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1. Hilsen fra administrerende direktør 
 

Vi har lagt to annerledes år bak oss, men kan oppsummere at MNA har stått seg bra igjennom pandemien. 
Usikkerheten har vært stor, men dyktige medarbeidere og samarbeidspartnere har gjort det mulig å levere 
tjenester som før. Vi har kjørt som før, vi har hatt åpent som før og vi har i hovedsak jobbet som før. 
Avfallsbransjen har igjennom mange år hatt søkelys på helse, miljø og sikkerhet og overgangen ble med 
det mindre for oss enn mange andre. 

 
Den totale avfallsmengden inn til MNA har de senere år økt så og si år for år. Økningen har vært størst i 
avfallstypene treavfall og restavfall og med det har materialgjenvinningsgraden gått ned fra 49,5 % i 2018 
til nå 42,7 % i 2021. Sammenlignet med andre områder i landet ligger innbyggerne i MNA-området 
fortsatt høyt. Likevel er det litt skuffende å se at mengden matavfall, og da spesielt mengden spiselig 
matavfall i restavfallet de to siste årene har økt ganske mye. Så her må nok selskapet tenke nytt og jobbe 
enda bedre med tilrettelegging, informasjon og holdninger i tiden som kommer. 

 
MNA startet med innsamling av slam i 2020 i samarbeid med Stoklands AS. Å få oversikt over de nye 
abonnentene og deres anlegg har vært utfordrende, men med godt samarbeid med kommunene har vi fått 
det til. Selve innsamlingen synes å ha gått veldig bra, men med langt over hundre avvik på feil og 
mangler på anlegg er det mange abonnenter som må vedlikeholde/ reparere sine renseanlegg/ tanker. 

 
Framtidige krav eller forventinger til bransjen er store. Forhold som klimanøytralitet, sirkulær økonomi 
og utsorteringsgrad kan nevnes. I tillegg kommer utfordringer knyttet til selskapenes evne til 
resultatoppnåelse; som eiertilfredshet, gebyrnivå, innbyggertilfredshet og individuell tilpasning av 
tjenester. Kravene her som ellers i samfunnet er stigende og det er store forventinger om at en i framtiden 
får mer for hver krone en bruker. 

 
Tilrettelegging med bygging av nye gjenvinningsstasjoner og anlegg er en del av denne endringen. Og 
med eiernes offensive holdning er selskapet godt i gang med opprusting av utstyr og anlegg. Igjennom en 
økt satsing på digitale løsninger vil også løsninger som «min side», adgangskontroll, løpende måling av 
materialgjenvinningsgrad og effektivitet kunne hjelpe oss med å utvikle dagens tjenester. Videreutvikling 
igjennom samarbeid på tvers av offentlige og private aktører vil her trolig også være avgjørende for å 
lykkes. 

 
MNA har i 2021 gjort en god jobb og oppnådd gode resultater. Dette takker jeg arbeidsvillige og dyktige 
medarbeidere og samarbeidspartnere for. Med rett fokus på kundeservice, orden og effektivitet i alle ledd 
nærmer vi oss eiernes mål dag for dag. 

 
Asle Hasselvold 
Administrerende direktør 
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2. Visjon og strategier 
 

MNAs visjon er Tenk miljø – Skap verdier og dette avspeiles i alt selskapet foretar seg. Visjonen er 
utdypet igjennom tre verdier: 

 
Miljøbevisst: 
MNA skal påvirke husholdningene til å lage mindre avfall, sortere bedre og gjenbruke mer. 
MNA skal ved innsamling, transport og behandling av avfall ha fokus på klimanøytralitet. 
MNA skal jobbe for å redusere energiforbruket ved behandling og produksjon ved våre anlegg. 
MNA skal til enhver tid være sertifisert etter ISO 9001, 14001 og 45001. 

 
Nyskapende: 
MNA skal sørge for å være godt faglig oppdatert og tilby til enhver tid tidsriktige løsninger (sortering hos 
husholdningene, tilbud på gjenvinningsstasjonene, dunk/containerløsninger og nedstrøms løsninger). 
MNA skal jobbe aktivt med å komme “nærmere” abonnentene og eierne ved å lytte til deres ønsker. Være 
tilgjengelig, informere og ha holdningsskapende arbeid på sosiale medier som f.eks. Facebook og 
hjemmeside. 

