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Direktøren har ordet

VI HAR lagt bak oss et godt år med pent overskudd og 
stabil drift. Det ble et nytt år som har vært preget av 
pandemien, men vi ser at mengden avfall levert på gjen-
vinningsstasjonene har flatet litt ut og antar at mange 
fikk rydda godt på loft og kjeller i det første året med 
nedstenging. Det er like fullt et miljømål at vi som forbru-
kere produserer mindre mengder avfall, og Reno-Vest sitt 
mål er å håndtere uansett mengde avfall på en effektiv og 
miljøriktig måte.

SAMARBEID er FNs bærekraftsmål nummer 17, og reno-
vasjonsselskapene i nord har hatt stor glede og nytte av 
et etablert klyngesamarbeid. Vi har et felles ansvar for å 
holde gebyret til innbyggerne så lavt som mulig og samti-
dig jobbe med innovasjon for å kunne bidra til det grønne 
skiftet. I 2021 har det vært stor aktivitet rundt utrednin-
ga av et felles biogassanlegg i Skibotn som kan ta imot 
husholdningsavfall fra over 40 kommuner i nord. Rundt 
årsskiftet beslutta et samstemt representantskap og styre 
at Reno-Vest går inn på eiersida i selskapet med 14,2 pro-
sent eierandel. Vi er stolte over at regionen vår tør tenke 
så nytt og samle seg om et samarbeidsprosjekt som både 
vil gi lavere press på gebyret og skape verdier i nord.

ALLE må ha et bevisst forhold til hvordan vi forbruker, 
sorterer avfall og leverer avfall til gjenvinning. For å få til 
de store og vesentlige endringene, venter vi imidlertid på 
systemendring fra myndighetsnivå. Det bør for eksempel 
bli stilt samme krav til sortering av husholdningsavfall og 
næringsavfall, og det må bli enklere for forbrukeren å ta 
miljøriktige valg. 

Reno-Vest IKS ønsker å bidra til sirkulærøkonomien og 
ta ansvar på vegne av eierkommunene våre for grønne og 
effektive løsninger.

Elise Gustavsen 
Administrerende direktør
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Organisasjonen
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Konsernet besto i 2021 av morselskapet Reno-Vest IKS 
med forvaltningsansvar for alt av eiendommer i selskapet 
samt utleie av stabsfunksjoner til datterselskapene. Mor-
selskapet fører også tilsyn med selvkost og gebyr på mo-
nopoltjenesten. Datterselskapene Reno-Vest Produksjon 
AS, Reno-Vest Bedrift AS og Reno-Vest Bremnes AS kjø-
per tjenester fra morselskapet. Alle selskapene holder til 
i samme lokaler i Ramnflauget. Ved årets utgang ble kon-
sernet ledet av administrerende direktør Elise Gustavsen.

Deleide selskap
Reno-Vest IKS er en av flere eiere i selskapet Avfallsmeg-
ling Nord AS. Dette selskapet ble etablert i 2020 og har 
som formål å megle avfallstjenester for sine eiere og andre 
kunder, samt selge konsulenttjenester innenfor det styret 
bestemmer. 

Sammen med avfallsselskapene Remiks, HRS, LAS, 
FRS og Avfallsservice, har Reno-Vest IKS i 2021 utre-
det å etablere Rå Biopark AS for å håndtere hushold-
ningsavfall og slam på en lønnsom og miljømessig 
god måte. Rå Biopark skal produsere biogass, bio-
CO2, gjødselvare og biokull. Representantskap og 
styret har vedtatt å delta i prosjekteringsåret 2022 
med 14,2 prosent eierandel, med intensjon om videre 
eierskap når man går over til drift. 

Reno-Vest Bedrift AS er en av flere eiere i selskapet Ar-
ctic Waste Management AS. Dette selskapet ble etablert 
i 2014. Selskapet har som formål blant annet å sørge for 
bærekraftig håndtering av alle fraksjoner av flytende farlig 
avfall.

Organisasjonsforhold
Reno-Vest IKS og Reno-Vest Produksjon AS er tilknyttet 
Samfunnsbedriftene. De ansatte er i hovedsak organisert 
i Fagforbundet. Reno-Vest Bedrift AS var ved årsskiftet 
tilknyttet MEF, og de ansatte er i hovedsak organisert i 
Fagforbundet og Fellesforbundet. Fra 1. februar 2022 er 
Reno-Vest Bedrift AS tilsluttet Samfunnsbedriftene.

Tillitsvalgte: 
• Torleif Kristiansen, Fagforbundet
• Roar S. Olstrøm, Fellesforbundet
• Svein Inge Helgesen, Fellesforbundet

Verneombud: 
• Ronald B. Malnes
• Roy Barosen
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Representantskapet Reno-Vest IKS
Kommune Medlem Varamedlem
Sortland Karl Erling Nordlund Tove Mette Bjørkmo
Hadsel Aina Nilsen
Andøy Knut A. Nordmo Arne Robert Svendsen
Bø Sture Pedersen
Øksnes John Danielsen Ken Ivan Reinholdtsen
Lødingen Hugo Jakobsen

Etter selskapsavtalen for Reno-Vest IKS har representantskapet av én representant fra hver eierkommune og hadde en 
slik sammensetning fra september 2020 og i 2021. Representantskapet har hatt to møter og behandlet 17 saker i 2021.

Styret Reno-Vest IKS
Kommune Medlem Personlig varamedlem
Sortland Arild Reierth Grethe Hjelle
Hadsel Gro-Marith Karlsen (styreleder) Reidar Peder Johnsen
Andøy Hege Bjørkmo Ellingsen (nestleder) Cato Wangen
Bø Tom Tobiassen Anne-Lise Johnsen Kvalmo
Øksnes Per Ole Larsen Tove Hansen
Lødingen Dagmar Moan Leiknes Arnfinn Kirkhaug
Ansattes represent Espen Lydersen

Styret i Reno-Vest IKS er valgt av representantskapet og hadde en slik sammensetning ved utgangen av 2021. Styret 
har hatt seks møter og behandlet 46 saker i 2021.

Styret Reno-Vest Produksjon AS
Elise Gustavsen (styreleder), Roger Mosand, Hanne Elise Skare

Styret Reno-Vest Bremnes AS
Elise Gustavsen (styreleder), Gunnar Hegstad, Bernt Eide

Styret Reno-Vest Bedrift AS
Elise Gustavsen (styreleder), Eva-Marie Kristoffersen, Sigmund Høydal
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Reno-Vest IKS
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Reno-Vest IKS

Reno-Vest IKS har ansvar for merkantile tjenester som 
sentralbordtjenester, post og arkivtjenester, kundeveiled-
ning og rådgivning, drift av IKT, økonomi, regnskap, lønn 
og personal, kommunikasjons- og informasjonsarbeid, 
utviklingsarbeid og kvalitetsstyring med HMS. I tillegg 
kommer forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmas-
sen.

Selskapet har utarbeidet og implementert verdier som 
gjenspeiler hele organisasjonen i det daglige virke: An-
svarlig, kundevennlig, omtenksom og åpen.

Selskapet er ISO-sertifisert, og ble i november 2020 re-
sertifisert i henhold til standard NS-EN ISO 9001:2015 for  
kvalitet og NS-EN ISO 14001:2015 for miljø. Kvalitetsrevi-
sjonene dokumenterer godt arbeid i organisasjonen både 
med kvalitet, miljø og HMS.

