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1. Om ReMidt IKS 
ReMidt IKS ble dannet ved inngangen til 2020, og oppsto gjennom en sammenslåing av de 
tre selskapene HAMOS Forvaltning IKS, Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap 
IKS, Envina IKS og renovasjon- og slamtjenestene i sju kommuner. 

ReMidt IKS er et interkommunalt selskap med 17 eierkommuner i Trøndelag og Møre og 
Romsdal. Selskapet leverer tjenester til innbyggerne knyttet til husholdningsavfall og slam. 
Hovedkontoret for selskapet ligger på Orkanger, med avdelingskontor på Melhus og i 
Kristiansund. Til sammen om lag 130.000 innbyggere bor i de 17 kommunene. 

Selskapet skal i samarbeid med eierkommunene fremme bevisste holdninger til ressursbruk 
i samfunnet, gjennom å legge til rette for kildesortering, gjenbruk og materialgjenvinning av 
ulike typer avfall. 

ReMidt IKS drifter også gjenvinningsstasjoner i alle eierkommunene, enten i egenregi eller 
ved bruk av entreprenører. 

I selskapsavtalen, som er vedtatt av alle eierkommunene, er det presisert at selskapet er 
tildelt enerett og ikke har erverv som formål. 
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Hovedoppgaver 

 Å ivareta eierkommunenes lovpålagte oppgaver innenfor avfallssektoren. 
 Å sikre husholdningene en miljømessig god avfallsløsning. 
 Å produsere tjenestene til lavest mulig kostnad for den enkelte innbygger og 

samfunnet for øvrig. 
 Å levere beslektede tjenester etter oppdrag fra eiere og kunder. 

 

Kort fortalt 

Som renovasjonsselskap driver ReMidt med innsamling og bearbeiding av avfall. Selskapet 
driver til sammen 23 gjenvinningsstasjoner, en bruktbutikk og flere mobile 
gjenvinningsstasjoner. Gjenvinningsstasjonene er åpne for innbyggere og eiere av 
fritidseiendommer i alle eierkommunene. Selskapet har ansvar for å tømme søppeldunker 
hos husholdningskunder, returpunkt for kunder med fritidseiendommer og har ansvar for 
tømming og håndtering av septisk slam. I tillegg har vi tjenester med avfallstaxi og 
vedlikehold av dunker og containere. Alt dette gjør vi på en måte som er til beste for miljøet. 

 

Tabellene under viser befolkningsutvikling og abonnementsutvikling i eierkommunene for 
ReMidt IKS. 

Befolkning: 
FOLKETALL 

31.12.20 Endring  
siste år 

Heim kommune 5.941 - 22 
Orkland kommune 18.300 + 83 
Skaun kommune 8.367 + 42 
Rindal kommune 1.989 - 14 
Hitra kommune 5.140 + 90 
Frøya kommune 5.204 + 53 
Melhus kommune 16.949 + 216 
Midtre Gauldal kommune 6.243 + 5 
Rennebu kommune 2.454 - 32 
Oppdal kommune 6.981 - 20 
Surnadal kommune 5.872 - 48 
Aure kommune 3.468 - 39 
Tingvoll kommune 2.985 - 40 
Sunndal kommune 6.956 - 80 
Kristiansund kommune 24.099 - 80 
Averøy kommune 5.808 + 20 
Smøla kommune 2.128 - 22 
SUM 128.884 + 112 
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Tabellen under viser nøkkeltall for driften i de 17 kommunene som er eierkommuner i ReMidt 
IKS. 

Nøkkeltall: 2020 

Omsetning (i mill. kr) 317,7 
Investeringer (i mill. kr) 117,6 
 Resultat (i mill. kr, etter skatt) 1,8 
Langsiktig gjeld (i mill. kr) 173,2 
Egenkapital (i mill. kr) 99,8 
Egenkapitalandelen 27,7% 
Avfallsmengder (i 1000 tonn) 76,5 
Slammengder (i 1000 tonn) 
(i tillegg kommer uavvannet slam, oppgitt i m3) 

4710 
13.109 

Antall faste ansatte 67 
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2. Forord 
 

Bra på kort sikt, avgjørende på lang sikt 
Året som gikk, var et spennende og uvanlig år for alle som har ReMidt IKS som arbeidsgiver.  

Den store sammenslåingen ved inngangen til 2020 medførte mye arbeid og tøffe 
prioriteringer for de ansatte, men det er gledelig å se at vi klarte det.  