 
Ambisiøs: 
MNA skal ha et godt omdømme og tilfredse abonnenter/kunder. 
MNA skal påvirke husholdningene til å lage mindre avfall, sortere bedre og gjenbruke mer. 
MNA skal øke tilgjengeligheten og kundevennlighet (gjenvinnings- og omlastingsstasjoner skal til enhver 
tid være ryddige, ansatte skal være imøtekommende/veiledende og vi skal ha en pris som gjør at kundene 
kommer). 
MNA skal være et effektivt og innovativt selskap som er en attraktiv arbeidsplass med positive, 
kompetente og engasjerte medarbeidere. 
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Representantskap 
 

Olav Jørgen Bjørkås 

Styre 

Administrasjon Drift 

Birger Almås Trond Bjørnes Geir Ivar Hildrum e Nina Svarlien Buss 

Kvalitet og 
utvikling 

 
Økonomi og HR 

Asle Hasselvold 

 
Daglig leder 

Arne Flaat 

3. Organisering 
 
 
 
 
 

 
 
 

Representantskapets eiere: 
 

Kommune: 
  Innbyggere 

31.12.2019 
 
Areal km2 

Flatanger Ordfører Olav Jørgen Bjørkås 1 103 459 
Bindal Varaordfører Britt Helstad 1 450 1264 

 
Namsos Medlem Arnhild Holstad/Frode 

Båtnes 
 

15 294 
 

778 
Grong Medlem Borgny K. Grande 2 374 1136 
Høylandet Medlem Hege Nordheim-Viken 1 254 754 

 
Overhalla Medlem Per Olav Tyldum/Hege 

Kristin Kværnø Saugen 
 

3 879 
 

730 
Nærøysund Medlem Amund Hellesø 9 650 1 346 
Leka Medlem Elisabeth Helmersen 567 109 
Osen Medlem John Einar Høvik 947 387 

 
Lierne Medlem Bente Estil/Reidar 

Rødli 
 

1 386 
 

2 962 
Namsskogan Medlem Stian Brekkvassmo 871 1 417 
Røyrvik Medlem Hans Oskar Devik 482 1 585 
Sum   39 257  
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Styret 
 

Styrets leder Arne Flaat 
Styrets nestleder Kårhild Hallager Berg 
Styremedlem Rune Arstein 
Styremedlem Anita Østby 
Styremedlem Alfred Skogmo 
Styremedlem Karin Svarliaunet (ansatte valgt) 

 
Varamedlem Jørn Nordmeland (fast møtende vara) 
Varamedlem Bjørg Tingstad 
Varamedlem Trond Martin Sæterhaug 
Varamedlem Vegard Hegle (vara ansatte valgt) 

 
 

Ansatte og omsetning: 
 

 
*I tillegg er det ansatt/engasjert fem personer i MNA i deltidsstillinger som betjener 
gjenvinningsstasjoner. Det kjøpes også kjøpt tjenester av Harangen ANS, Brattlia Økogård, Fosen Vekst, 
Midtre Namdal Vekst, Ytre Namdal Vekst og Namas Vekst i forbindelse med drift av 
gjenvinningsstasjoner. 

 

Datterselskap 

Retura NT AS 
Retura NT er et datterselskap som eies 80% av MNA og 20% av Steinkjer kommune. Retura NT er 
MNAs satsing for å tilby helhetlige løsninger for næringslivet i regionen. Selskapet har 25 årsverk og er 
tilsluttet Retura-kjeden. Hovedmålsettingen til Retura er å tilby avfallsbesittere som har landsdekkende 
eller regionale virksomheter, et helhetlig tilbud. Det betyr at avfallsbesitterne kun trenger å forholde seg 
til en leverandør som tar alt ansvar for tjenesteutførelsen. På denne måten kan vi tilby både økonomisk 
lønnsomme og praktisk fordelaktige løsninger. Retura Norge har hovedkontor på Lillestrøm og dekker 
hele landet med tilbud på avfallstjenester til næringslivet. 