Arbeidsmiljø og sykefravær
Totalt er sykefraværet i konsernet på 4,93 prosent i 
2021. I 2020 hadde vi et sykefravær på 2,6 prosent. 
For 2021 er 4,42 prosent langtidsfravær og 0,51 prosent 
korttidsfravær.

Konsernet har siden starten av koronapandemien gjen-
nomført risikovurdering. Vi konkluderte straks med at 
husholdningsrenovasjon og produksjonen i Ramnflauget 
var samfunnskritisk og har gjennomført særskilte tiltak 
for å redusere smitterisikoen i denne delen av organisa-
sjonen. Derfor har de ansatte i administrasjonen vært på 

hjemmekontor der det har vært mulig og ikke spist lunsj 
i kantinen sammen med de ansatte i produksjonen. 

Samfunnsansvar og prosjekt
Strandrydding er en årlig aktivitet hvor Reno-Vest IKS 
organiserer strandryddeaksjoner i alle våre eierkommu-
ner, i samarbeid med frivillige. Miljødirektoratet finan-
sierer denne aktiviteten, og arbeidet foregår i tett dia-
log med kontaktpersoner i kommunene. I 2021 ble det 
samlet inn 81 tonn herreløst avfall. Vi er blant landets 
ivrigste strandryddere, og vi ser nødvendigheten av god 
koordinering og engasjement fra Reno-Vest for å oppnå 
så gode resultat.

Reno-Vest IKS har i samarbeid med kommunene og Visit 
Vesterålen jobbet med tilrettelegging for sanitæranlegg, 
for å møte den økte tilstrømmingen til enkelte reisemål i 
vår region. Dette er et tiltak fra den vedtatte Masterplan 
for reiseliv i Vesterålen og et oppdrag fra eierkommune-
ne. I prosjektet er det lagt stor vekt på drift og økonomi, 
og skaffe en rammeavtale til kommunene med toalett-
løsninger som tåler klimaet i vår region. Målet er å få 
utplassert toalett- og avfallsfasiliteter i hver kommune 
innen utgangen av prosjektperioden i 2024.

Reno-Vest IKS har årlig støttet aktiviteter for barn og 
ungdom gjennom direkte sponsing. I 2021 ble 120 000 
kroner fordelt til lag og foreninger i våre eierkommuner.
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Reno-Vest Produksjon
Dette selskapet er tildelt enerett, og kjernevirksomheten er innhenting og behandling av husholdningsavfall og 
slam fra innbyggerne i eierkommunene, samt drift av gjenvinningsstasjonene i alle seks eierkommuner. Hadsel ASVO 
drifter vår gjenvinningsstasjon i Hadsel.

Selskapet driver også regionmottaket med drift av Optibag sorteringsanlegg, papp- og papirsorteringsanlegg, be-
handling av trevirke, mottak av kjølemøbler, mottak og lagring av farlig avfall, EE-avfall, plast, metall, mottak og 
miljøsanering av bilvrak, campingvognvrak, båtvrak, behandling av avfall fra gjenvinningsstasjonene samt innlevert 
avfall på gjenvinningsstasjonen i Ramnflauget.

Selskapet har også ansvar for salg av sorterte fraksjoner, også kalt nedstrømsløsninger. Reno-Vest Produksjon er 
underlagt selvkostregler. Selvkostregnskapet skal over en periode på tre til fem år være i balanse.

Selskapet ledes av daglig leder Tage Særvold Ellingsen

Økonomisk godt år
HØYE RÅVAREPRISER: Mye av grunnen til overskuddet i 
Reno-Vest Produksjon AS skyldes de høye råvareprisene. 
I 2021 har markedsprisen for skrapmetall samt papp og 
papir vært spesielt høy. Dette var markedspriser som i 
2020 var rekordlave. 

Den høye oljeprisen har ført til at etterspørselen etter 
plast til gjenvinning har økt. Dette gjorde at vi, i 
januar, skrev en ny avtale med Grønt Punkt Norge om å 
levere plastemballasje til materialgjenvinning.

De økte råvareprisene medførte en økt inntekt på salg 
av avfallsfraksjoner på 7 millioner kroner i forhold til 
budsjettert inntekt i 2021.

Avfallsmengden, spesielt restavfall til energigjenvin-
ning, har gått ned. Restavfall er avfall som det koster 
mye å bli kvitt. Både husholdningene og næringslivet 
har levert mindre mengder i 2021 enn i 2020. Dette har 
også bidratt til det gode økonomiske resultatet i 2021.

GJENVINNINGSSTASJONENE: I 2020 opplevde vi stor 
økning i antall kundebesøk og antall tonn avfall levert 
inn på gjenvinningsstasjonene. I 2021 ble derfor åp-
ningstidene utvidet på våre gjenvinningsstasjoner.

Sammenlignet med 2020 har det vært en liten nedgang 
i antall kundebesøk, tre prosent. Det har også vært 
levert inn tre prosent mindre avfall. Noe av grunnen 
til nedgangen tror vi skyldes lavere forbruk, grunnet 
korona. I tillegg leverte nok mange inn avfallslagrene 
sine de første årene med Reno-Vest-kortet.
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De økte åpningstidene har gjort det lettere for kundene 
å bli kvitt avfallet sitt. Dette har også bidratt til min-
dre kødannelse. I Hadsel er det etablert ny utkjøring fra 
gjenvinningsstasjonen, og i 2022 håper vi å få etablert 
ny utkjøring på gjenvinningsstasjonen i Bø.

AVFALLSMEGLING NORD: Avfallsmegling Nord er et sel-
skap som skal hjelpe sine medlemmer med å finne gode 
løsninger for avfallet vi sender til gjenvinning. Markedet 
er komplekst, og dette selskapet har bistått Reno-Vest 
Produksjon AS godt i 2021. Vi har i 2021 blant annet 
skrevet nye avtaler på transport og behandling av restav-
fall for 2022, og salg av papp i 2022-2023.

KJØRETØY: Året 2021 har vært et godt år for bilopp-
samlingsplassen. Vi tok imot 1027 vrak. På biloppsam-
lingsplassen tar vi imot bilvrak, mopeder, motorsykler, 
snøscootere, bobiler og campingvogner. Høy pris på 
skrapmetall har gitt rekordhøye inntekter på biloppsam-
lingsplassen i 2021.

FRITIDSBÅTER: Reno-Vest har i 2021 tatt imot 80 båtvrak 
under 15 fot. Disse vrakene utgjorde 14,61 tonn avfall. 
Mottak av båtvrak mellom 15 og 50 fot krever egen til-
latelse. Reno-Vest Produksjon AS har slik tillatelse fra 
Statsforvalteren. Slike store båtvrak tar vi imot på regi-
onmottaket i Ramnflauget. I 2021 tok vi imot 21 båtvrak 
mellom 15 og 50 fot. Disse vrakene utgjorde 26,9 tonn 
avfall, hvorav 256 kilo var farlig avfall. Miljødirektoratet 

tilbyr 1 000 kroner i vrakpant for kasserte fritidsbåter. 
Dette tror vi bidrar positivt til å få båtvrak ut av naturen.

Framtidige utfordringer
NY MERKEORDNING: Avfall Norge og LOOP har arbeidet 
frem et nytt sett kildesorteringsmerker for lik merking 
og fargebruk over hele landet. Målsetningen er å gjøre 
det enklere for forbruker å kildesortere riktig. Den 
nye ordningen ønsker Reno-Vest å følge, men den nye 
fargebruken matcher ikke med de fargene vi bruker på 
kildesorteringsposene i Optibagen. I 2021 har vi jobbet 
hardt for å løse denne utfordringen. Dette har vi gjort 
i samarbeid med alle selskapene som benytter Optibag 
i Nord-Norge. I februar 2022 lanserte vi nye kildesorte-
ringsposer. Vi samarbeider med de andre renovasjons-
selskapene om informasjonskampanjer, oppgradering av 
de optiske sorteringsanleggene og innkjøp av de nye 
kildesorteringsposene.

