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GIR IKS
GIR IKS ble etablert i 1994 og året 2010 er derfor selskapets 16 driftsår. Selskapet ble
stiftet av kommunene Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal og Sør-Odal.
Selskapet overtok driftsansvaret for renovasjonsordningen i eierkommunene fra oppstart.
Fra oppstart har selskapet vært godt forankret blant innbyggere og eierkommuner.
Antall
abonnenter

Folketall

Befolkning:
Eidskog kommune

31.12.2010 Endring Hussiste år holdning

Endring
HytteEndring
husholdning abonnenter hytter

6 299

-28

2 989

0

691

0

17 436

59

8 378

91

994

9

Nord-Odal kommune

5 113

-5

2 340

0

824

0

Sør-Odal kommune

7 831

40

3 479

6

612

10

36 679

66

17 186

97

3 121

19

Kongsvinger kommune

SUM

Nøkkeltall:

2006

2007

2008

2009

2010

29 926 750

32 782 987

35 644 672

35 476 844

41 496 308

2 160 859

1 231 393

-2 422 582

-2 073 910

-1 000 612

15 444 333

20 082 111

26 883 516

27 618 776

23 337 082

6 006 551

7 237 944

4 815 362

2 741 453

1 740 841

14 988

15 497

15 778

15 587

15 601

Materialgjenvinningsgrad

41

42

43

50

56

Total gjenvinningsgrad (%)

90

90

90

96

99

1523

1554

1554

1632

1795

Omsetning (i mill. kr.)
Resultat (i mill. kr.)
Langsiktig gjeld (i mill. kr.)
Egenkapital (i mill. kr.)
Avfallsmengder (i tonn)

Gebyr i kr. Pr. abonnent
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Selskapet skal ivareta:
FORMÅL OG VIRKSOMHETSOMRÅDE
Selskapet er etablert til felles løsning av deltakerkommunenes lovpålagte oppgaver med
avfallshåndtering og har som formål å bidra til en lavest mulig avfallsproduksjon og en forsvarlig
avfallsbehandling, jfr. kommunenes felles Avfallsplan.
Selskapet skal gjennom aktivt informasjonsarbeid og ved å legge til rette for kildesortering, gjenbruk
og gjenvinning, bidra til å fremme bevisste økologiske holdninger og skape ansvar hos
privatpersoner, husholdninger, næringsliv og offentlige etater for egen ressursbruk.
Selskapet skal være rådgivende for kommunene i avfallsspørsmål og være kommunenes
koordinerende instans for den praktiske avfallshåndteringen. Selskapet skal arbeide for å fremme
lokal sysselsetting.
Selskapet kan også utføre andre oppgaver innenfor fagområdet renovasjon, avfallshåndtering eller
beslektede områder.
Selskapet skal ha det overordnede driftsansvaret for avfallshåndteringen i kommunene, og er
ansvarlig for alle operative funksjoner. Dette innebærer ansvar for ordninger som sikrer effektiv
kildesortering, innsamling, transport, gjenvinning og gjenbruk og forsvarlig håndtering av alle
avfallsfraksjoner.
Kommunene har plikt til å levere alt avfall fra kommunenes virksomheter til selskapets innsamlingsog behandlingssystem, og skal ikke videreføre eller opprette mottaksanlegg for avfall uten etter
avtale med selskapet.
Selskapet skal videre ha ansvaret for den praktiske oppfølgingen overfor produksjonsavfallet i
kommunene innenfor de generelle rammer som gjelder. Dette innebærer bl.a. at selskapet er utsatt
for normal konkurranse fra private aktører på dette området. Dette omfatter alle rutiner, tilbud og
informasjonsaktiviteter overfor næringsliv og offentlig forvaltning.
Selskapets oppgaver kan løses av selskapet selv, eller det kan inngås avtaler med private og/eller
offentlige virksomheter for transport og behandling av avfall.
Selskapet kan også inngå avtaler med deltakerkommunene med hensyn til løsning av konkrete
oppgaver.
Selskapet skal søke samarbeid med andre kommuner/interkommunale renovasjonsselskaper,
myndighetene og andre offentlig/private fagmiljøer for kvalitetssikring og videreutvikling av
virksomheten og oppgaveløsningen.
Selskapets virksomhet er basert på følgende rammebetingelser:
•
•

Selskapsavtalen
Økonomiplan 2010 - 2012
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Mengde avfall
Forbruksavfall
orbruksavfall innsamlet i GIR IKS
2006
Avfallstype

Total

Kg/
innb.

tonn

2007
Total
tonn

Kg/
innb.