Andre langsiktige aksjer 

OKHH Eiendom AS 
OKHH Eiendom ble etablert i 2006 for erverv av eiendommen hvor MNA har sitt hovedkontor. MNA og 
Overhalla Klonavlssenter eier hver seg 50 % av aksjene i selskapet. Eierforholdet sikrer MNA stabile 
leieforhold av kontorlokaler til en akseptabel pris. MNA er forretningsfører for selskapet og ivaretar 
daglig drift. 

 
ReTrans Midt AS 
ReTrans Midt ble etablert i 2018 for å sikre en stabil og sikker innsamling og transport av 
husholdningsavfall. Selskapet eies av ReMidt IKS, Innherred renovasjon IKS og MNA IKS med like 
eierandeler. Selskapet har i dag til sammen vel 70 ansatte. 
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Eierne av selskapet har tildelt selskapet utvidet egenregi for innsamling og transport av 
husholdningsavfall. Selskapet er med dette å betrakte som et offentligrettslig organ og er bundet opp i 
prinsippet om selvkost. 

 
Ecopro AS 
Ecopro er et selskap som er etablert som et felles behandlingsanlegg for våtorganisk avfall. Selskapet eies 
av Helgeland Avfallsforedling IKS, Søndre Helgeland Miljøverk IKS, Midtre Namdal avfallsselskap IKS, 
Steinkjer kommune, Innherred renovasjon IKS og ReMidt IKS. Eierandelen i selskapet avspeiler antall 
innbyggere i selskapenes ansvarsområde. MNAs eierandel er 16,75 %. Selskapet startet mottak av 
våtorganisk avfall i 2008. 

 
Selskapet er et offentligrettslig organ og er forpliktet til å følge prinsippene med selvkost. MNA har i 
likhet med de andre deltagerkommunene og selskapene tildelt Ecopro AS enerett til behandling av 
våtorganisk avfall og er med dette også bundet opp i prinsippet om selvkost. Eierselskapene har inngått en 
langsiktig avtale med Ecopro AS som er gjensidig forpliktende med hensyn til årlige mengder. 

 
Miljøpartnerne AS 
Selskapet ble etablert som et felles selskap for Retura-selskapene i Midt-Norge. De ti eierne i 
Miljøpartnerne as overførte i 2010 eierandelene i Retura Norge til selskapet. MNA har en eierandel på 
12,6 % i selskapet. 

 
SESAM Ressurs AS 
Utviklingsselskapet SESAM Ressurs er et selskap som er etablert for å sluttføre utredningen av og 
eventuelt etablere et sentralt ettersorteringsanlegg i Midt Norge (SESAM). Selskapet vil da eventuelt 
måtte kapitaliseres og gjøres om til et driftsselskap. Selskapet eies av Steinkjer kommune, Innherred 
Renovasjon IKS, Fosen Renovasjon IKS, ReMidt IKS, TRV Gruppen, Fjellregionens Interkommunale 
Avfallsselskap og Midtre Namdal Avfallsselskap. MNA eier 6 % av aksjene i selskapet. 
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4. Avfallsmengder 
Den totale avfallsmengden inn til MNA ble i 2021 omtrent den samme som i 2020 og endte på 31 457 
tonn. Mengden treavfall gikk noe opp, mens avfallstypene fiber, hageavfall og impregnert trevirke gikk 
noe ned. Den høye avfallsmengden skyldes trolig fortsatt stor aktivitet i byggebransjen samt oppussing/ 
renovering hos folk flest. Mengden næringsavfall gikk noe ned mens mengden husholdningsavfall gikk 
noe opp i forhold til 2020. Her er det spesielt mengden ved selskapets gjenvinningsstasjoner som øker. 
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I 2021 ble det til sammen «kjørt» 465 370 hentinger, behandlet og videresendt 17 136 tonn 
husholdningsavfall i fra 12 kommuner fra totalt 39 020 innbyggere. Og basert på selskapets 
standardabonnement 240 liter restavfall/ henting hver andre uke betalte abonnenten i fjor 197 
kroner per henting til MNA. For hver henting hentes to eller tre avfallstyper. Innsamlet mengde avfall i 
henteordningen ble 8 % lavere i 2021 enn i 2020. Her er det først og fremst avfallstypene fiber (papp og 
papir), glass- og metallemballasje, våtorganisk avfall (matavfall) som går ned, mens mengden restavfall 
og plast går noe opp sammenlignet med 2020. Om en ser på årets plukkanalyse så kan det stemme at mer 
av matavfallet nå havner i restavfallet enn tidligere, mens mer av plasten er utsortert. 