I 2022 vil vi fokusere enda mer på utnyttelse av av-
fallet på gjenvinningsstasjonene. For å nå EUs mate-
rialgjenvinningsmål på 65 prosent må vi sortere enda 
bedre både i avfallsdunken hjemme, men også på 
gjenvinningsstasjonene. For å få dette til skal vi merke 
containerne på gjenvinningsstasjonen enda bedre, i 
henhold til den nye merkeordningen. Vi skal også veile-
de kundene enda bedre. 
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Reno-Vest Bremnes
Selskapet ivaretar mottak, behandling og kontrollert deponering av ulike typer avfall. Deponiet er fremtidsrettet og 
har stort potensiale gjennom restkapasitet.

Kaianlegget er ISPS-godkjent fra høsten 2018 og kan dermed ta inn fartøy som er godkjent for trafikk både i nasjo-
nalt og internasjonalt farvann. Selskapet tok imot tre skipsanløp i 2021.

I 2020 ble det reist nytt bygg som huser prosessanlegget for rensing av sigevann fra deponiet. Samtidig ble proses-
sanlegget oppgradert og forbedret, og driften av anlegget har i ettertid fungert stabilt og godt med lite driftsstans.

Deponiet tar imot: 
• Forurensede jord- og steinmasser
• Forurenset betong og betong med armering
• Avfall som ikke er organisk nedbrytbart og som ikke kan gjenvinnes
• Slam til kompostering, septikslam og organisk produksjonsavfall fra fiskeindustrien
• PFAS-forurensede masser

Selskapet ledes av daglig leder Jack Lange

Jevnt driftsår
Drifta av deponiet har i 2021 gått i henhold til plan. 
Det har vært en stabil personellsituasjon dette året, og 
ingen skader er meldt. Sammenlignet med 2020 har det 
vært en markant økning i mottatt avfall til deponiet. I 
første rekke har denne økningen bestått av ulike prosjek-
ter med forurensede masser. Det meste av dette avfallet 
har kommet med bil, og vi har kun hatt tre båtanløp i 
2021. 

Deponiet har både hatt inntekt fra interne kunder, Re-
no-Vest Bedrift AS og Reno-Vest Produksjon AS, og fra 
mottak av godkjente avfallsfraksjoner fra eksterne kun-
der.

PROSJEKT: I januar 2021 startet arbeidet med bygging 
av ny deponicelle for mottak av PFAS-forurensede mas-
ser. Deponicella er sprengt ned i fjellgrunn, og det er i 

tillegg bygd høye voller rundt. Bunn og sider er tettet 
med flere lag bentonittmatter og tykk plastmembran. 
Mellom disse lagene er det fylt inn sandmasser. Depo-
nicella rommer 50 000 tonn masser. 

Det er også montert et eget renseanlegg for å rense sige-
vann fra PFAS-cella. Dette er plassert i det eksisterende 
bygget som huser prosessanlegget for rensing av ordi-
nært sigevann.

Høsten 2021 ble brukt til å ferdigstille de siste detaljer 
i byggeprosjektet. Det er ikke mottatt PFAS-masser til 
deponi i 2021.

I desember 2021 fikk vi en betinget godkjenning fra Mat-
tilsynet for mottak av animalske biprodukter til kompos-
tering ved vårt anlegg på Bremnes. Det jobbes videre 
med å få på plass en endelig godkjenning av anlegget i 
løpet av 2022. 
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Reno-Vest Bedrift
Selskapet ivaretar mottak, behandling og kontrollert deponering av ulike typer avfall. Deponiet er fremtidsrettet og 
Reno-Vest Bedrift AS tar årlig hånd om næringsavfall fra flere hundre virksomheter i bedriftsmarkedet i Vesterålen 
og Lofoten. Dette inkluderer også utleie av konteinere og beholdere til bedrifter og privatpersoner. 

I tillegg driver selskapet med transport av bedriftsavfall med komprimatorbil, krokløftbil og kranbil. Reno-Vest Be-
drift AS er totalleverandør av avfallsløsninger og arbeider aktivt med rådgivning mot næringslivet. Det investeres 
blant annet i spesialtilpassede utstyr som kan gi kundene bedre løsning for sin avfallshåndtering. 

Reno-Vest Bedrift AS er medeier i selskapet Arctic Waste Management AS, sammen med Remiks Næring AS, Avfalls-
service AS og Senja Avfall Næring AS. Arctic Waste Management AS har kontoradresse Tromsø. Formålet er økt fokus 
på fremtidig ressursutvikling basert på innsamling og håndtering av farlig avfall, og spesielt flytende farlig avfall i 
hele landsdelen. 

Selskapet ledes av daglig leder Jan Gunnar Karlsen

Året som gikk
Reno-Vest Bedrift AS har merket økning i metallpriser i 
form av dyrere konteinere og utstyr. Som følge av pan-
demien har det også vært lengre leveringstider på en del 
varer. Noen få kunder har hatt problemer med betaling, 
der enkelte ble slått konkurs, og Reno-Vest Bedrift AS har 
tapsførte fordringer. Det er stabil bemanning i selskapet 
og vi opplever god tilgang til kompetent personell.

Prosjekt
Reno-Vest Bedrift AS har investert i utstyr som skal gi 
selskapet besparelser og kundene enkel håndtering og 
effektiv logistikk. Videre har selskapet tilpasset verktøy 
for rapportering til kundene og innført løsninger for å 
håndtere flere og nye avfallstyper. Gamle containere re-
habiliteres kontinuerlig. Dette bidrar til mindre behov 
for investering av nye containere og at man får gjen-
brukt eksisterende materiell.

Framtidige utfordringer
Det stilles høyere krav til sortering av avfall hos våre 
kunder. Nye avfallstyper dukker opp, og det må etableres 
gode løsninger for håndtering av disse. Høye stålpriser 
gir økte priser på konteinere. Vedlikehold og reparasjon 
av gamle konteinere blir viktig. 

Økte drivstoffkostnader vil resultere i at transporttjenes-
tene må ha høyere inntekt. Videre gjør lang leveringstid 
på nye biler at planlagt fornying av bilparken blir usik-
ker.



121212

Resultat selvkost 2021
Etter forskriften om beregning av samlet selvkost, selvkostforskriften, har selskapet utarbeidet en selvkostanalyse 
med grunnlag i reelle regnskapstall for hvert år.

For husholdningsrenovasjon og innhenting av slam skal avfallsgebyrene følge selvkostprinsippet. Det innebærer at 
gebyrene skal inneholde alle kostnader forbundet med håndteringen av husholdningsavfall, og at kommunen ikke 
kan kreve inn mer fra husholdningen enn dens samlede kostnader forbundet med innsamling og behandling av hus-
holdningsavfallet. Husholdningsgebyret økte med 6,1 prosent fra 2020 til 2021.

Selvkostresultatet for 2021 viser overskudd på husholdningsrenovasjon på 3 304 028 kroner. Ved utgangen av 2021 
utgjør selvkostfondet 3 513 857 kroner. Dette beløpet inkluderer kalkulatoriske renter for tidligere års selvkostre-
sultat. For slam viser selvkostresultatet for 2021 et underskudd på 679 823 kroner. Ved utgangen av 2021 utgjør 
selvkostfondet 1 643 056 kroner. Dette beløpet inkluderer kalkulatoriske renter for tidligere års selvkostresultat. 

