
 Møteprotokoll   

  

Utvalg: Innherred Renovasjon - Representantskapet 

Møtested: Teams 

Dato: 23.06.2021 

Tid: 09:00-0930 

  

Faste medlemmer som møtte:   

Navn Funksjon Representerer 

Ivar Vigdenes Leder Stjørdal 

Per Erik Moen Medlem Stjørdal 

Ole Hermod Sandvik Medlem Stjørdal 

Per Gilstad Medlem Levanger 

Kristin Guldberg Medlem Malvik 

Trond Hoseth Medlem Malvik 

Brit R. Aune Medlem Malvik 

Frode Revhaug Medlem Frosta 

Ida Stuberg Medlem Inderøy 

Trond Bjørken Medlem Inderøy 

Mona Kristin Rømuld Medlem Verdal 

Tanja Fuglem Medlem Selbu 

Ole Morten Balstad Medlem Selbu 

Jens Arne Kvello Medlem Tydal 

Kjersti Kjenes Medlem Meråker 

  

Faste medlemmer som ikke møtte 

Navn Funksjon Representerer 

Pål Sverre Fikse Medlem Verdal 

Ole Gunnar Hallager Medlem Verdal 

Anita Ravlo Sand Medlem Levanger 

Robert Svarva Medlem Levanger 

  

Varamedlemmer som møtte:   

Navn Møtte for Representerer 

Anne Grete L. Valbekmo Pål Sverre Fikse Verdal 

   

Totalt 16 av 19 medlemmer var til stede. 

 

Fra styret møtte:   

Navn Funksjon   

Ole Tronstad Styreleder  
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Fra administrasjonen møtte:  

Navn Stilling 

Geir Tore Leira Adm.dir. 

Unni Storstad Økonomisjef 

Øyfrid S. Knudsen Kommunikasjonsrådgiver 

 

Saksnr Innhold 

  

PS 6/21 Valg av 2 representanter til å undertegne protokoll 

PS 7/21 Godkjenning av innkalling og sakliste 

PS 8/21 Tomtekjøp Malvik gjenvinningsstasjon 

 

 

PS 6/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Ida Stuberg har sendt inn et spørsmål ang. slamgebyret som ønskes besvart.  

VEDTAK: 
Innkalling og sakliste godkjennes. Spørsmål fra Ida Stuberg vil besvares etter den ordinære sakslista.   

PS 7/21 Valg av 2 representanter til å undertegne protokoll 

 

VEDTAK: 
Trond Hoseth og Jens Arne Kvello velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder 

PS 8/21 Tomtekjøp Malvik gjenvinningsstasjon 
Innherred Renovasjon har drevet gjenvinningsstasjon ved Skjenstad i Malvik siden 2001. IR leier ca. 4 

daa, i tillegg til brakkerigg for hygienefasiliteter. Leieavtalen ble oppsagt av utleier 1.6.2020, og 

leieforholdet opphører pr 1.6.2022 i henhold til leiekontrakten. 

Innherred Renovasjon har utredet muligheter for tomt i Malvik med støtte fra Malvik kommune. 

Konklusjonene er at det beste alternativet er å kjøpe ca. 21 daa næringstomt (inklusive et 

kontorbygg på 100 kvm) ved Skjenstad i Malvik kommune. Dette vil gi mulighet for å sikre 

innbyggere i Malvik godt tilbud for levering av husholdningsavfall fremover. 

Styret gjorde følgende vedtak i styremøte 18.06.21 PS 23/21: 

Styrets leder og daglig leder gis fullmakt til å gjennomføre kjøp av Gnr/Bnr 38/15 og 38/16 i Malvik 

kommune.  

Vedtaket forutsetter at representantskapet vedtar økt investeringsramme. Styret ber 

representantskapets leder innkalle til ekstraordinært representantskapsmøte.  
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Styrets innstilling til vedtak i representantskapet:  

Investeringsbudsjettet for 2021 økes for å gjennomføre tomteerverv i Malvik til fremtidig 

gjenvinningsstasjon.   

Budsjett- og låneramme for 2021 økes med 23 mill fra 38 150 000 til NOK 61 150 000. Videre 

utvikling av anlegg i Malvik innarbeides i fremtidige økonomiplaner. 

 

BEHANDLING: 
Styreleder og administrasjon svarte på spørsmål til saken fra representantskapet.  

 

VEDTAK: 
Investeringsbudsjettet for 2021 økes for å gjennomføre tomteerverv i Malvik til fremtidig 

gjenvinningsstasjon.  

Budsjett- og låneramme for 2021 økes med 23 mill fra 38 150 000 til NOK 61 150 000. Videre 

utvikling av anlegg i Malvik innarbeides i fremtidige økonomiplaner. 

Spørsmål fra Ida Stuberg: 
Inderøy kommune har blitt kontaktet av kloakklag, som har blitt gjort oppmerksom på endringer i 

gebyrmodellen for slam. Tidligere ble fakturering gjort pr m3, mens det nå faktureres en fast avgift pr 

boenhet. Denne endringen ble gjort i 2015 etter at saken var oppe i representantskapet i 2014. Men 

enkelte kloakklag har ikke fått informasjon om dette før ganske nylig. Administrasjonen i Inderøy 

kommune mener praksisen ikke er korrekt ihht. forskriften. Ida Stuberg ønsker derfor å løfte dette til 

representantskapet og be om at dette redegjøres for slik at en sikrer korrekt og lik praksis i alle 

kommuner.   

Selskapet refererte til at ny gebyrmodell har vært gjeldende fra 2015, og at forskriften er lik for alle 

kommuner.  Det har likevel vært enkelte fellesanlegg for slam der den nye modellen har tatt noe tid 

å få på plass. 

Styreleder svarte at selskapet arbeider med nye forskrifter. Styret skal ha en gjennomgang av 

forskriftene før de sendes ut på høring fra høsten.  Jfr vedtak på forrige representantskapsmøte 30. 

april (sak 3/21), skal selskapet komme tilbake med en gjennomgang av gebyrmodellen totalt for IR. 

Dette vil det bli redegjort for i høstens representantskapsmøte.  

 

Levanger, 23.06.21 

 

____________________ ________________  ___________________ 

Trond Hoseth    Jens Arne Kvello   Ivar Vigdenes 

        Møteleder 

https://sign.visma.net/nb/document-check/6f9467a3-3ead-4149-8723-e857f63d54b7

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER

This documents contains 3 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive

representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant

custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende

https://sign.visma.net/nb/document-check/6f9467a3-3ead-4149-8723-e857f63d54b7

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com


		2021-06-25T06:55:01+0000
	sign.visma.net 9d9f055c68164669801bfb85669cf846a1379ac5


		2021-06-25T07:29:17+0000
	sign.visma.net 1b7f75961c4ecd473020ab9b5181f64e11ceb66b


		2021-06-25T10:15:33+0000
	sign.visma.net e56ff1df260677085c393142333408462407f5cf