 

 
Ved selskapets gjenvinningsstasjoner har avfallsmengden som kommer inn økt jevnt de siste tre år og 
sammenlignet med 2020 fikk vi i 2021 en økning på 9 %. Økningen skyldes trolig korona og økt aktivitet 
med oppussing og rydding for øvrig, men også en betydelig oppgradering av selskapets 
gjenvinningsstasjoner. Nye gjenvinningsstasjoner med god tilrettelegging og service vil gjerne gi mer 
avfall enn eldre med dårligere tilrettelegging. 
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Når det gjelder prisen fra MNA til kommunene i 2021 så ble abonnementsprisene for bolig og hytte- og 
fritidsrenovasjon økt med henholdsvis 8 % og 15 % i forhold til 2020. Bakgrunnen for den store økningen 
er økningen i avfallsmengder og negative selvkostfond. 

 
Selv med den relativt store økningen i pris for 2021 er prisen fortsatt bare 6,3 % høyere enn 2016 og sier 
noe om effektiviseringen som har skjedd i selskapet de siste år. 

 

 
Innsamling og transport av avfall fra husstandene ble i 2021 utført av ReTrans Midt AS. Innsamling og 
transport fra hytte- og fritid ble også utført av ReTrans Midt AS. Dette var nytt fra år 2020. Avfallet 
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kjøres inn til tre omlastingssteder, Stormyra i Overhalla, Solsiden Industriområde på Kolvereid og nytt fra 
år 2020 i Lierne. På omlastingsstedene blir avfallet lastet opp i store containere og sendt videre til 
materialgjenvinning. 

 
MNA overtok ansvaret for innsamling og transport av slam i 7 medlemskommuner i 2020. Oppdraget ble 
satt ut i konkurranse og Stoklands AS i samarbeid med Namdal Tankrens AS vant oppdraget. Siden 
oppdraget er så nytt presenteres foreløpig ingen statistikk her. Med bakgrunn i negativt selvkostfond ble 
abonnementsprisen for slam økt med 20 % i 2021. 

 
For å få en best mulig pris på nedstrøms løsninger har flere avfallsselskap gått sammen og forhandler i 
dag gjennom anbud med felles kvanta avfall for å få best mulig pris på den videre behandling/ 
materialgjenvinning. Noen typer avfall tjener vi penger på å selge, mens det enda må betales for å levere 
de fleste typer avfall til materialgjenvinning. 

 
Mengde materialgjenvunnet husholdningsavfall i MNA ligger i dag på 42,7 % mot 49,5 % i 2018. Dette 
skyldes hovedsakelig en omlegging av måten materialgjenvinningsgraden beregnes på og delvis en stor 
økning i levering av avfallstypene trevirke og restavfall. Om en bruker samme måte å beregne 
materialgjenvinningsgraden i 2021 som i 2018 blir materialgjenvinningsgraden 44,5 %. Selskapet 
oppfatter seg selv som relativt flink til å jobbe med informasjon og holdningsskapende arbeid. Her nevnes 
aktiv bruk av ulike digitale plattformer og sosiale medier, delta på ulike messer og bygdedager med egen 
stand, besøk på og av skoler, barnehager og andre. Og nå sist deltakelse i utarbeidelse av en podkast serie 
om bærekraft sammen med klyngesamarbeidet Civac. Uansett, så har vi alle en jobb å gjøre for å forbedre 
materialgjenvinningsgraden i årene fremover. 
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5. Strategisk handlingsplan 2020 
 

I strategisk handlingsplan 2020 – 2025 har styret prioritert følgende fokusområder. I høyre kolonne er det 
enkelte fokusområde evaluert. 

 
Resultatmål Evaluering 
Innbyggere Ikke målt i 2021. 

I brukerundersøkelse 2020 oppnådde MNA 83 poeng 
av 100 mulige under reflektert tilfredshet. Dette er 
noe høyere enn hos naboavfallsselskap. 

Effektiv drift Ikke målt i 2021. 
I undersøkelse gjennomført i 2019 ble det pekt på at 
MNA har et driftspotensial 18 % og da spesielt 
innenfor innsamling, gjenvinningsstasjoner, og 
behandling. Prosenten er noe høyere enn hos 
naboavfallsselsskap. 