Utvikling av gebyret for husholdningsrenovasjon 2014 - 2021

Utbytte til eierkommunene
Det utbetales utbytte til eierne fra datterselskapene med næringsvirksomhet. Utbyttet er 30 prosent av næringsre-
sultatet etter skatt, forutsatt et resultat på minimum 500 000 kroner. For 2021 blir det utbetalt 1 987 800 kroner 
i utbytte.

Resultat fra selskapene 2019 - 2021
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Miljøgebyr til kommunene
Kommune Gebyr (kroner)
Sortland 158 621
Hadsel 365 698
Andøy 243 997
Bø -
Øksnes Fakturerer sine kunder selv

Lødingen 28 846

13

Miljø og kvalitet
Reno-Vest konsernet fyller kravene i to ISO-standarder, og er miljø- og kvalitetssertifisert i henhold til standard NS-
EN ISO 14001:2015 og 9001:2015. Sertifikatene ble utstedt første gang i 2009. Forutsetningen for resertifisering er 
at vi fortsatt fyller kravene og kan dokumentere kontinuerlig forbedringsarbeid. Risikovurderinger, interne revisjons-
program, oppfølging av handlingsplaner og ledelsens gjennomgang skjer fortløpende. 

Konsernet har en målstyrt drift og har satt HMS-mål, miljømål, mål for kvalitetsoppnåelse, avfallssortering og gjen-
vinning. Måloppnåelsen blir hvert år analysert og evaluert, og tiltak iverksatt der det er nødvendig.

Avfall og gjenvinning
I 2021 har vi tilnærmet full måloppnåelse på avfall til sortering og videre behandling. Vi ser allikevel ut fra pluk-
kanalyser at vi har utfordringer med å levere rene nok fraksjoner til gjenvinning. Spesielt gjelder dette plast. I 
februar 2022 har vi derfor gjennomført en omfattende avfallsanalyse på alle avfallstyper som vi vesterålinger kaster 
i avfallsbeholderen hjemme. Analysen skal hjelpe oss med å bedre kunne informere om kildesorteringen. Vi vil også 
bruke analysen som et nullpunkt for å måle effekten av de nye kildesorteringsposene.

Sigevann
Renseanlegget for sigevann har vært i full drift i 2021. Driften av anlegget har fungert godt etter ombygging og 
modernisering, og sammen med det nye overbygget til anlegget har dette nå blitt en meget god løsning. 

Deponigass
Deponigassanlegget har vært i drift fram til medio juni 2021, da det oppstod en feil ved anlegget. Ifølge leveran-
døren vil det påløpe betydelige kostnader dersom anlegget skal settes i stand og oppgraderes. Det er laget en plan 
med tiltak for å bøte på situasjonen, planen er godkjent av Statsforvalteren.

Miljøtiltak eierkommunene
Fem av eierkommunene har inngått avtale med Reno-Vest om fakturering av husholdningsrenovasjon og slam på 
vegne av kommunen. I forbindelse med fakturering innkreves et beløp pr. kunde, fastsatt av kommunestyrene i de 
enkelte kommunene. Dette skal dekke ulike miljøtiltak i kommunen. Beløpet varierer mellom kommunene.
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Antall husholdningskunder
Kommune 2018 2019 2020 2021 Endring siste år
Sortland 4 659 4 733 4 826 5 084 258
Hadsel 3 724 3 741 4 019 4 151 132
Andøy 2 288 2 287 2 610 2 706 96
Bø 1 299 1 306 1 353 1 376 23
Øksnes 1 997 2 023 2 055 2 160 105
Lødingen 1 098 1 106 1 089 1 110 21

Statistikk

Husholdningsavfall og gjenvinning
2018 2019 2020 2021

Avfall per innbygger (kilo) 416 489 586 533
Avfall til materialgjenvinning (prosent) 45 39 38 42
Avfall til energigjenvinning (prosent) 54 60 60 56
Avfall til sluttdeponering (prosent) 1 1 2 2
Avfall til ombruk (tonn) 25 23 18 16
Antall innbyggere 32 522 32 303 32 162 32 146

Behandlet husholdningsavfall (tonn)
2018 2019 2020 2021 Endring siste år

Våtorganisk avfall 1 652 1 598 1 625 1 771 + 9 prosent
Treavfall 550 672 1 206 1 070 - 11 prosent
Park og hageavfall 605 583 980 951 - 3 prosent
Papir, papp og kartong 890 967 764 914 + 20 prosent
Glass 428 523 555 487 - 12 prosent
Metall 870 1 269 2 040 2 076 + 2 prosent
Plast 533 302 263 249 - 5 prosent
Tekstil 25 23 18 17 - 6 prosent
Farlig avfall 621 637 1 108 1 042 - 6 prosent
EE-avfall 585 583 599 574 - 4 prosent
Gummi 44 8 8 10 + 25 prosent
Brennbart avfall 5 531 7 496 8 566 7 757 - 9 prosent
Utsortert i alt 12 334 14 661 17 732 16 918 - 5 prosent
Restavfall til deponi 150 176 359 332 - 8 prosent
Totalt 12 484 14 837 18 091 17 250 - 5 prosent

Reno-Vest Produksjon AS innførte Reno-Vest-kortet for husholdningene i 2019 hvor hver husstand kan levere seks 
kubikk avfall gratis på gjenvinningsstasjonene. Dette har resultert i en markant økning i avfallsmengde fra hus-
holdningene. I 2021 har vi opplevd en liten nedgang i avfallsmengden. Dette tror vi skyldes lavere forbruk grunnet 
korona. I tillegg tror vi at en del avfallslager som folk satt med hjemme, ble levert inn de første to årene med 
Reno-Vest-kortet.Samtidig med innføring av Reno-Vest-kortet, er avfall fra husholdningene registrert med volum i 
stedet for vekt. Dette er noe av forklaringen på at det er store endinger i tallene for treavfall, brennbart avfall og 
metall fra 2018 til 2021. Innføringen av Reno-Vest-kortet har vært en stor suksess. Selv om man fra et miljøper-
spektiv skal redusere avfallsmengden, ser vi oss veldig fornøyd med at avfallet kommer inn til godkjent mottak i 
stedet for å havne i naturen eller på et bål.
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Kommunikasjon
Taktskifte
Ved årets slutt er vi midt inne i et taktskifte i kommuni-
kasjonen fra Reno-Vest. Vår markeds- og informasjonsle-
der går over i en ny stilling som miljøpedagog. Vi legger 
til grunn at pandemien ikke lenger vil være til hinder for 
skolebesøk, så vår nye miljøpedagog planlegger for at vi 
skal kunne tilby skolene i alle eierkommunene pedago-
giske opplegg knyttet til de nye læreplanenes tverrfag-
lige tema.

Styrket digital satsing
Samtidig tilsatte selskapet en ny kommunikasjonssjef, 
som særlig skal styrke kommunikasjonen fra Reno-Vest i 
sosiale medier og andre digitale flater. I forlengelsen av 
det pågående strategiarbeidet i Reno-Vest IKS vil selska-
pet også få en ny kommunikasjonsstrategi i 2022. 