Med dannelsen av ReMidt IKS har vi blitt en stor aktør i bransjen. Med et større 
kompetansemiljø og har vi blitt en mer attraktiv arbeidsplass. I tida framover skal vi høste av 
stordriftsfordelene. Vi er godt i gang med å rigge oss for ei framtid med mer kildesortering, 
større krav til materialgjenvinning og økende forventninger hos innbyggerne, samtidig som vi 
jobber for å holde gebyrene så lave som mulig. Våre eiere har gitt oss en tillit gjennom å 
danne ReMidt IKS, og vi strekker oss hver dag for å løse oppgavene til beste for både 
miljøet, innbyggerne, eierne og medarbeiderne. 

Etter sammenslåingen som endte med ReMidt IKS fra 1. januar 2020, har det blitt brukt mye 
tid på å harmonisere driften og alle bakenforliggende systemer, som er en forutsetning for at 
ReMidt lykkes i den jobben vi er satt til å gjøre. Mange ansatte har fått nye oppgaver og 
mange har blitt nødt til å tilpasse arbeidshverdagen på en måte som gjør at vi utfører 
arbeidet så likt som mulig i alle ReMidt-kommunene. Dette er en stor omlegging som krever 
mye. Midt i denne prosessen har vi, i likhet med resten av samfunnet, vært nødt til å 
håndtere koronapandemien. Det har vi i tillegg gjort med vissheten om at vi er en 
samfunnskritisk aktør. Etter et års drift synes jeg vi har klart dette godt. 

I året som har gått har vi brukt mye tid på å planlegge utrulling av ny kildesorteringsordning i 
alle kommuner. Selve utrullingen vil bli gjennomført i 2021 og 2022, med Oppdal som første 
kommune våren 2021. Forutsetningen for å gjennomføre dette, har vært å få en felles 
renovasjonsforskrift og felles slamforskrift. Våre eiere har fattet vedtak om dette i året som 
har gått. Gjennom den nye renovasjonsordningen vil innbyggerne få tilbud om mer 
kildesortering og større fleksibilitet i abonnementsordningen. ReMidt IKS har startet et arbeid 
med å harmonisere gebyrene, slik at det blir lik pris for lik tjeneste i 2022. 

Hver dag går våre ansatte på jobb i miljøets tjeneste. Det er kanskje naivt å tro at vi, med et 
begrenset antall ansatte, kan gjøre verden litt bedre, men når det kommer til miljø, gjelder 
regelen alle monner drar. Derfor vet vi at hvis vi gjør vårt ytterste for å tilfredsstille de 
kravene samfunnet stiller til oss, blir verden litt bedre. 

Med all den store og krevende jobben som er lagt ned i 2020, ser jeg lyst på framtiden for 
ReMidt IKS. Vi har dyktige og motiverte medarbeidere. Vi har eiere med tro på oss. Vi har 
innbyggere som spiller på lag. Sammen skal vi oppnå målene om materialgjenvinning på en 
økonomisk og miljømessig god måte. Jeg benytter muligheten til å takke eiere, styret og ikke 
minst alle våre ansatte for samarbeidet og arbeidsinnsatsen i 2020. 
 
 
Trygve Berdal 
Daglig leder 
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3. Organisering av ReMidt IKS 
 

 
 
 

Organisasjonskart 31.12.20: 
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Representantskapet 

Eierkommunene utøver sitt eierskap gjennom representantskapet, som er selskapets 
øverste organ. Det er kommunestyrene i eierkommunene som utpeker sine medlemmer til 
representantskapet. 

Medlemmene i representantskapet har stemmerett etter antall innbyggere i kommunen de 
representerer. Eierandelen til hver enkelt kommune justeres etter endringer i folketallet i 
begynnelsen av hver kommunevalgperiode, og er fast i de kommende fire år. I inneværende 
periode er fordelingen som følger: 

 

Kommune og eierandel:  
Heim ..........................  4,8 %  Orkland   14,0 % 
Skaun ........................  6,4 %  Rindal      1,6 %   
Hitra ...........................    3,9 %  Frøya      3,9 % 
Rennebu ....................      1,9 %  Surnadal     4,6 % 
Melhus .......................  12,8 %  Midtre Gauldal    4,8 % 
Oppdal .......................  5,4 %  Sunndal     5,5 % 
Tingvoll ......................  2,4 %  Kristiansund    18,9 % 
Averøy .......................  4,6 %  Smøla      1,7 % 
Aure ...........................  2,8 %   
 
 
 
 
 
Representantskapet hadde 3 møter i 2020 og der ble til sammen 14 saker behandlet. Styrets 
leder og daglig leder har møteplikt i representantskapets møter. 