Samhandling MNA har deltatt i samarbeider SeSammen med 
avfallsselskap i Midt-Norge og avfallsklyngen 
CIVAC sammen med avfallsselskap og private 
bedrifter i Midt-Norge. Selskapet har sammen med 
tre avfallsselskap stiftet det digitale samarbeidet 
ReIT. 

Arbeidsmiljø Ikke målt i 2021. 
MNA oppnådde en gjennomsnittlig score på 73 
poeng av 100 mulige i en felles 
arbeidsmiljøundersøkelse i Midt-Norge i 2020. 
Resultatet er på samme nivå som hos de andre 
selskap. 

Kompetanse Flere medarbeider i MNA er under et utdanningsløp 
og vil i løpet av kort tid kunne ta fagprøve i 
gjenvinningsfaget. Per i dag ligger kompetansenivået 
i selskapet noe under vedtatte mål. 

Materialgjenvinning, sirkulær økonomi, klima MNA har de siste to årene hatt en negativ utvikling i 
materialgjenvinningsgrad og er i dag ganske langt 
unna satte mål. 
Klimaregnskap er utarbeidet for 2021, men med bruk 
av diesel som drivstoff er selskapet ganske langt 
unna å nå målet om klimanøytral innsamling. 
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6. Styrets årsberetning 
 

Virksomhetens art og tilholdssted 
Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA) er et kommunalt eid selskap etter lov om interkommunale 
selskaper. MNA skal gjennom samfunnsansvarlig virksomhet arbeide målbevisst for å oppnå miljøriktige 
og økonomisk gunstige løsninger ved innsamling og behandling av avfall. Selskapet er i 
renovasjonsforskriften delegert det kommunale ansvaret for innsamling og behandling av 
husholdningsavfall og slam i eierkommunene. 

 
I MNAs selskapsavtale er det lagt til grunn at gebyret for avfallsordningen skal være likt for alle 
abonnenter. Det innebærer en utjevning av kostnadene med utgangspunkt i MNAs innsamlings- og 
behandlingskostnader, slik at gebyret blir det samme om du bor i by eller i spredt bebyggelse. 

 
MNA sitt hovedkontor og administrasjon med kundesenter er lokalisert i Barlia kompetansesenter i 
Overhalla kommune. 

 
Selskapets hovedomlastingsstasjon er etablert ved Stormyra avfallsanlegg i Overhalla kommune. 
Anlegget er oppmøtested og utgangspunkt for mesteparten av selskapets driftsoppgaver. 
Selskapet har også en omlastingsstasjon ved Solsiden industriområde i Nærøysund kommune og på 
Støvika industriområde i Lierne. Lokale gjenvinningsstasjoner og mobile gjenvinningsstasjoner (Rulle) er 
etablert i medlemskommunene. 

 
Arbeidsmiljø, helse, miljø og sikkerhet 
Konsernet MNA har innført systemer for HMS, og følger opp arbeidsmiljøet systematisk med kartlegging 
av arbeidsmiljøet annethvert år. I 2020 deltok selskapet i en kartlegging av arbeidsmiljøet og det blir en 
ny kartlegging i 2022. Dette er en felles kartlegging sammen med de andre avfallsselskapene i Midt- 
Norge. Det er ikke avdekket vesentlige problemer med arbeidsmiljøet i 2021. 

 
Sykefraværet har vært på 6,1%, dette er en nedgang fra 7,6% i 2020 og fra 9,6% i 2019. Utviklingen er 
positiv selv om terskelen for sykefravær under korona-pandemien har vært lav. Graden av jobbrelatert 
fravær er svært lav, og selskapet betrakter arbeidsmiljøet ved bedriften som godt. MNA er sertifisert etter 
miljøstandarden ISO/NS 14001:2015, kvalitetsstandarden ISO/NS 9001:2015 samt 
arbeidsmiljøstandarden 45001:2018 som ble godkjent i 2019. 