2008
Total
tonn

Kg/
innb.

2009
Total
tonn

Kg/
innb.

2010
Total
tonn

Kg/
innb.

Restavfall

6 175

169,1

6 336

173,9

6 538

178,6

6 504

177,6

6 614

180,3

Våtorganisk

2 463

67,5

2 343

64,3

2 323

63,4

2 154

58,8

2 217

60,4

Papir

2 717

74,4

2 811

77,2

2 822

77,1

2 585

70,6

2 430

66,3

87

2,4

100

2,7

107

2,9

162

4,4

190

5,2

Glass & metall emb.

472

12,9

475

13

484

13,2

472

12,9

473

12,9

Plast

105

2,9

121

3,3

147

4

255

7

252

6,9

Jern og metall

711

19,5

744

20,4

692

18,9

763

20,8

763

20,8

1 388

38

1 593

43,7

1 602

43,8

1 620

44,2

1 805

49,2

Papp/ kartong

Tre-avfall
Tekstil

85

2,3

85

2,3

85

2,3

85

2,3

85

2,3

EE-avfall

533

14,6

586

16,1

631

17,2

633

17,3

633

17,3

Farlig avfall

131

3,6

140

3,8

155

4,2

165

4,5

178

4,9

Impregnert trevirke

121

3,3

163

4,5

192

5,2

189

5,2

171

4,7

14 988

410,6

15 497

425

15 778

430,9

15 587

425,7

15 811

431

Sum

Som det vises på tabellen over ser vi igjen en svak økning i avfallsmengden. Det er i
hovedsak økning av trevirke og restavfall som er årsaken.

Totale avfallsmengder etter behandlingsform
1996 - 2010
18000
16000
14000

Tonn

12000
10000
8000
6000
4000
2000

Materialgjenvinning
Energigjenvinning
Deponiavfall

0

I avfallsplanen for perioden 1999 – 2003 var målsettingen å oppnå en gjenvinning på 65
% av den totale avfallsmengde. Fra 2005 begynte GIR å levere restavfallet til
energigjenvinning og har etter det hatt en gjenvinning på 90 %. Etter deponiforbudet
økte dette til 96 %. Fra 2010 har GIR levert alt innkommet avfall til materialgjenvinning
eller energigjenvinning.
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6 000

Avfallsmengde mottatt på
gjenvinningsstasjonene
1997-2010

5 000

Tonn

4 000

3 000

2 000

1 000

0

Driftskostnader 2010
Andre
driftskostnader
12%

Transport avfall
27 %

Ordinære
avskrivninger
10 %

Lønnskostnader mv
18 %

Behandling avfall
32%
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Høyt kundefokus
Fra oppstart i 1999 frem til og med 2010 har GIR IKS vokst til å bli en omfattende
virksomhet. Hovedårsaken til dette er at mengden avfall har økt og at krav til behandling
er endret. Hovedoppgaven er fortsatt å levere gode og miljøriktige avfallstjenester, til
lavest mulig kostnad for innbyggere i kommunene.
Satsingsområder i 2011 vil fortsatt være kundeservice, økonomi og miljø. Selskapet
arbeider målbevist for en mest mulig kostnadseffektiv drift til det beste for abonnenter
og ansatte. I siste oversikt fra Huseiernes Landsforbund har gitt ut kommer GIR godt ut
sammenlignet med landsgjennomsnittet.
Året 2011 vil bli et år med store forandringer for GIR i og med oppstart av innhenting av
avfall fra abonnentene ved egentransport.
Dette gir oss muligheter i form av bedre nærhet til abonnenter via egne sjåfører, men
også utfordringer i form av flere ansatte og drift/ vedlikehold av teknisk utstyr.
Informasjon via hjemmeside skal videreutvikles og brukes aktivt for dagsaktuell
informasjon og informasjon via kommunale utsendelser forsetter.
Jeg mener at selskapet og de ansatte er kundeorientert og resultatbeviste og har stor
tilpassningsevne for å ta på seg nye oppdrag. Dette er også en forutsetning for å kunne
lykkes i årene fremover, da abonnentenes krav og forventninger er stadig økende.
Jeg vil takke eierne, styret og alle ansatte for samarbeidet og den arbeidsinnsatsen som
alle har lagt ned i 2010, til beste for innbyggerne og miljøet.

