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Møteprotokoll 
Representantskapet i ReMidt IKS

Møtedato/-tid: Mandag 07.11.2022, kl. 12.00 -14.00
Møtested: Grand Hotel, Kristiansund

Møteinnkalling: Skriftlig, via e-post, dat. 06.10.2022
Møteleder: Representantskapet nestleder Kjell Nergaard

Til stede: Hanne-Berit Brekken Aure kommune 
Svein Kongshaug, Averøy kommune
Kristin Furunes Strømskag, Frøya kommune
Ole L. Haugen, Hitra kommune
Kjell Neergaard, Kristiansund kommune
Jorid O. Jagtøyen Melhus kommune
Sivert Moen, Midtre Gauldal kommune
Hanne Nyhus, Orkland kommune
Ola Øie, Rennebu kommune
Vibeke Langli, Rindal kommune
Gunn Iversen Stokke Skaun kommune
Sigmund Roksvåg, Smøla kommune
Margrethe Svinvik, Surnadal kommune

Møtende varamedlemmer: Hanne Nyhus, varaordfører i Orkland ble godkjent av forsamlingen til 
å representere Orkland kommune i representantskapet

Forfall: Odd Jarle Svanem, Heim kommune
Elisabeth Hals, Oppdal kommune

90,7 % av deltakerne var dermed representert

Andre: Maritta Ohrstrand, styreleder 
Torbjørn Evjen, konst. daglig leder
Trygve Berdal, Konsulent

Merknader til dagsorden og protokoll:

Behandlede saker:

Underskrifter:  

Utskrift er sendt til:
Eierkommunene, Styret, Revisjon Midt Norge IKS, 
KonSek Midt-Norge, Kontrollutvalgsekretariat Nordmøre og Kontrollutvalg Fjell

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

R-sak 07/22 – 10/22.

Innkalling og saksliste ble godkjent. Ola Øie og Margrethe Svinvik ble enstemmig valgt til å signere 
protokoll sammen med møteleder
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Side 2 

R-sak 07/22: Styrets statusorientering  
- Referat og oppfølgingssaker 
- Regnskapsrapport pr. 31.08.2022 
 

Saken legges fram uten innstilling til vedtak. 

 Behandling: 
Styrets leder og daglig leder orienterte om selskapets stilling og aktuelle saker. 
 
Vedtak (Enstemmig):   
Representantskapet tar enstemmig statusorienteringen til etterretning.   

 
 
R-sak 08/22: Budsjett og gebyrer for 2023 

 
Styrets innstilling til vedtak: 

 1. Fremlagte forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2023 vedtas. 
2. Avfallsgebyrene for 2023 fastsettes til: 

• Renovasjon husholdninger: kr 4.000 eks. mva. 
• Renovasjon fritidshus (Servicegrad 2): kr 1.550, - eks. mva. 
• Slamgebyr: 
    o Oppmøtepris: kr 686,- per anlegg, eks. mva. (O) 
    o Tømming og behandling fra slamavskiller: kr 416,- per m3, eks. mva. (P1) 
    o Tømming og behandling fra tett tank: kr 352,- per m3, eks. mva. (P2) 
    o Tømming og behandling fra minirenseanlegg: kr 352,- per m3, eks. mva. (P2) 

3. For finansiering av planlagte investeringstiltak godkjennes et låneopptak på inntil kr 80,0 
mill. 
Behandling: 
Daglig leder gjennomgikk drifts- og investeringsbudsjett for 2023 samt premisser for 
dette. Videre ble det orientert om styrets forslag til gebyr for 2023 sammen med 
bakgrunn for disse. 

 
Vedtak:   
Styrets Innstilling ble enstemmig vedtatt:  

 1. Fremlagte forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2023 vedtas. 
2. Avfallsgebyrene for 2023 fastsettes til: 

• Renovasjon husholdninger: kr 4.000 eks. mva. 
• Renovasjon fritidshus (Servicegrad 2): kr 1.550, - eks. mva. 
• Slamgebyr: 
    o Oppmøtepris: kr 686,- per anlegg, eks. mva. (O) 
    o Tømming og behandling fra slamavskiller: kr 416,- per m3, eks. mva. (P1) 
    o Tømming og behandling fra tett tank: kr 352,- per m3, eks. mva. (P2) 
    o Tømming og behandling fra minirenseanlegg: kr 352,- per m3, eks. mva. (P2) 

3. For finansiering av planlagte investeringstiltak godkjennes et låneopptak på inntil kr 80,0 
mill. 
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R-sak 09/22: Supplerende retningslinjer til renovasjonsforskriften 
 

Styrets innstilling til vedtak: 
Retningslinjene endres som vist i vedlegg datert 26.09.22. 
 
Behandling: 
Daglig leder orienterte kort om endringer i retningslinjer 
 
Vedtak (Enstemmig):   
Retningslinjene endres som vist i vedlegg datert 27.09.22.  
   

R-sak 10/22: Supplerende retningslinjer til slamforskriften 
 

Styrets innstilling til vedtak: 
Retningslinjene endres som vist i vedlegg datert 27.09.22. 
 
Behandling: 
Daglig leder orienterte kort om endringer i retningslinjer 
 
Vedtak (Enstemmig):   
Retningslinjene endres som vist i vedlegg datert 27.09.22.  