 
Hendelser og korrigerende tiltak 
I 2021 er det registrert 243 hendelser, mot 252 i 2020. De fleste av disse er registrert under mottak av 
avfall (187). Som de to siste årene ligger tyngden i hendelsene i: 

• Næringsavfall er for dårlig sortert 
• Forsøpling rundt returpunkter 
• Gjensitting av avfall utenfor gjenvinningsstasjoner utenom åpningstid. 
• Jevnlige møter med våre største kunder for å påvirke deres kunder til bedre sortering. Straffegebyr 

for feilsortering som et korrigerende tiltak. 
• Informasjon i medier om problematikk vedrørende forsøpling rundt returpunkt. 

 
Interne revisjoner/HMS 
MNA har en prosedyre for gjennomføring av interne revisjoner. Interne revisjoner gjennomføres for å 
kontrollere at kvalitetssystemet slik det er beskrevet er hensiktsmessig og gjennomførbart, og at det 
benyttes slik det er forventet. Revisjonen inkluderer vernerunde, kontroll av elektrisk utstyr og kontroll av 
brannvernutstyr. Dette skal avdekke svakheter og risiko innen HMS-området på arbeidsplassen. Det er 
gjennomført internrevisjoner ved følgende avfallsanlegg i 2021. 

• Stormyra 
• Solsiden 
• Vikna 
• Lierne 
• Namsskogan 
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I tillegg er det gjennomført internrevisjon på prosessnivå på disse prosessene. 
• Gjenvinningsstasjoner 
• kundesenter 

 
Det er også gjennomført Ledelsens gjennomgang, og en kontrakts revisjon med Retura-NT AS 

 
Eksterne revisjoner 
Eksterne revisjoner gjennomføres for å verifisere at MNAs kvalitetssystem er iht. 
standardene ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. I tillegg plikter MNA å la representanter for 
forurensnings myndigheten føre tilsyn med anleggende til enhver tid. 

 
I 2021 er det gjennomført følgende eksterne revisjoner: 

• Resertifisering ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001- Kiwa 
 

Ytre miljø - Eksterne miljøpåvirkninger 
Eksterne miljøpåvirkninger fra vår virksomhet knytter seg til utslipp av sigevann, metangass fra deponiet 
og transport. Selskapet har egne anlegg for rensing av sigevann og oppsamling/behandling av metangass 
fra deponiet. Det er utarbeidet egne rapporter for påvirkningen av det ytre miljø. Konklusjonen er at 
selskapet oppfyller de krav som er satt i utslippstillatelsen. MNA utarbeider årlig et klimaregnskap som 
omfatter klimavirkningen av innsamling, transport og behandling av avfall og selskapet har som 
målsetting om å være klimanøytral. 

 
Likestilling 
Selskapet har seks menn og fem kvinner i administrasjonen. Ved Stormyra avfallsanlegg er det ansatt tolv 
menn og fem kvinner og i Ytre Namdal to menn. Selskapets styre består av tre menn og tre kvinner. Det 
er ingen signifikante forskjeller mellom kvinner og menn i avlønning innen samme arbeidsområde. Alle 
ansatte har lik arbeidstidsordning. 

 
Finansiell risiko, markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko 
MNA driver i henhold til regelverket til selvkost for behandling av husholdningsavfall og slam. 
Aktiviteten er lovregulert slik at selskapet har enerett på å utføre disse tjenestene. Dermed er det ingen 
markeds- og finansiell risiko. Lån blir tatt opp innenfor rammen av lånegarantier fra eierkommunene og 
lånene gis til samme vilkår som kommunene har. Renovasjonsgebyret kreves inn fra kommunene 
månedlig. Sammen med en tilfredsstillende egenkapital er det god likviditet i selskapet, noe som 
selskapet forventer vil bli opprettholdt. 

 
Vurdering av selskapets videre drift 
Etter styrets oppfatning er forutsetningen for fortsatt drift oppfylt, og konsernregnskapet er avlagt under 
denne forutsetning. Styret kjenner ikke til at det er inntruffet ekstraordinære forhold som skulle ha 
betydning for regnskapet og grunnlaget for videre drift. Styret bekrefter at regnskapet gir et rettvisende 
bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. 

 
Fremtidsutsikter 
Selskapet må til enhver tid innrette seg etter endrede rammebetingelser, både nasjonale og EU-betingede, 
og krav om effektivisering. Styret følger med i de strukturendringer som skjer i bransjen og hvordan 
MNA bør forholde seg til dette. Det er god kontakt og godt samarbeid mellom avfallsselskapene i Midt- 
Norge, inklusive Steinkjer kommune som driver i egenregi. Det innledes nå et arbeid hvor en vil utrede 
modeller for framtidig samarbeid. 

