
Til enhetsleder/renovasjonsansvarlige/abonnementskontakter i FIAS-kommunene 

Administrasjonens forslag til budsjett for FIAS for 2023 er ferdig utarbeidet. Budsjettet skal 
drøftes i styremøte 10. november og i eiermøtet 11. november, og endelig vedtas i 
styremøte 8. desember. Det tas forbehold om eventuelle endringer som kan oppstå før 
endelig budsjett er vedtatt.  

Kommunenes samlede renovasjonsgebyr øker med kr 6,3 mill (12%). Økning i antall 
abonnenter både for husholdninger (0,27%) og hytter (1,46%), samt økning i mengder fra 
eksisterende hytter medfører en økning i totalgebyret, men den største økningen er knyttet 
til stor prisvekst, herunder strøm og drivstoff som gir vesentlig utslag. Det er forventet en 
fortsatt høy prisvekst i 2023.  

Det er ikke planlagt store endringer i tjenestetilbudet, men utredning av kildesortering for 
matavfall og plastemballasje fra hytter er i gang, og innføres som et prøveprosjekt på noen 
returpunkter. Røros vil fortsatt ha ordning med innsamling i egenregi. 

Fordeling mellom husholdninger og hytter 

Det benyttes en fordelingsnøkkel til å dele kommunal renovasjon i husholdningsrenovasjon 
og hytterenovasjon. Nøkkelen benyttes ved beregning av enhetspris for 
abonnementstypene. Den er basert på mengderegistreringer. I den hensyntas at hytteeiere 
benytter gjenvinningsstasjoner noe mindre enn husholdningene, samt at hyttecontainere 
brukes av andre enn hytteeiere.  

I 2022 ble fordelingsnøkkelen justert med en liten økning av andel til hytterenovasjon (0,5%-
poeng). Dette var på bakgrunn av økte mengder til returpunktene fra hytterenovasjon, samt 
en relativt større økning i antall hytteabonnenter enn i antall husholdningsabonnenter. Det 
er ingen endring i tjenestetilbud for hytterenovasjon i 2023, utover prøveordning med 
kildesortert matavfall og plast, men det forventes at fordelingsnøkkelen vil endres noe i 
forbindelse med innføring av kildesortering for matavfall og plast for alle hytter i 2024.  

Enhetsprisene for 2023 

For kommunene beregnes gebyret ved at alle tilordnede kostnader, dvs. serviceavgift tillagt 
ordningsavhengige kostnader, deles på husholdningsabonnenter og hytteabonnenter ved 
bruk av fastsatt fordelingsnøkkel. Deretter fordeles gebyret pr abonnent. De ni kommunene 
med fullt tjenestetilbud beregnes som en enhet, mens Røros kommune har egen beregning. 

Pris på miniabonnement beregnes som kostnadsbesparelsen i transport og behandling av 
redusert avfallsmengde i forhold til standard abonnement. Ved innføring av ny 
renovasjonsordning er forskjellen på pris mellom mini og standard abonnement blitt noe 
mindre. Tilbudet i et miniabonnement i ny ordning er mer likt tilbudet i et standard 
abonnement, blant annet ved at de har samme hentefrekvens. I tillegg gjør at en stor andel 

Vedlegg 1, sak 4222



abonnenter har byttet fra standard til mini abonnement at mini abonnement får en relativt 
større økning i pris.   

Tilsvarende er pris på maxiabonnement beregnet for abonnenter med behov for større 
avfallsmengde enn standard abonnement.  

Kommuner med fullt tjenestetilbud 

 

Røros  

 

Selvkostfond 

Etter forvaltningsrevisjon i 2018 kom Revisjon Fjell IKS med anbefaling om at selskapet i 
samarbeid med eierkommunene skal utarbeide en løsning der den enkelte kommune enten 
har selvkostfond hos FIAS eller i kommune-regnskapet, og ikke begge steder. Saken ble lagt 
frem i eiermøte 3. mai 2019, hvor eierne ble informert om anbefalingen, og at FIAS foreslår 
at det arbeides mot avvikling av selvkostfondene for kommunal renovasjon samt enerett 
septik, og at disse fondene overføres til de respektive kommunene etter avslutning av 
regnskapsåret 2022. Budsjett 2023 avlegges derfor uten bruk eller tilførsel av selvkostfond. 

Oppgjør med kommunene 
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Spørsmål kan rettes til undertegnede eller økonomileder Kjersti S. Flatgård, 
kjersti.sundberg.flatgard@fias.no.  
Det tas forbehold om endringer fram til endelig vedtak 8. desember.  

   
med vennlig hilsen  
Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap as 
  
Ole Solvang 
Daglig leder 
Tlf. 62 49 48 00 
Mobil. 4820 8995 
ole.solvang@fias.no 
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