Tilfredse kunder
Blant innsikten som ligger til grunn for dette arbeidet er 
undersøkelsen av omdømmet og kundetilfredsheten hos 
innbyggerne i eierkommunene. På oppdrag fra Reno-Vest 
gjorde Sentio denne undersøkelsen med telefonintervju 
av 500 personer over 18 år i kommunene Sortland, Had-
sel, Andøy, Bø, Øksnes og Lødingen. I undersøkelsen får 
Reno-Vest en omdømmeskår på 81, på en skala fra 0 til 
100. Dette er omtrent samme resultat som da undersø-
kelsen ble gjennomført i 2018, men 10 poeng bedre enn 
bransjen ellers. Kjennskapen til selskapet ligger på 71 
på den samme skalaen, noe som er 3 poeng bedre enn i 
2018 og 13 poeng bedre enn resten av avfallsbransjen. 
Videre viser undersøkelsen at innbyggerne i Vesterålen 
overordnet er tilfredse med informasjonen om avfalls-

ordningen, men bare halvparten av innbyggerne mener 
de har kjennskap til hva som skjer med avfallet etter at 
det er samlet inn. Dette resultatet er også noe svakere 
enn i 2018.

Kanalene
NETTSIDEN: Reno-vest.no er hovedkanalen for informa-
sjon og er godt tilpasset de ulike flatene som mobil og 
nettbrett. Målet for den videre utviklingen av denne si-
den er at leseren skal finne relevant og godt strukturert 
informasjon med færrest mulig klikk. 

KUNDEMAGASIN: Naturligvis ble for siste gang utgitt 
i alle postkasser i Vesterålen og Lødingen to ganger i 
2021.Kundemagasinet har vært et supplement til digi-
tale informasjonskanaler. I det videre kommunikasjons-
arbeidet vil kunder som ikke er digitale, fortsatt få til-
sendt informasjon som er nødvendig for renovasjon og 
sortering. 

SOSIALE MEDIUM: Facebook-siden er en kanal der vi pu-
bliserer nyheter fra nettsiden for at disse skal bli lest av 
enda flere. Dette er særlig viktig når renovasjonsbilene 
må endre ruta på grunn av vær og vind. 

SMS OG APP: Appen Renovasjon er et tilbud vi ønsker 
at flest mulig av våre kunder skal bruke. Her kan kunden 
søke opp adressen sin og få gratis varsel før tømming 
av dunken. Appen gir også god hjelp til kildesorteringa, 
informasjon om åpningstider på nærmeste gjenvinnings-
stasjon og oversikt over returpunkt for glass- og metal-
lemballasje.  

Vi tilbyr også gratis SMS-varsel om tømmedag som vars-
ler om tømming neste dag, også når det er endring av 
tømmedag på grunn av røde dager. 
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ÅRSBERETNING	2021	
RENO-VEST	IKS	
 

Selskapets	virksomhet	
Selskapet ble stiftet i 1974 og eies i dag av kommunene i Vesterålen inklusiv Lødingen. 
Konsernet består av morselskapet Reno-Vest IKS, samt 3 datterselskap som eies 100%; 
Reno-Vest Produksjon AS, Reno-Vest Bedrift AS, Reno-Vest Bremnes AS.  
 
Konsernet drives fra regionmottaket i Sortland med lokale mottaksstasjoner i samtlige 
eierkommuner, samt avfallsdeponiet på Bremnes i Sortland. 

Reno-Vest konsernet er en totalleverandør av avfallstjenester i Vesterålen. 

Konsernet er også en regional utvikler innenfor tema knyttet til avfall, miljø og gjenvinning. 
Det er ei målsetting å finne god balanse mellom høy miljømessig kvalitet og lavest mulig 
kostnad for våre kunder. 

Reno-Vest konsernet er opptatt av sirkulær økonomi og jobber aktivt for at avfall fra 
husholdninger og næringsliv blir tatt vare på som råvarer som gir nye verdier gjennom god 
og lønnsom viderebehandling. 

Selskapets	eiere	
Selskapet har ved utgangen av året 6 eiere, der eierandelene iht. eieravtalen er justert pr. 
31.12.21, og fordelt slik:  

Sortland kommune  32,56 % 

Hadsel kommune  25,22 %                

Andøy kommune  14,22 % 

Øksnes kommune  13,87 %           

Bø kommune    7,98 %     

Lødingen kommune   6,15 % 

Reno-Vest	IKS		
Har som formål på vegne av eierkommunene å sørge for miljømessig, kostnadseffektiv og 
helsemessig håndtering av husholdningsavfall og slam. Eneretten er delegert til Reno-Vest 
Produksjon AS som har ansvaret for husholdningsavfall og slam. 

Reno-Vest IKS har ansvar for merkantile tjenester som sentralbordtjenester, post og 
arkivtjenester, kundeveiledning/rådgivning, drift av IKT, økonomi, regnskap, lønn og 
personal, kommunikasjon- og informasjonsarbeid, utviklingsarbeid og kvalitetsstyring med 
HMS. I tillegg kommer forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmassen. 

Selskapet har utarbeidet og implementert verdier som gjenspeiler hele organisasjonen i det 
daglige virke: 

Ansvarlig, Kundevennlig, Omtenksom og Åpen. 
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Reno-Vest IKS eier sammen med andre renovasjonsselskap i nord selskapet Avfallsmegling 
Nord. Dette selskapet ble etablert i 2020, og har som formål å megle avfallstjenester for sine 
eiere, samt selge konsulenttjenester innenfor det styret bestemmer.  

Reno-Vest IKS ønsker å etablere selskapet Rå Biopark sammen med Remiks, HRS, 
Avfallsservice, LAS og FRS. Selskapet skal produsere biogass, CO-2, gjødselvare og biokull 
av husholdningsavfall og slam, og skal ligge i Skibotn hvor det i dag allerede er et 
avfallsdeponi. 2022 skal brukes til prosjektering av dette anlegget, og det skal i første halvdel 
av 2023 tas stilling til om man går inn i driftsfasen med større egenkapital, eller selger seg ut. 
Reno-Vest IKS har i prosjekteringsfasen en eierandel på 14.2%. 

 

Samfunnsansvar	og	prosjekt		
Strandrydding er en årlig aktivitet hvor Reno-Vest IKS organiserer strandryddeaksjoner i alle 
våre eierkommuner, i samarbeid med frivillige. Miljødirektoratet finansierer denne aktiviteten, 
og arbeidet foregår i tett dialog med kontaktpersoner i kommunene. Det leies 50% stilling fra 
Reno-Vest Bedrift for å ivareta denne jobben. I 2021 ble det samlet inn 81 tonn herreløst 
avfall. Vi er blant landets ivrigste strandryddere. 

Reno-Vest IKS har i samarbeid med kommunene og Visit Vesterålen jobbet med 
tilrettelegging for sanitæranlegg, for å møte den økte tilstrømmingen til enkelte reisemål i vår 
region. Dette er et tiltak fra den vedtatte Masterplan for reiseliv i Vesterålen, og et oppdrag 
fra eierkommunene. Det har vært jobbet for å skaffe en leverandør av helårlige toalett som 
kan tåle klimaet i vår region, og for å få på plass en rammeavtale som kommunene kan 
benytte for å anskaffe toalett til sine formål. Målet er å få toalett- og avfallsfasiliteter i hver 
kommune innen utgangen av prosjektperioden (2024).  

Reno-Vest IKS har årlig støttet aktiviteter for barn- og ungdom gjennom direkte sponsing. I 
2021 ble kr 120 000,- fordelt til lag og foreninger i våre eierkommuner. 

Reno-Vest	Bedrift	AS		
Reno-Vest Bedrift AS tar årlig hånd om næringsavfall fra flere hundre virksomheter i 
bedriftsmarkedet i Vesterålen og Lofoten - samt utleie av containere og beholdere til bedrifter 
og privatpersoner.  