Kjell Terje Hagen
Daglig leder
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Organisasjon
Representantskapet.
Kommunene utøver sitt eierskap i selskapet gjennom representantskapet. Selskapets øverste organ
velges for en periode på 4 år. Representantskapet består av 10 medlemmer hvorav hver
deltagerkommune oppnevner medlemmer med personlige varamedlemmer.
Kommunenes eierandel og antall medlemmer i representantskapet i 2010:
Eidskog kommune
Kongsvinger kommune
Nord-Odal kommune
Sør-Odal kommune

17,7 %
47,8 %
13,9 %
20,6 %

2 medlemmer
4 medlemmer
2 medlemmer
2 medlemmer

Se vedlegg 1:
Hvert representantskapsmedlem har 1 stemme, med mulighet til fullmakt. Opplisting av selskapets
valgte medlemmer i representantskapet, fremgår av vedlegg 1.
Representantskapet hadde i 2010 fire møter og behandlet 10 saker.

Styret.
Styret skal ha 1 representant fra hver kommune med personlige varamedlemmer. Ett styremedlem
velges av og blant de ansatte med personlige varamedlem. Styremedlemmene, herunder styrets
leder og nestleder, velges av representantskapet for 2 år av gangen. Opplisting av selskapets valgte
medlemmer i styre, fremgår av vedlegg 1.
Styret hadde i 2010 åtte møter og behandlet 20 saker.

Klageorganet.
GIR IKS ved styret behandler klager innkommet fra abonnenter. Abonnenter har som instans ved
avslag fra styret rett til å få saken behandlet i den enkelte kommune.

Administrativ organisering.
Selskapets administrative organisering er ikke endret og ivaretas av daglig leder, med teknisk leder
som stedfortreder. Kontorleder inngår også i selskapets ledergruppe.
Administrasjon er lokalisert på Hernesmoen, Hernesveien 299, 2116 Sander hvor også
mottak og videretransport av avfall fra husholdninger og gjenvinningsstasjoner blir
ivaretatt.
Ansatte i bedriften se vedlegg 2:
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Eierandeler i andre selskap.

GLÅMA AS
Retura Glåma AS ble etablert 01.01 06 som et selskap 100 % eid av GIR IKS.
Selskapets formål er innsamling, mottak og sortering av næringsavfall samt annen virksomhet som
naturlig faller inn under dette.
Retura Glåma AS skal fortsatt tilby miljøriktige avfallsløsninger til næringslivet i de kommunene hvor
selskapet har franchiseavtale med Retura Norge AS.
Selskapets omsetning var i 2010 på 15,4 mill. kroner, mens årsresultatet ble 0,350 mill. kroner etter
skatt.
GIR IKS har, i 2010, som eier av Retura Glåma AS gjennomført forhandlinger med Østlandet
Gjenvinning AS om salg av en aksjepost tilsvarende 32 % av selskapet. Avtalen om salg av aksjepost
er inngått med virkning fra 01.02.2011.
Styret i Retura Glåma AS har bestått av 3 medlemmer. Ivar Skulstad er styrets leder.

GIR IKS har eierandeler i Retura Norge AS (3 %).
Retura er eid av både kommunale og private aktører og er en franchisebasert kjede.
Retura er en ledende leverandør av avfallstjenester til næringslivet med flere hundre ansatte og en
omsetning på ca 1,5 mrd.
Som et ledd i endring av eierstrukturen i Retura Glåma AS er denne aksjeposten overdratt til Retura
Glåma AS i 2011.

