 333 5 987 333

9 Pensjonskostnader -midler og -forpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har
etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.

Selskapet har pensjonsordninger som omfatter samtlige ansatte. Pensjonsordningene er organisert
gjennom en kollektiv pensjonsforsikring. Ordningen gir rett til en definert fremtidig ytelse. Disse er i
hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på
ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap.

Som en del av den årlige pensjonsutgiften er de i år innbetalt reguleringspremie med kr. 2 254 032,00
Selskapet har hatt utgifter til AFP med kr. 40.023.
Andel egenkapitalinnskudd utgjør pr. 31.12.2008 kr. 367.908.



17

NOTER

Kollektiv pensjonsordning:
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 5 350 584
Rentekostnad av pensjonsforpliktelse 3 099 564
Avkastning på pensjonsmidler (2 149 405)
Resultatført estimatendring/-avvik 228 716
Netto pensjonskostnad 6 529 459

Opptjente pensjonsforpliktelser 50 480 063
Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering 0
Beregnet pensjonsforpliktelse 50 480 063
Pensjonsmidler (til markedsverdi / pensjonsfond) 38 832 671
Netto forpliktelse før arbeidsgiveravgift 11 647 392
Ikke resultatført estimatendring/-avvik (2 080 376)
Pensjonsforpliktelser 9 567 016
Arbeidsgiveravgift av pensjonsforpliktelser 1 348 949
Pensjonsforpliktelser inkl. arbeidsgiveravgift 10 915 965

Økonomiske forutsetninger: Estimat Beste estimat
Diskonteringsrente 5,30 % 5,80 %
Forventet lønnsregulering /G-regulering 4,50 % 4,00 %
Forventet pensjonsøkning 4,25 % 3,75 %
Forventet avkastning på fondsmidler 5,50 % 5,80 %

Forutsetninger som normalt benyttes innen forsikring er lagt inn som aktuarmessige forutsetninger ved
beregningen av selskapets pensjonsforpliktelse pr. 31.12.2008.

Årets netto pensjonskostnad fremkommer påfølgende måte:
Endring balanseførte pensjonsforpliktelser
Årets pensjonspremie
Herav trukket på pensjonspremiefond
Netto pensjonskostnad

Årets premie er redusert med overføring fra pemiefond med kr. 689.322 for 2008.

10 Øvrig langsiktig gjeld

Virksomheten har pr. 31.12.2008 gjeld på kr. 12.503.444 til kredittinstitusjoner og som forfaller mer enn 5 år fram i tid.

2008 2007
Lån Stavanger Kommune 9 900 000 11 550 000
Lån Sandnes Kommune 2 603 444 3 272 984
Gjeld Leasing Transportmidler 13 206 409 0

25 709 853 14 822 984

11 Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld: 2008 2007
Private 4 495 395 2 055 015
Nærstående parter:
Stavanger/Sandnes Kommune 2 040 845 853 948
Konsern 7 226 275 32 494

13 762 516 2 941 457
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Skyldige offentlige avgifter:
Skyldige forskuddstrekk 1 863 579 1 611 046
Skyldig påleggstrekk 4 226 6 790
Skyldig arbeidsgiveravgift 1 377 085 1 181 217
Skyldig arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger 659 013 611 184
Skattedirektøren - merverdiavgift 6. Termin. 2 048 267 3 858 215

5 952 171 7 268 454

Annen kortsiktig gjeld:
Interim pensjon -278 305
Avsatte feriepenger 1 818 049 4 344 400
Periodiserte kostnader 9 212 513 10 252 016
Forsikringstrekk arb.takers andel 0 26 866
Foreningstrekk fagforbundet -1 512 0
PC-trekk netto 0 104 517
KS Opplysningsfond 0 16 218
Gavekasse 0 50

11 028 772 14 744 374

12 Skatt

Årets skattekostnad består av:

Betalbar skatt 1 098 249
Endring utsatt skatt 5 798
Korr. for lite/mye avsatt tidl. år 0

Netto skattekostnad 1 104 047

Årets betalbare skatt fremkommer som følger:

Resultat før skatt 2 011 506
Endring midlertidige forskjeller 2 007 657
Benyttet fremførbart underskudd 118 954
Permanente forskjeller 22 112
Andre forskjeller

Grunnlag betalbar skatt 3 922 321

28% betalbar skatt

Midlertidige forskjeller: 31.12.2007 31.12.2008 Endring
Anleggsmidler 1 691 -957 435 959 126
Varer 0 0 0
Fordringer 43 286 79 866 -36 579
Udekket tap 118 954 0 118 954
Andre forskjeller 9 830 855 10 915 965 -1 085 110
Sum -9 904 832 -11 793 534 1 888 703

Alle midlertidige forskjeller kan utlignes, og dette er gjennomført ved beregning av utsatt skatt. Utsatt skattefordel kan unnlates
balanseført . Dette følger av GRS for små foretak. Selskapet har valgt å ikke balanseføre netto utsatt skattefordel. Årets endring
av utsatt skatt er derfor lik null.

13 Varer
Selskapets varebeholdning er vurdert til innkjøpspris. Det er ikke foretatt nedskrivning for ukurans.
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REVISJONSBERETNING FOR KONSERNET RENOVASJONEN IKS
FOR 2008

Vi har revidert årsregnskapet for Renovasjonen IKS for regnskapsåret 2008, som viser et underskudd på kr -683.082
for morselskapet og et overskudd på kr 907.459 for konsernet. Vi har også revidert opplys-ningene i årsberetningen
om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet.

Årsregnskapet består av selskapsregnskap og konsernregnskap. Selskapsregnskapet består av resultat-regnskap, balan-
se og noteopplysninger. Konsernregnskapet består av resultatregnskap, balanse og no-teopplysninger.
Regnskapslovens regler og god regnskapskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og
årsberetningen er avgitt av selskapets styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige
forhold i henhold til revisorlovens krav.

Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi
planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet
som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regn-
skapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revi-
sjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formues-forvaltning og regnskaps- og internkon-
trollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

Vi mener at:

• årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets og 
konsernets økonomiske stilling 31. desember 2008 i regnskapsåret i overensstemmelse med god 
regnskapsskikk i Norge

• ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumenta-sjon av 
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge 

• opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse 
av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og for-skrifter.

Rogaland Revisjon IKS

Cicel T. Aarrestad
Revisjonsdirektør/
statsautorisert revisor

Vår saksbehandler: Vår dato: Vår referanse: Side:
22.04.2009 1 av 1

Til generalforsamlingen i
Renovasjonen IKS

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bankkonto: Organisasjonsnr:
Løkkevn. 10 Samme 40 00 52 00 3201.35.38262 NO 887 052 832 MVA
4008 Stavanger Epostadresse: Telefax:

post@Rogaland-Revisjon.no 51 84 47 99
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