I tillegg driver selskapet med transport av bedriftsavfall med komprimatorbil, krokløft og 
kraning. Reno-Vest Bedrift AS er totalleverandør av avfallsløsninger og arbeider aktivt med 
rådgivning mot næringslivet. Det etablereres fortløpende nye og innovative løsninger som 
kan gi næringslivet bedre løsning for sin avfallshåndtering.  

Selskapet er medeier i Arctic Waste Management AS sammen med Remiks Næring i 
Tromsø, Senja Avfall på Finnsnes og Avfallsservice i Nordreisa. Dette selskapet håndterer 
flytende farlig avfall. 

Reno-Vest Bedrift AS NOK 
Omsetning 56 566 847 
Årsresultat 2 275 650 
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Reno-Vest	Bremnes	AS		
Ivaretar mottak, behandling og kontrollert deponering av ulike typer avfall. Deponiet er 
fremtidsrettet og har stort potensiale gjennom restkapasitet og kan ta inn båter på inntil 90 
meter for lossing av masser. Lettere forurensa masser samt betalbare fraksjoner fra 
husholdning og næring utgjør omsetningen.  
 
Reno-Vest Bremnes AS NOK 
Omsetning 11 869 471 
Årsresultat 2 073 511 

 
Reno-Vest	Produksjon	AS	
Dette selskapet er tildelt enerett, og kjernevirksomheten er innhenting og behandling av 
husholdningsavfall og slam fra innbyggerne i eierkommunene, samt drift av 
gjenvinningsstasjonene i alle seks eierkommuner. 

Selskapet driver også regionmottaket med drift av Optibag sorteringsanlegg, papp- og 
papirsorteringsanlegg, behandling av trevirke, mottak av kjølemøbler, mottak og lagring av 
farlig avfall, EE avfall, plast, metall, mottak og miljøsanering av bilvrak, campingvognvrak, 
båtvrak, behandling av avfall fra gjenvinningsstasjonene samt innlevert avfall på 
gjenvinningsstasjonen i Ramnflauget. 

Selskapet har også ansvar for salg av sorterte fraksjoner (nedstrømsløsninger). 

Selskapet er underlagt selvkostregler. Selvkostregnskapet skal over en 3-5 årsperiode være i 
balanse. 
 
Reno-Vest Produksjon AS NOK 
Omsetning 107 588 048 
Årsresultat 4 702 088 
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Selvkostresultat	2021	
Iht. forskrift om beregning av samlet selvkost (selvkostforskriften), har selskapet utarbeidet 
en selvkostanalyse med grunnlag i reelle regnskapstall for hvert år. 

For husholdningsrenovasjon og innhenting av slam skal avfallsgebyrene følge 
selvkostprinsippet. Det innebærer at gebyrene skal inneholde alle kostnader forbundet med 
håndteringen av husholdningsavfall, og at kommunen ikke kan kreve inn mer fra 
husholdningen enn dens samlede kostnader forbundet med innsamling og behandling av 
husholdningsavfallet. Husholdningsgebyret økte med 6,1 % fra 2020 til 2021. 

Selvkostresultatet for 2021 viser overskudd på husholdningsrenovasjon på kr 3 304 028,-. 
Ved utgangen av 2021 utgjør selvkostfondet kr 3 513 857,-. Dette beløpet inkluderer 
kalkulatoriske renter for tidligere års selvkostresultat. 

For slam viser selvkostresultatet for 2021 et underskudd på kr 679 823,-. Ved utgangen av 
2021 utgjør selvkostfondet kr 1 643 056,-. Dette beløpet inkluderer kalkulatoriske renter for 
tidligere års selvkostresultat.  

Utbytte	til	eierne	
Det utbetales utbytte til eierne fra datterselskapene med næringsvirksomhet. Utbyttet er 30 
% av næringsresultatet etter skatt, forutsatt et resultat på minimum kr. 500 000,-. I 2021 blir 
det utbetalt kr 1 987 800,- i utbytte. 

HMS	
Reno-Vest er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste. Det utarbeides årlig samarbeidsplan, 
blant annet med oppfølging av ansatte i forhold til lovpålagte tjenester, samt egendefinerte 
tiltak av forebyggende art. HMS-arbeidet er kontinuerlig på dagsorden, og er fast punkt på 
styremøter, ledermøter, avdelingsmøter og personalmøter.  

Risikoanalyser og vernerunder er viktige verktøy i det systematiske arbeidet med HMS 
og kvalitet. Rapporter og handlingsplaner utarbeides og følges opp av ledere, 
verneombud og aktuelle ansatte, og på bakgrunn av blant annet dette arbeidet er 
forbedringer og utvikling av rutiner gjennomført.  

Eksterne	revisjoner	
Konsernet er i 2020 resertifisert etter ISO-standardene NS-EN ISO 9001:2015 (Kvalitet) og 
NS-EN ISO 14001:2015 (Miljø). 

Arbeidsmiljø	og	sykefravær	
Morselskapet hadde ved årsskiftet 12 fast ansatte og med vikarer er det utført 12,33 årsverk. 
3 av disse årsverkene blir i sin helhet belastet Reno-Vest Bremnes AS. 

I konsernet var det totalt 59 fast ansatte, og med vikarer utført 61,34 årsverk. 

Reno-Vest IKS hadde et sykefravær i 2021 på 1,34 % mot 2,54 % i 2020.  
Langtidssykefravær utgjorde ca. 77 %. 

Sykefravær totalt i konsernet var på 4,93 %, hvor av 90 % var langtidssykefravær. Konsernet 
har ei målsetting på sykefravær under 4%. Det jobbes aktivt med sykefraværet, både i 
samarbeid med ansatte, bedriftshelsetjenesten og NAV. 

Konsernet har registrert fire arbeidsuhell av mindre alvorlighetsgrad. Dette er fulgt opp iht. 
regelverket og kvalitetssystemet. Det er viktig å fortsatt ha et sterkt fokus på HMS-arbeidet. 
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Likestilling	og	mangfold	
Ved årsskiftet var det i morselskapet fast ansatt 7 kvinner og 5 menn. Totalt i konsernet var 
det 8 kvinner og 51 menn. Selskapet er bevist på at en mangfoldig arbeidsstyrke av 
mennesker med ulik alder, kjønn og bakgrunn er en styrke, og vil framover jobbe aktivt for 
økt mangfold. 

Diskriminering	
Konsernet har utarbeidet rutiner for å forebygge og håndtere alle former for diskriminering og 
mobbing. Dette inkluderer avtaler med våre samarbeidspartnere, hvor sosial dumping ikke er 
akseptabelt. 

Ytre	miljø	
Konsernet jobber hele tiden for å sikre at vår produksjon forurenser minst mulig internt og 
eksternt, og for øvrig ha minst mulig negativ påvirkning på miljøet.  
Vi skal oppfylle de krav som myndigheter stiller til oss som selskap. 
Vi vil gjennom vår innsamlingsmodell stimulere avfallsbesittere til å kildesortere og innlevere 
avfall til godkjente mottak. 
  
Som et ledd i konsernets miljøstrategi, har Reno-Vest investert i biler som er Euroklasse 6 
sertifisert. Avfallet blir ivaretatt i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Våre 
samarbeidspartnere forplikter seg gjennom avtaler til å forholde seg til gjeldende lover og 
forskrifter på avfallsbehandling. 
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Redegjørelse	for	årsregnskapet		
	
Etter styrets oppfatning gir regnskap og balanse med tilhørende noter en tilfredsstillende 
beskrivelse av selskapets økonomiske stilling pr. årsskiftet. 