Valgkomite 

Kommunene nominerer i hver valgperiode to kandidater til styret, en av hvert kjønn. En 
valgkomite med tre medlemmer, som er oppnevnt av og blant representantskapets 
medlemmer, fremmer forslag overfor representantskapet til valg av styresammensetning. 
Det skal være minimum 40% representasjon av hvert kjønn i styret. 

Styret 

Styret velges av representantskapet og skal ha minimum sju medlemmer og tre 
varamedlemmer. I tillegg har ansatte rett til å utpeke to styremedlemmer med personlig 
varamedlem. 

Styret i ReMidt IKS hadde i 2020 seks møter og behandlet 54 saker.  

Klageorganet 

ReMidt IKS er delegert begrenset forvaltningsmyndighet fra eierkommunene. Med bakgrunn 
i dette har representantskapet opprettet en egen interkommunal klagenemnd for å ta 
endelige avgjørelser i klagesaker. 

 

 
 

Forseglet av

Posten Norge

Dokumentet er signert digitalt av:
•   MONA KRISTIN PEDERSEN, 21.04.2021
•   RAGNAR MARTIN OPØIEN, 21.04.2021
•   ANNA THERESE FLATMO, 22.04.2021
•   THORLEIF JACOBSEN, 23.04.2021
•   IVAR KONRAD GANGÅS, 20.04.2021
•   TRYGVE BERDAL, 20.04.2021
•   MARITTA BOXASPEN OHRSTRAND, 21.04.2021
•   OLA ROGNSKOG, 21.04.2021



Plan- og styringssystem 
 
Årsberetningen er styrets rapport til representantskapet, eierne og offentlige myndigheter, om 
oppnådde resultater i løpet av siste år. Den inngår som en viktig del av selskapets løpende 
plan- og styringssystem: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Overordnet plan og 
lovverk: 

Rammebetingelser 
Dagens ordning 
Strategi, mål 

Økonomiplan: 

Handlingsplan 
Investeringsplan 
Driftsrammer 

Årsbudsjett: 

Ressursfordeling 

Årsberetning: 

Regnskap 
Årsmelding 
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4. Styrets årsberetning 
Bedriften 

ReMidt IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap som eies av 17 kommuner, ti i 
Trøndelag og sju i Møre og Romsdal. 

Selskapets formålsparagraf lyder: 
Selskapets formål er på vegne av eierkommunene og i henhold til delegasjon å utføre den 
forvaltningsmyndighet og de oppgaver som eierkommunene har i tilknytning til innsamling, 
transport, behandling og omsetning av avfall, slam og alt som naturlig hører med til dette i 
eierkommunene, samt delta i eller etablere andre selskaper til utøvelsen av virksomheten 
innenfor denne formålsangivelse. Selskapet kan også håndtere avfall fra næringslivet og 
konkurranseutsatt husholdningsavfall, så lenge dette ikke kommer i strid med kommunenes 
interesser. 

Selskapet har enerett til å samle inn og behandle det avfall som eierkommunene er lovpålagt 
å håndtere, jf. Forurensningsloven § 30 og §29, samt eierkommunenes eget næringsavfall 
og farlig avfall som samles inn fra næringslivet iht. mottaksplikt. Selskapet har også enerett 
til å samle inn og behandle slam fra slamavskillere og tette tanker. Tjenestene skal 
kompenseres ut i fra selvkostprinsippet, jf forurensningsloven § 34. 

Selskapet har myndighet til å delegere enerett videre til en annen offentlig oppdragsgiver 
som definert i anskaffelsesloven §2, der selskapet finner det nødvendig for en økonomisk og 
miljømessig optimal håndtering av avfallet. 

Selskapet har ikke erverv som formål. 

Selskapet kan utføre forvaltningsoppgaver for eierkommunene på andre områder. 

Selskapet skal søke å redusere avfallsmengdene, utnytte ressursene i avfallet og behandle 
avfallet på en måte som minst tilfredsstiller miljømessige krav som myndighetene stiller. 