Hera Vekst AS ble besluttet etablert som driftsselskap i 2004 med hovedoppgave kompostering av
våtorganisk avfall. Produksjon ble vedtatt å iverksettes etter AIKAN-metoden.
Eiersammensetning pr. 31.12.2010 er:
SØIR IKS
51 %
Solum AS
32 %
GIR IKS
17 %
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Selskapets omsetning var i 2010 på 28,8 mill. kroner, med et negativt årsresultatet på vel
3,7 mill. kroner. Det gjøres oppmerksom på at dette er foreløpige tall.
Ut i fra opplysninger i årsregnskap 2010 og at Fylkesmannen i Hedmark i brev av
18.02.2011 har varslet at tillatelse fra 30. november 2004 trekkes tilbake mener
administrasjonen at det er riktig og nødvendig med en nedskriving av GIR IKS sine
verdier på aksjer og ansvarlig lån i Hera Vekst AS til kr. 0,-.
Tilbaketrekkingen medfører at mottak av avfall skal stanses senest innen 31. mars 2012. Det er også
vedtatt at inntak i perioden ikke skal overstige 20 000 tonn pr. år. Opprinnelig mengde i tillatelsen
var 30 000 tonn pr. år.

GBAS.
Glåmdal Bioenergi AS ble etablert i samarbeid med Bjørn’s Transport AS og Karl Holm.
Eierforholdet er 1/3 til hver av aksjonærene. Selskapet eier og drifter Korsmo Varmesentral på
Skarnes.
Selskapets omsetning var i 2010 på 3,9 mill. kroner, mens årsresultatet ble 0,209 mill. kroner.
Eierne av selskapet vurderer eierstrukturen i GBAS.

GIR IKS har eierandeler i Rekom AS (1,29 %).
Rekom er eid av 58 kommuner og interkommunale avfallsselskaper spredt rundt i hele Norge.
Kjernevirksomheten er basert på å formidle gjenvinning av avfall til råstoff og energi.
De håndterte i 2009 ca 550.000 tonn avfall til material- og energigjenvinning.
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Styrets årsberetning.
Selskapet.
Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS eies av kommunene Eidskog,
Kongsvinger, Nord-Odal og Sør-Odal.
Selskapet ble med virkning fra 2004 organisert som IKS, etter lov om interkommunale
selskap.
Selskapet har kontoradresse og mottaksanlegg på Sander i Sør-Odal kommune.
Alt innsamlet avfall kjøres til mottaksanlegget for sortering og omlasting. Selskapet har
også via gjenvinningsstasjoner virksomhet i alle eierkommuner.
FORMÅL OG VIRKSOMHETSOMRÅDE
GIR IKS skal ivareta eierkommunenes lovpålagte oppgaver med avfallshåndtering og har som formål å
bidra til å bidra til en lavest mulig avfallsproduksjon og en forsvarlig avfallsbehandling.
Selskapet skal ha det overordnede driftsansvaret for avfallshåndteringen i kommunene, og er
ansvarlig for alle operative funksjoner.
Selskapet skal være rådgivende for kommunene i avfallsspørsmål og være kommunenes
koordinerende instans for den praktiske avfallshåndteringen.

Visjon
Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap skal være et anerkjent, robust og attraktivt
renovasjonsselskap som bidrar til trivsel og godt miljø.

Drift
GIR IKS har en helhetlig renovasjonsordning. Dette innebærer en kombinasjon av et
hente- og bringesystem.
Restavfall, matavfall, husholdningsplast og papp/papir hentes hjemme hos den enkelte
abonnent. Glass og metallemballasje og tekstiler bringes til utplasserte returpunkt.
I alle fire kommuner er det gjenvinningsstasjoner som har mottak for usortert restavfall,
papp, papir, metall, imp. trevirke, trevirke, elektrisk utstyr, farlig avfall og hvitevarer.
Det er tvungen hytterenovasjon i alle fire kommuner. Dette ivaretas ved utplassering av
containere eller beholdere ved hyttefelt eller på plasser som favner større områder ved
spredt hyttebebyggelse.

Resultat og utvikling
GIR IKS har i hovedsak inntekter fra overføringer fra kommunene for å ivareta
husholdnings- og hytterenovasjon.
Det utføres også oppgaver som sortering av avfall, pressing av husholdningsplast og
papp fra andre selskaper som gir inntekter.
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GIR IKS har i 2010 en omsetning på 41,5 mill. kroner og med et underskudd på 1,0 mill.
kroner.
Tilsvarende tall for 2009 var 35,5 mill. kroner med et underskudd på 2,0 mill. kroner.
Det negative resultatet for 2010 skyldes nedskrivinger av verdier på aksjer og ansvarlig
lån i Hera Vekst AS til kr. 0,-, noe som belastet resultatet i GIR IKS med vel 2,9 mill.
kroner.
Årets underskudd på kr. 1 000 612 foreslås dekket av annen egenkapital. Egenkapitalen
ved årets slutt er etter dette kr. 1 740 841,-.
Prognose for driften 2011 tilsier at egenkapitalen vil bli styrket vesentlig.