Selskap Omsetning 
MNOK 

Årsresultat 
MNOK 

Egenkapital 
MNOK EK i % 

Reno-Vest Konsern konsolidert 
                                 
140,83  

                                     
9,86  

                                 
94,89  45,5 % 

Reno-Vest IKS 
                                   
29,10  

                                     
2,54  

                                 
36,84  32,0 % 

Reno-Vest Produksjon AS 
                                 
107,60  

                                     
4,70  

                                 
28,04  50,2 % 

Reno-Vest Bedrift AS 
                                   
56,57  

                                     
2,28  

                                 
30,02  78,0 % 

Reno-Vest Bremnes AS 
                                   
11,87  

                                     
2,07  

                                 
12,47  87,9 % 

	
Omsetningen i Reno-Vest IKS økte fra NOK 27 006 648,- i 2020 til NOK 29 092 201,- i 
2021. Årsresultatet ble i 2021 NOK 2 542 508,-.  

Konsolidert konsernregnskap viser at omsetningen er økt fra NOK 122 671 079,- i 2020 
til NOK 140 830 899,- i 2021. Årsresultatet ble i 2021 NOK 9 861 445,-. 

Selskapets likviditetsbeholdning var på NOK 5 410 878,- per 31.12.2021. I konsernet var den 
på NOK 63 303 254,-. 

Selskapets kortsiktige gjeld utgjorde pr 31.12.2021 NOK 9 187 242,-. Av dette er NOK 
200 416,- gjeld mellom selskap i samme konsern og NOK 1 987 800,- utbytte til eierne. 
Sammenlignet med 2020 var kortsiktig gjeld per 31.12.2020 NOK 9 104 348,-. Her var 
utbytte NOK 0,- og NOK 1 433 377,- gjeld mellom selskap i samme konsern. I konsernet 
utgjorde kortsiktig gjeld pr. 31.12.2021 NOK 23 804 141,- og pr. 31.12.2020 NOK 
25 908 191,-. 

Totalkapitalen var i selskapet ved utgangen av året 2021 NOK 115 136 314,-, sammenlignet 
med 2020 NOK 108 691 870,-. I konsernet var totalkapitalen pr 31.12.21 NOK 208 601 429,- 
sammenlignet med NOK 199 653 496,- i 2020. 

Egenkapitalen i selskapet er pr 31.12.2021 NOK 36 845 790,-, sammenlignet med 2020 
NOK 36 291 082,-. I konsernet utgjorde egenkapitalen pr 31.12.21 NOK 94 882 439,- og pr. 
31.12.20 NOK 87 008 794,-. 

 

Finansiell	risiko	
Det er en samlet rentebærende gjeld i konsernet på MNOK 82,90 herav leasing-gjeld på 
MNOK 16,87.  

Dette medfører at konsernet er eksponert for renterisiko. Selskapet er solid med hensyn til 
egenkapital og likviditet, og risiko for eierne er etter omorganisering bare gjeld knyttet til 
morselskapet. 

Reno-Vest innfordrer renovasjonsgebyr for 5 av 6 eierkommuner, hvorav Øksnes Kommune 
innfordrer selv. Tapsføringen er lav. 
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Det er også i næringsdelen høyt fokus på å sikre krav. Debitorer følges opp i en tidlig fase 
ved forfalte fordringer. 

Konsernet har som målsetting å opprettholde en forsvarlig egenkapital gjennom 
driftsmessige positive resultater, slik at selskapene til enhver tid skal ha en egenkapital og 
likviditet som er forsvarlig ut ifra risiko og omfang av virksomheten. 

Markedsrisiko	
Datterselskapene er eksponert for markedsrisiko. Dette gjelder i størst grad avhending av 
avfall til sluttbehandling, men også mottak av avfall fra næringslivet kan påvirke selskapene. 

I mars måned 2020 ble det i Norge og resten av verden iverksatt store tiltak for å begrense 
spredning av Covid19-virus. Dette er en situasjon som også i 2021 har påvirket vår 
organisasjon. Konsernet har hatt tiltak etter myndighetenes krav og anbefalinger. I februar 
måned 2022 ble flere av myndighetenes krav vedrørende begrensning av Covid19-virus 
fjernet. Samfunnet har nå vært i en smittetopp, men påvirkningen hos oss har vært 
begrenset. Utviklingen i markedet følges nøye, og vi iverksetter tiltak der det er nødvendig.  

Styreansvarsforsikring	
Selskapet har tegnet styreansvarsforsikring. 

Fortsatt	drift.	
Styret mener årsregnskapet gir en tilfredsstillende beskrivelse av selskapets stilling pr. 
31.12.2021. Budsjett for 2022 er vedtatt med forventet positivt resultat i hele konsernet. 

Det er styrets oppfatning at grunnlaget for fortsatt drift er til stede. 

 

  



 

Reno-Vest IKS- org. 971 037 202 

Årsresultat	og	disponering	
Morselskapet hadde et årsresultat etter finans på NOK 2 542 508,-. Konsernet totalt hadde et 
resultat på NOK 9 861 445,-. 

Styret foreslår følgende disponering av årsresultat: 

1. Reno-Vest IKS regnskap for 2021 med et overskudd på NOK 2 542 508,- etter finans 
godkjennes som selskapets offisielle regnskap for 2021. 

2. Aksjeutbytte mottatt fra datterselskapene til Reno-Vest IKS på NOK 1 987 800,- 
utbetales til eierne. 

3. Overskudd fra Reno-Vest IKS på NOK 554 708,- overføres annen egenkapital. 
4. Årsrapporten for 2021 tas til etterretning. 

 

 

 

    Sortland, 31.12.2021 

     04.04.2022 

 

 

 

 

Gro-Marith Karlsen   Hege Bjørkmo Ellingsen  Dagmar M. Leiknes 

Styreleder    Nestleder    Styremedlem 

 

  

 

Tom Tobiassen   Per Ole Larsen   Espen Lydersen 

Styremedlem    Styremedlem    Styremedlem 

 

 

 

Arild Reierth    Elise Gustavsen 

Styremedlem    Adm. direktør  
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2020 2021 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2021 2020

27 006 648    29 092 201      Salgsinntekter 139 462 733    122 388 460   
0 -                 Annen driftsinntekt 1 368 166       282 619         

27 006 648    29 092 201      Sum driftsinntekter 2 140 830 899    122 671 079   

33 954          42 133            Varekostnader 39 223 850     38 046 353     
11 409 895    13 216 499      Lønnskostnader m.m. 3 47 383 469     41 907 280     
5 853 412      6 001 104        Avskrivning på driftsmidler 4 17 347 965     17 053 932     
9 539 267      8 589 690        Annen driftskostnad 3 23 822 921     24 461 809     

26 836 528    27 849 426      Sum driftskostnader 127 778 205    121 469 374   

170 120        1 242 775        Driftsresultat 13 052 694     1 201 705      

Finansinntekter og finanskostnader

0 1 987 800        Inntekter på investering i annen foretak 5 0 0
42 194          36 713            Annen renteinntekt 355 113          542 239         

0 -                 Annen finansinntekt 50 640           65 304           
896 582        724 713           Annen rentekostnad 1 227 583       1 450 192      

1 540            67                  Annen finanskostnad 140 903          429 608         
-855 928       1 299 733        Resultat av finansposter -962 733         -1 272 257     

-685 809       2 542 508        Resultat før skattekostnad 12 089 961     -70 551          
0 0 Skattekostnad på ordinært resultat 6 2 228 516       779 220         