 

ReMidt IKS har ikke erverv som formål. Det har derfor ikke vært utbetalt utbytte til 
eierkommunene. ReMidt IKS er ikke definert som skattepliktig virksomhet, og betaler derfor 
bare skatt av selskapets næringsaktivitet. 

Selskapet er organisert som IKS etter lov om interkommunale selskaper. Selskapet har 
forretningsadresse i Orkland kommune, men driver virksomhet i alle eierkommunene. 

Eierkommunene hadde ulikt utgangspunkt i forbindelse med inntreden i det nye 
miljøselskapet. Det er besluttet at en skal bruke to år (2020 og 2021) på å utligne disse 
forskjellene, gjennom å differensiere gebyrene til abonnentene i løpet av denne perioden. 
Fra 1.1.2022 skal det være likt gebyr for like tjenester i hele ReMidt.   

Hovedstrategi 

ReMidt IKS skal være eierkommunenes kompetansesenter innenfor avfallssektoren, og på 
vegne av kommunenes innbyggere sørge for en økonomisk og miljømessig optimal 
håndtering av avfallet fra husholdningene. 
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Driftsaktivitet 

ReMidt IKS er tildelt enerett og ivaretar eierkommunenes lovpålagte oppgaver knyttet til 
husholdningsrenovasjon. Alle kommunene har en løsning for fritidsrenovasjon. ReMidt IKS 
også tildelt enerett for innsamling og behandling av slam i alle kommunene. 

ReMidt IKS tilbyr renovasjonsordning på tre nivåer. Dette innebærer kombinasjon av hente- 
og bringesystem, hvor enkelte fraksjoner hentes hjemme hos den enkelte husstand. I de 
fleste kommuner måtte glass- og metallemballasje samt tekstiler bringes til utplasserte 
returpunkt. I hver kommune er det etablert gjenvinningsstasjoner hvor alle typer avfall kan 
leveres, uten ekstra betaling for selskapets kunder. 

Renovasjonsforskriftene har vært ulike gjennom driftsåret 2020. I ny forskrift, som delvis har 
tredd i kraft og som vil bli gjort gjeldende for samtlige kunder i løpet av 2021, legges det opp 
til differensierte gebyrer etter abonnentenes individuelle valgte servicenivå. 
Gebyrdifferensieringen skjer på grunnlag av avfallsmengder, avfallstyper, 
hjemmekompostering, nabodeling av oppsamlingsenheter og forhold knyttet til adkomst. 

Selskapets mål innenfor de lovpålagte tjenestene er å finne en optimal balanse mellom høy 
miljømessig kvalitet og lavest mulig kostnad for abonnentene. 

ReMidt IKS samlet inn og behandlet totalt 79.800 tonn avfall, hvorav 68,400 tonn fra 
husholdningene i 2020. 

Selskapet har totalansvaret for innsamling av septisk- og avløpsslam i eierkommunene. Det 
er samlet inn totalt 4710 tonn avvannet slam. 

Resultat og utvikling 

ReMidt IKS har i hovedsak inntekter fra innsamling av avfall og slam fra husholdninger og 
fritidseiendommer, samt omsetning av sorterte avfallstyper. Den lovpålagte delen av 
selskapets virksomhet er basert på tildeling av en enerett som ikke er tidsbegrenset. 

Inntektene er regulert gjennom særlovgivning og forskrifter, og skal være til selvkost. 
Beregningen skjer i henhold til retningslinjer gitt fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet for kommunale betalingstjenester og egen veileder fra 
Miljødirektoratet knyttet til avfallsgebyr. Som hovedregel skal et overskudd tilbakeføres til 
selvkosttjenesten innen fem år. 
 

Selvkostgraden i det første hele driftsåret for ReMidt IKS var som følger: 

Selvkostgrad 2020  

Husholdningsrenovasjon 95 % 

Fritidsrenovasjon 84 % 

Kommunal næringsrenovasjon 142 % 

Slam 107 % 

 

Tabellen over viser graden av selvkost på den lovpålagte tjenesten. 100% viser at 
renovasjonsordningen er drevet i balanse, pr. år eller over en femårsperiode. Selvkost under 
100% betyr at ordningen er drevet med underskudd. 
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ReMidt IKS hadde i 2020 en omsetning på 317,7 millioner kroner og et regnskapsmessig 
overskudd på kr 1 811 889,- etter skatt. 
 