 
MNA har de siste årene bygd nye gjenvinningsstasjoner i eierkommunene. Det jobbes nå for fullt med 
realisering av nye avfallsanlegg i Nærøysund og Namsos i 2024/2025 hvor aktivitet og administrasjon for 
konsernet vil samles. Styret forventer at en ny anleggsstruktur gjør konsernet i stand til å møte fremtidige 
krav på en god måte og tilby gode tjenester til innbyggerne i eierkommunene i mange år. De offentlige 
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rammebetingelsene er stabile, og man forventer fortsatt økt aktivitet i konsernet med bakgrunn i fortsatt 
økt fokus på avholdshåndtering og gjenvinning. 

 
Resultatutvikling 
Samlede inntekter i MNA er i 2021 på kr 124 077 464,-, en økning på nærmere 16,6%. Dette skyldes i 
hovedsak betydelige økninger i avfallsgebyrene, på henholdsvis 8% på husholdning, 15% på 
fritidsabonnement og 20% på slam. Det har også blitt flere abonnementer enn budsjettert, spesielt gjelder 
dette på slam. 

 
Driftsutgiftene er i år 2021 kr 113 388 988,- mot kr 106 604 990,- i 2020, altså en økning på 6,8 Mkr og 
6,4%. Dette er forårsaket av økte transport- og innhentingskostnader med 2,6 Mkr, dette er i hovedsak 
som følge av økte priser og volum, men også pga flere abonnementer på slam. Lønninger har økt 1,8 Mkr. 
I forhold til bemanning 2020 er det et årsverk i økning, dette har skjedd ved anlegget i Ytre Namdal. Det 
er også økte pensjonskostnader som følge av økt reguleringspremie i 2021. 

 
På netto finansinntekter/kostnad er det en nettokostnad på -kr 614 422,-, mot en nettoinntekt i 2020 på kr 
431 125,-. Altså en forverring på ca. 1 Mkr. Dette skyldes økte rentenivå, men også på grunn av det ikke 
er foreslått utbetaling av mottatt utbytte fra vårt datterselskap Retura NT i 2021. Dette var kr 1 280 000,- i 
2020. 

 
Samlet er overskudd i 2021 på kr 10 074 054,- det var et overskudd på kr på kr 255 491,- i år 2020. 

 
Selvkostregnskapet viser et overskudd på 9,3 Mkr totalt. Dette har følgende fordeling: Husholdning +6,7 
Mkr og + 2,6 Mkr på vårt nye forretningsområde slam. Næring ga et overskudd på 0,5 Mkr. Differansen 
mellom driftsresultat og resultat i selvkost skyldes kalkulatorisk rentekostnad som gir et reelt bilde av 
finansieringen for selskapet. Selvkostfondet på husholdning blir da pr. 31.12.2021 på 7,1 Mkr, og på slam 
med 0,2 Mkr. 

 
Balanse 
Likviditeten i selskapet er god, og kasse/bank var på kr 26 077 150,- pr. 31.12.2021 Sum egenkapital er 
kr 16 590 940, og utgjør en egenkapitalandel på 12,5 %. 

 
 

Konsern 
Inntektene samlet for konsernet er på kr 185 931 533,- mot kr 162 632 757,- i 2020, mens 
driftskostnadene er på kr 173 293 164,- mot kr 156 992 980,- i 2020. Omsetningsøkningen er først og 
fremst i morselskapet, skyldes bl.a. flere kommuner på nytt forretningsområde slam og betydelige 
økninger i avfallsgebyrene for 2021. Dette gir samlet et årsresultat på kr 11 249 114,- mot kr 2 325 150,- i 
2020. Bedring i resultatet har sin årsak i positivt resultat hovedsakelig i morselskapet MNA. 

 
Konsernets eiendeler har siste årene blitt endret fra kr 160 543 125,- i 2020 til kr 165 092 735,- pr. 
31.12.2021. 

 
 

Årets overskudd på kr 10 074 054,- foreslås overført til annen egenkapital kr 761 827,- og til 
selvkostforpliktelse kr 9 312 227,-. 

 
 
 

Overhalla 23. mars 2022 
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