-685 809       2 542 508        Ordinært resultat 9 861 445       -849 771        

-685 809       2 542 508        Årsresultat 7 9 861 445       -849 771        

Overføringer
0 1 987 800        Utbytte fra datterselskap overført til eiere i RV IKS
0 554 708           Avsatt til annen egenkapital

-685 809       -                 Overført fra annen egenkapital
-685 809       2 542 508        Sum overføringer

 Reno-Vest IKS Side 1

Reno-Vest IKS        Konsernet Reno-Vest  

Resultatregnskap
Reno-Vest IKS



2020 2021 Eiendeler Note 2021 2020

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler
0 0 Utsatt skattefordel 6 -                122 802          
0 0 Sum immaterielle eiendeler -                122 802          

Varige driftsmidler
3 011 962        3 011 962       Tomter m.m. 4 3 011 962      3 011 962       

55 000            81 983 425     Maskiner, inventar o.l. 4 88 492 116     10 528 578      
74 173 513 104 088          Bygg og anlegg 4 6 201 032      76 855 528      

0 0 Maskiner, biler o.l. (Finansiell leasing) 4 16 303 834     20 798 433      
77 240 475      85 099 475     Sum varige driftsmidler 114 008 944   111 194 501    

Finansielle driftsmidler
12 000 000      12 000 000     Investering i datterselskap 8 -                0

0 -                Investering i tilknyttet selskap 9 39 000           39 000
0 -                Lån til foretak i samme konsern -                0

100 000          100 000          Investering i aksjer og andeler 100 000         100 000
0 -                Obligasjoner og andre fordringer -                172 024

6 437 157        5 765 971       Pensjonsmidler Reno-Vest 10 11 676 514     11 597 223
18 537 157      17 865 971     Sum finansielle anleggsmidler 11 815 514     11 908 247      

95 777 632      102 965 446    Sum anleggsmidler 125 824 458   123 225 550    

Omløpsmidler

0 -                Lager av varer og annen beholdning 11 1 120 089      1 338 565       

Fordringer
16 097            5 716             Kundefordringer 12 11 878 493     10 485 484      

1 886 654        4 818 820       Fordring på foretak i samme konsern 13 -                0
2 166 233        1 935 455       Andre fordringer 6 475 135      9 247 357       
4 068 984        6 759 991       Sum fordringer 18 353 628     19 732 841      

8 845 253        5 410 878       Bankinnskudd, kontanter o.l. 14 63 303 254     55 356 539      

12 914 237      12 170 869     Sum omløpsmidler 82 776 971     76 427 945      

108 691 870    115 136 314    Sum eiendeler 208 601 429   199 653 496    

Reno-Vest IKS Side 2

Balanse
Reno-Vest IKS

Reno-Vest IKS     Konsernet Reno-Vest 



2020 2021 Egenkapital og gjeld Note 2021 2020

Innskutt egenkapital
33 788           33 788           Andelskapital 15 33 788           33 788           
33 788           33 788           Sum innskutt egenkapital 33 788           33 788           

Opptjent egenkapital
36 257 294     36 812 002     Annen egenkapital 94 848 651     86 975 006     
36 257 294     36 812 002     Sum opptjent egenkapital 94 848 651     86 975 006     

36 291 082     36 845 790     Sum egenkapital 7 94 882 439     87 008 794     

Gjeld

Avsetning for forpliktelser
-                153 871         Pensjonsforpliktelse 10 800 410          -                
-                -                Utsatt skatt 6 97 626           -                

2 950 000       3 045 000       Andre avsetninger for forpliktelser 16 6 111 236       4 648 926       
2 950 000       3 198 871       Sum avsetning for forpliktelser 7 009 272       4 648 926       

Annen langsiktig gjeld
60 346 440     65 904 410     Gjeld til kredittinstitusjoner 17 66 032 242     59 194 801     

-                -                Gjeld til kredittinstitusjoner leasing 18 16 873 336     22 892 784     
60 346 440     65 904 410     Sum annen langsiktig gjeld 82 905 578     82 087 585     

Kortsiktig gjeld
2 336 685       2 266 650       Leverandørgjeld 10 970 024     15 369 326     

-                -                Betalbar skatt 6 2 008 088       873 676          
857 678         2 889 602       Skyldige offentlige avgifter 3 959 269       2 144 074       

-                1 987 800       Utbytte 1 987 800       -                
1 433 377       200 416         Gjeld til konsernselskap 13 -                -                
4 476 608       1 842 774       Annen kortsiktig gjeld 4 878 960       7 521 115       
9 104 348       9 187 242       Sum kortsiktig gjeld 23 804 141     25 908 191     

72 400 788     78 290 523     Sum gjeld 113 718 991    112 644 702    

108 691 870   115 136 314   Sum gjeld og egenkapital 208 601 429    199 653 496    

Reno-Vest IKS Side 3

Balanse
Reno-Vest IKS

Reno-Vest IKS     Konsernet Reno-Vest 



Sortland 31.12.2021

Sortland  den 4. april 2022

Arild Reierth Gro-Marith Karlsen Hege Bjørkmo Ellingsen
Styremedlem Styreleder Nestleder

Per Ole Larsen Elise Gustavsen Espen Lydersen
Styremedlem Adm. direktør Styremedlem

Dagmar Moan Leiknes
Styremedlem

Reno-Vest IKS Side 4

Balanse
Reno-Vest IKS



2020 2021 2021 2020
Kontantstrømmer fra operasjonelle 
aktiviteter

-685 809 2 863 217 Resultat før skattekostnad 12 089 961 -70 551

0 0 Årets betalte skatter -873 676 -1 878 081

0 0 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler -42 858 -21 251

0 0 Tap/gevinst aksjer 0 0

5 853 412 6 001 104 Ordinære avskrivninger 17 347 965 17 053 932

-2 951 728 825 057 Endring pensjonsforpliktelse 721 119 -2 741 908

0 0 Endringer i varelager 218 476 -228 063

-16 097 10 381 Endring i kundefordringer -1 393 009 -294 197

1 761 178 -610 263 Endring i andre utestående fordringer 2 944 247 1 509 007

-6 887 830 -70 035 Endring i leverandørgjeld -4 399 302 -711 713

4 368 956 -4 151 704 Endring i andre tidsavgrensingsposter 635 348 986 203

1 442 082 4 867 757 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 27 248 271 13 603 378

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

0 0 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 115 392 123 158

-5 282 934 -13 860 102 Utbetalinger  ved kjøp av varige driftsmidler -20 234 941 -23 433 013

-100 000 0 Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer 0 -100 000

0 0 Innbetalinger ved salg av andre investeringer 0 0

-5 382 934 -13 860 102 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -20 119 549 -23 409 855

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

5 879 970 5 557 970 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 6 837 441 4 723 454

0 0 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -6 019 448 9 338 2450 0 Avvikling av datterselskap 0 0

-1 600 000 0 Utbetaling av utbytte 0 -1 600 000

0 0 Innbetalinger av lån konsern 0 0

4 279 970 5 557 970 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 817 993 12 461 699

339 118 -3 434 375 Netto endring i kontanter 7 946 715 2 655 222

8 506 135 8 845 253 Beholdning av kontanter ved periodens begynnelse 55 356 539          52 701 317         

8 845 253 5 410 878 Beholdning av kontanter ved periodens slutt 63 303 254          55 356 539         

Reno-Vest IKS Side 5

Kontantstrømanalyse
Reno-Vest IKS

Reno-Vest IKS    Konsernet Reno-Vest 
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