Årsoverskuddet disponeres slik: 
Overføres annen egenkapital kr 1 811 889,- 
Sum disponert   kr 1 811 889,- 
 

ReMidt IKS har fire selvkostområder med tilhørende selvkostfond. Ved utgangen av året 
hadde fondene følgende saldo: 

Husholdningsrenovasjon  - 15,4 millioner kroner 
Fritidsrenovasjon   -  6,4 millioner kroner 
Kommunal næringsrenovasjon    3,2 millioner kroner 
Slam      18,9 millioner kroner 

 

Egenkapitalen utgjør 27,7% av de totale eiendelene. 

Hovedvekten av selskapets tjenester er basert på selvkost, derfor vil også risikoen knyttet til 
framtidige resultater i ReMidt IKS være liten. 

 

Finansiell risiko 

Gjennom selskapsavtalen er eierkommunene solidarisk ansvarlig for selskapets 
gjeldsforpliktelser innenfor en vedtatt låneramme for 2020 på 400 millioner kroner. I forhold 
til eierbrøken, som fastsettes etter antall innbyggere, var kommunenes garantiansvar fordelt 
slik per 31.12.2020: 

Heim 4,8% 8 312 011,- 
Orkland 14,0% 24 243 366,- 
Skaun 6,4% 11 082 682,- 
Rindal 1,6% 2 770 670,- 
Hitra 3,9% 6 753 509,- 
Frøya  3,9% 6 753 509,- 
Rennebu 1,9% 3 290 171,- 
Surnadal      4,6% 7 965 677,- 
Melhus 12,8% 22 165 363,- 
Midtre Gauldal 4,8% 8 312 011,- 
Aure 2,8% 4 848 673,- 
Smøla 6,4% 2 943 837,- 
Averøy 4,6% 7 965 677,- 
Kristiansund 18,9% 32 728 544,- 
Sunndal 5,5% 9 524 180,- 
Tingvoll 2,4% 4 156 006,- 
Oppdal 5,4% 9 351 013,- 
Total lånegjeld: 100 % 173 166 902,- 
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ReMidt IKS hadde ved utgangen av 2020 langsiktige lån på 173,2 millioner kroner. Dette 
betyr at selskapet må være bevisst sin finansielle risiko i forhold til rentenivå. For tiden er 
alle lån på flytende rente. En del av selskapets lån er knyttet til såkalt «grønn rente» - lån 
som forbindes med investeringer i klimavennlige prosjekter. Selskapet har vedtatt et eget 
økonomireglement som setter rammer for forvaltning av kapital. Dette innebærer i praksis at 
all overskuddslikviditet plasseres i bank. 

Forskning- og utviklingsaktiviteter 

Selskapet driver ikke eget forsknings- eller utviklingsarbeid etter den regnskapsmessige 
definisjonen. ReMidt IKS deltar gjennom bransjeorganisasjonene Avfall Norge og 
Samfunnsbedriftene, som understøtter felles forsknings- og utviklingsprosjekter. 

 

Samfunnsansvar 

ReMidt sin målsetting er å skape verdier for samfunnet gjennom blant annet å levere 
miljøriktige avfallsløsninger. Selskapet tar sitt samfunnsansvar alvorlig, og har som ambisjon 
å bidra på de områder som er relevant for selskapet. 

ReMidt IKS følger aktivt opp god forretningsskikk, der vi følger våre etiske retningslinjer, 
vurderer vår habilitet, arbeider med likestilling, helse, miljø og sikkerhet, og har gode 
varslingsrutiner. 

 

Ytre miljø 

Det er utarbeidet et internkontrollsystem som skal sikre at aktivitetene i selskapet utføres 
etter de krav som er angitt i lover og forskrifter. ReMidt IKS er sertifisert etter miljø- og 
kvalitetsstandardene NS-EN ISO 14001:2015 og NS-EN ISO 9001:2015, og blir årlig revidert 
mot dette ledelsessystemet. Selskapet ble også i 2020 revidert. Styret er av den oppfatning 
at selskapets miljø- og kvalitetssystem, sammen med internkontrollsystem for helse, miljø og 
sikkerhet, ivaretar det miljømessige ansvaret på en god måte. 

ReMidt IKS drives i henhold til gitte konsesjoner. Det var i 2020 ikke rapportert om hendelser 
i driften som har hatt negative konsekvenser for miljøet. Styret er ikke kjent med at selskapet 
forurenser det ytre miljøet utover det som fremkommer fra selskapets klimaregnskap. 