Finansiell risiko.
GIR sin låneportefølje er eksponert for svingninger i rentemarkedet.

Informasjon
Styret ser på god informasjon til abonnentene som viktig. Samarbeidet med utgiverne av
de kommunale informasjonsbladene fortsetter i 2010.
GIR IKS har fra mai 2010 ansatt egen informasjonsarbeider. En av hovedoppgavene er å
oppdatere hjemmesiden og bruke denne aktivt til informasjon om dagsaktuelle saker i
tillegg til generell informasjon vedrørende avfallsinnsamling.

Ytre miljø.
Avfallsbehandling som utføres av Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap
medfører belastning på det ytre miljø. Innsamling og transport gir støv og støy samt
forbruk av ikke-fornybare ressurser. Det er derfor viktig at det jobbes kontinuerlig med
optimalisering av transport sammen med innleide transportører.
Mottaksanlegg på Hernesmoen og gjenvinningsstasjonene i de respektive kommuner er
underlagt forurensingslovens bestemmelser om tillatelse til virksomhet som kan
forårsake forurensning. Alle anlegg har slike tillatelser fra fylkesmannen.
Egen virksomhet genererer lite avfall. Alt avfall kildesorteres og går inn i selskapets
avfallhåndtering.
Miljø og vernearbeid.
Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap skal arbeide for et godt og sikkert
arbeidsmiljø, minimal belastning på det ytre miljø. Gjennom driftsmøter/kontormøter er
det lagt til rette for at de ansatte aktivt kan være med i utviklingen med sikte på å skape
en trygg og god arbeidsplass. Arbeidet skal utføres i samsvar med gjeldende lover og
regler. Tankegang og arbeidsmetodikk skal være preget av systematikk.
Arbeidsmiljøet i GIR vurderes som godt.
GIR er medlem av bedriftshelsetjenesten HMS-Øst. Driftspersonalet har
helseundersøkelse hvert år. Administrasjon er også tilknyttet bedriftshelsetjeneste.
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HMS-arbeidet er videreført som tidligere. Innsatsen har vært rettet mot å vedlikeholde
og forbedre HMS systemet. Det kom ikke inn noen avviksmeldinger internt i 2010.
Det er ikke registrert eller innrapportert arbeidsuhell eller ulykker i 2010, på noen av
anleggene til GIR, som har resultert i personskader eller materielle skader.
En av de ansatte sjåførene var imidlertid utsatt for en ulykke med person- og
materialskade.
GIR ble også rammet av brann ved sorteringsanlegget hvor det sorteres trevirke og
grovavfall. Ingen personskader ved brannen.
I samarbeid med verneombud og tillitsvalgt utarbeides det plan for opplæring.

Sykefravær:
Sykefraværet i 2010 var på 10,18 %. Korttidssykefravær 3,27 % og langtidssykefravær
6,74 %.

Personale
Ved utgangen av 2010 har bedriften 15 fast, totalt 13,3 årsverk. GIR er medlem av
Kommunal Landspensjonskasse.

Likestilling.
I selskapets styre er fordelingen 2 kvinner og 3 menn og i representantskapet 5 kvinner
og 5 menn.
Etter styrets oppfatning er det full likestilling mellom kvinner og menn i GIR. Det
forekommer ikke forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn,
avansement, rekruttering m.m. Dette medfører at det ikke iverksatt spesielle tiltak i
forhold til likestilling.
Av selskapets totalt 15 ansatte er 5 kvinner og 10 menn.

Framtidsvurderinger og fortsatt drift
Etter styrets vurdering gir det framlagte resultatregnskapet og balanse med noter og
kontantstrømoppstilling et riktig bilde av bedriftens resultat for 2010 og stillingen pr.
31.12.2010..
Ut i fra en vurdering av egenkapitalen og framtidsutsikter for Hera Vekst AS har en
funnet det riktig og nødvendig å nedskrive verdiene til kr. 0,-.
GIR IKS har med virkning fra 01.02.2011 solgt 34 % av sine aksjer i Retura Glåma AS.
Aksjene er solgt med en ikke ubetydelig gevinst som vil styrke GIR IKS sin egenkapital.
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GIR IKS ønsker også å avvikle sitt eierforhold i GBAS i løpet av 2011. De siste årene har
GBAS generert et utbytte på ca. kr. 100 000,- til GIR IKS. Et eventuelt salg forventes da å
gi en gevinst i regnskapet til GIR IKS.
Styret ønsker å styrke egenkapitalen i selskapet og vurderer muligheten for det
framover som gode.
Styret bekrefter at forutsetningene for fortsatt drift av bedriften er til stede ved
avleggelsen av årsregnskapet.
Styret mener at bedriften og de ansatte er kundeorientert og har stor tilpassningsevne
og derfor vil være godt rustet til å møte fremtidens krav og forventninger.
Styret uttrykker tilfredshet med driftsresultatet og vil takke bedriftens ansatte for
innsatsen i 2010.

Hernesmoen 6. mai 2011
For Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Ellisiv Hovig

Asgeir Gulbrandsen

Ivar Arne Skulstad

Styrets leder

Styrets nestleder

Styremedlem

Magne Bratberg

Marit Dybli Olsson

Kjell Terje Hagen

Styremedlem

Styremedlem

Daglig leder
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Vedlegg: 1
Representantskap og styre i GIR IKS
Representantskap 2010 - 2014
Fra

Eierandel

Kongsvinger
kommune:

Medlem

Varamedlem

47,80 % Ole Neskvern

Leder

Anne Meldalen

Britt L Skaar

Geir Ove Aasum

Vidar Hoel
Steinar Amundsen
Eidskog kommune:

Anne Rikvold Jess

17,70 % Kåre Delviken

Roy Teigberget

Berit Haveråen
Nord-Odal kommune:

Kjell Ivar Petterson

13,90 % Lise Selnes

Nestleder

Jan Bjerke
Sør-Odal kommune:

Jorun Vestli
Stein Haakon Aas-Eng

20,60 % Knut Hvithammer

Berit Spigseth
Trond H. Ellefsrud

Berit Lund

Karl Arne Brustad
Bjørn Erik Myhrer

Styret 2010 - 2012
Fra

Medlemmer

Varamedlem

Kongsvinger kommune:

Magne Bratberg

Svein Engelstad

Eidskog kommune:

Ivar Skulstad

Nord-Odal kommune:

Ellisiv Hovig

Leder

Tore Ødegård

Sør-Odal kommune:

Asgeir Gulbrandsen

Nestleder

Mona Nygård

Ansattes representant

Marit Olsson
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VEDLEGG: 2
Ansatte GIR IKS 31.12.2010.
Ansatt:

Stilling

Ansatt dato

Lill Unni Henriksen

Sekretær lønn

01.02.1997

80 % stilling

Marit Olsson

Driftsoperatør

02.05.1997

50 % stilling

Lise Engebråten

Informasjon

08.06.1998

80 % stilling

Tor Klokkerud

Driftsleder

11.09.2001

100 % stilling

Willy Brenna

Driftsoperatør

10.12.2001

40 % stilling

Kjell Terje Hagen

Daglig leder

01.04.2004

100 % stilling

Kristina Wilsberg *

Sekretær

14.03.2006

80 % stilling

Tommy Martinsen

Teknisk leder

01.07.2007

100 % stilling

Per Myrvang

Fagarbeider

01.11.2006

100 % stilling

Ronny Viken

Driftsoperatør

01.01.2007

100 % stilling

Knut Stenberg

Fagarbeider

10.04.2007

100 % stilling

Ranveig Sætrum

Sekretær ab.reg

01.09.2008

100 % stilling

Trond Olsen

Fagarbeider

01.10.2008

100 % stilling

Jonny Sønsterud

Sjåfør

01.11.2008

100 % stilling

Tom-Erik Nordli

Sjåfør

03.11.2008

100 % stilling

*Arbeidsforhold avsluttes 31. 05.2011
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