 

Arbeidsmiljø og vernearbeid 

ReMidt IKS har et godt utbygd system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. 
Selskapet er tilsluttet HMS-tjenesten i Orkland. Alle avvik ved bedriften blir skriftlig rapportert 
i henhold til vedtatte rutiner og prosedyrer. Det var i 2020 gjennomført vernerunder ved alle 
arbeidsplasser. Bedriften arbeider målrettet for å redusere sykefraværet. Korttidsfraværet er 
lavt. 

Bedriften har eget Arbeidsmiljø. Utvalget behandler saker etter AML §7-2 og består av tre 
representanter fra ledelsen, to representanter valgt blant ansatte i bedriften og bedriftens 
hovedverneombud. 

Selskapet gjennomførte en arbeidsmiljøkartlegging høsten 2020. 
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Selskapet er opptatt av å legge til rette for et godt arbeidsmiljø. Styret og daglig leder mener 
arbeidsmiljøet i konsernets selskaper er betryggende. 

Sykefravær 2020 
ReMidt IKS 5,6%  

 

Ulykker som medfører 
fravær 

2020 

ReMidt IKS 1 stk/1 dag 
 

 

Personal 

Ved utgangen av 2020 var det totalt 67 fast ansatte medarbeidere, herav 17 kvinner. 9 av de 
fast ansatte hadde deltidsstillinger. I tillegg er det innleid vikarer i 22.207 timer. Selskapet er 
godkjent lærebedrift og har i 2020 hatt en lærling knyttet til administrasjon og en knyttet til 
driftsavdelingen. 

ReMidt IKS er medlem av Kommunal Landspensjonskasse. 

 

Likestilling og diskriminering 

ReMidt IKS har en god fordeling mellom kjønnene blant ansatte. Ledergruppen besto ved 
inngangen av året av fire menn og en kvinne. I selskapets er IKS-lovens krav til 
kjønnsfordeling oppfylt. Selskapets personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral. 

ReMidt IKS arbeider med det formål å fremme likestilling og likeverd. Selskapet skal sikre 
like muligheter og rettigheter uavhengig av funksjonsevne og skal aktivt hindre 
diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, 
språk, religion og livssyn. Dette formålet skal gjenspeiles i selskapets personal- og 
rekrutteringspolitikk, samt så langt det er mulig tilrettelegges for ved praktisk utforming av 
arbeidsstedene. 

Etter styrets oppfatning er tiltak for å hindre diskriminering tilfredsstillende ivaretatt. 

 

Covid-19 

Pandemien som rammet hele samfunnet, ble også en faktor som påvirket ReMidt IKS. 12. 
mars ble mange ansatte sendt til hjemmekontor, det ble innført begrensninger i bruk av blant 
annet fellesrom og det ble innført begrensninger ved samtlige gjenvinningsstasjoner. Dette 
forsinket bedriften i å bygge en ny og felles kultur. 

Samtidig som flere funksjoner i samfunnet stengte ned, økte mengdene avfall som ble levert 
til bedriftens gjenvinningsstasjoner. 

Tiltakene som ble innført for å redusere smitte og ta vare på bedriftens ansatte, har gjennom 
året blitt revidert i tråd med smitteutviklingen og anbefalinger fra eierkommunene og sentrale 
myndigheter. 
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Fremtidsvurdering og fortsatt drift 

Etter styrets vurdering gir det framlagt resultatregnskapet og balanse med noter et riktig 
bilde av virksomheten og den økonomiske driften ved årsskiftet. Det har ikke inntrådt forhold 
etter regnskapsårets slutt som er av betydning for bedømmelsen av regnskapet. 

Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede ved avleggelsen av 
årsregnskapet. 

Selskapets overordnede målsetting er å videreutvikle virksomheten fra å være et veldrevet 
renovasjonsselskap til å bli et dyktig og innovativt miljøselskap. Selskapet har kompetente 
ansatte som er motiverte for å oppfylle selskapets strategier. Etter styrets vurdering er 
selskapet godt rustet til å møte fremtidens krav og forventninger. 

Styret uttrykker tilfredshet med resultatene, og vil takke selskapets ansatte for godt utført 
arbeid i 2020. 

 

 

 

 

Orkland 31.12.2020/12.04.2020 

 

Styret i ReMidt IKS 2020 

 

 

Maritta Boxaspen Ohrstrand  Ola Rognskog   Anna Therese Flatmo 
styrets leder    styrets nestleder 

 

 

 

Thorleif Jacobsen   Ivar Konrad Gangås  Ragnar Martin Opøien 
         (ansattvalgt) 

 

 

 

Mona Kristin Pedersen   Trygve Berdal 
(ansattvalgt)    daglig leder 
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5. Avfallsmengder og gjenvinning 
 

Fraksjon:   
 

Mengder (tonn):   
  
Blandet avfall/restavfall 43.475 
Papir, papp, drikkekartong 7 048 
Glass 1 858 
Metall 1 155 
Tekstiler 611 
Plastemballasje 1 524 
Trevirke, bioavfall 14 926 
EE-avfall 2 110 
Deponiavfall 636 
Farlig avfall 3127 
Slam (avvannet) 4710 
  
Sum avfallsmengder 81 230 
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6. Identitetsplattform 
 
 

 
 
 
 
Selskapets nye identitetsplattform med tilhørende ambisjoner er vedtatt i styremøte 30. 
november 2020. 
 
 
 
 
 

Forseglet av

Posten Norge

Dokumentet er signert digitalt av:
•   MONA KRISTIN PEDERSEN, 21.04.2021
•   RAGNAR MARTIN OPØIEN, 21.04.2021
•   ANNA THERESE FLATMO, 22.04.2021
•   THORLEIF JACOBSEN, 23.04.2021
•   IVAR KONRAD GANGÅS, 20.04.2021
•   TRYGVE BERDAL, 20.04.2021
•   MARITTA BOXASPEN OHRSTRAND, 21.04.2021
•   OLA ROGNSKOG, 21.04.2021



VEDLEGG: 1 
Representantskap, styre, og valgnemnd 
 

Representantskap 2020: 

Kommune: Eier-
andel: 

Representant: Vararepresentant: 

Heim 4,8% Odd Jarle Svanem Marit Liabø Sandvik 

Tove Karin Helse Lervik 

Melhus 12,8% Jorid O. Jagtøyen Stine Estenstad 

 

Midtre Gauldal 4,8% Sivert Moen Bjørn Egil Enge 

Trude Solem Heggedal 

Orkland 14,0% Oddbjørn Bang 
(leder) 

Are Hilstad 

 

Oppdal 5,4% Elisabeth Hals Ola Husa Rian 

Alf Morten Olsen 

Aure 2,8% Hanne-Berit Brekke Ole Bendik Nislen 

 

Averøy 4,6% Svein Kongshaug Ingrid Rangønes 

Harald Anders Kalvøy 

Kristiansund 18,9% Kjell Neergaard Jorunn Kvernen 

Helge Kruse 

Smøla 1,7% Sigmund Roksvåg Ragnhild Rødahl 

Kristin Kanestraum 

Frøya 3,9% Kristin Furunes 
Strømskag 

Knut Arne Strømøy 

Aleksander Søreng 

Rennebu 1,9% Ola Øie Marit Bjerkås 

Eli Krokstad 

Hitra 3,9% Ole L. Haugen John Lernes 

Monica Mollan 

Surnadal 4,6% Margrethe Svinvik Hugo Pedersen 

 

Rindal 1,6% Vibeke Langli Magnar Dalsegg 

Line Flåtten 

Sunndal 5,5% Jørgen Singsdal Jørgen Singsdal 

Lusie Gjersvoll 

Tingvoll 2,4% Ingrid Waagen Arne Magnus Aasen 

Inger Helene Sira 

Skaun 6,4% Gunn Iversen Stokke Bjørnar Hammer 

Siri Grøtjord 
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Valgkomite: 
Medlemmer Personlig varamedlem 

Odd Jarle Svanem (leder) Gunn Iversen Stokke 

Jorid O. Jagtøyen Vibeke Langli 

Sigmund Roksvåg Svein Kongshaug 
 
 
 

Styret 2020 

Medlemmer: Varamedlemmer: 
Maritta Boxaspen Ohrstrand 
(leder) 
Ola Rognskog 
(nestleder) 
Anna Therese Flatmo 
Thorleif Jacobsen 
Ivar Konrad Gangås 
 
Mona Kristin Pedersen 
(ansattvalgt) 
Ragnar Martin Opøien 
(ansattvalgt) 

Anna Lovise Melland 
Jon Røstum 
Lilly Gunn Nyheim 
 
Janne Synnøve Espnes 
(ansattvalgt) 
Rolf Farstad 
(ansattvalgt) 
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