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GIR IKS 

GIR IKS ble etablert i 1994 og året 2011 er derfor selskapets 17. 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. 

  Folketall   
Antall 
abonnenter       

Befolkning: 31.12.2011 Endring Hus- Endring Hytte- Endring 

  (beregnet) siste år holdning husholdning abonnenter hytter 

Eidskog kommune 6 278 -21 2 981 -8 715 +24 

Kongsvinger kommune 17 547 +111 8 424 +46 1 009 +15 

Nord-Odal kommune 5 140 +27 2 356 +16 828 +4 

Sør-Odal kommune 7 868 +37 3 485 +6 621 +9 

SUM 36 833 +154 17 246 +60 3 173 +52 

 

 

 

Nøkkeltall: 2008 2009 2010 2011 

Omsetning (i mill. kr.) 35 644 672 35 476 844 41 496 308 43 863 362 

Resultat (i mill. kr.) -2 422 582 -2 073 910 -1 000 612 5 176 083 

Langsiktig gjeld (i mill. kr.) 26 883 516 27 618 776 23 337 082 34 384 599 

Egenkapital (i mill. kr.) 4 815 362 2 741 453 1 740 841 6 916 924 

Avfallsmengder (i tonn) 15 778 15 587 15 601 16 070 

Materialgjenvinningsgrad 47 46 44 37 

Total gjenvinningsgrad (%) 90 96 99 100 

Gebyr i kr. Pr. abonnent 1554 1632 1795 1849 
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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 innsamlings- 
og behandlingssystem, og skal ikke videreføre eller opprette mottaksanlegg for avfall uten etter 
avtale med selskapet. 
 
Selskapet skal videre ha ansvaret for den praktiske oppfølgingen av 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 2011 - 2014 
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 Mengde avfall 
Forbruksavfall innsamlet i GIR IKS 
 2008 

Avfallstype 
Total 
tonn 

Kg/                  
innb. 

Restavfall 6 537 178,6 

Våtorganisk 2 323 63,5 

Papir, papp, kartong 2 929 80,0 

Glass & metall emb. 483 13,2 

Plast 147 4,0 

Jern og metall 692 18,9 

Tre-avfall 1 602 43,8 

Tekstil 85 2,3 

EE-avfall 631 17,2 

Farlig avfall 154 4,2 

Impregnert trevirke 192 5,3 

Sum 15 778 430,9 

 
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.
 

I avfallsplanen for perioden 1999 
% av den totale avfallsmengde. Fra 2005 begynte GIR å levere restavfallet til 
energigjenvinning og har etter det hatt en gjenvinning 
økte dette til 96 %. Fra 2010 har GIR levert så godt som alt 
materialgjenvinning eller energigjenvinning.

Forbruksavfall innsamlet i GIR IKS  
2009 2010 2011 

Total 
tonn 

Kg/                  
innb. 

Total 
tonn 

Kg/                  
innb. 

Total 
tonn 

Kg/ 
Innb. 

6 504 177,6 6 614 180,3 7 782 211,3 

2 154 58,8 2 217 60,4 1 355 36,8 

2 747 75,0 2 620 71,4 2 569,8 69,8 

472 12,9 473 12,9 432 11,7 

255 7,0 252 6,9 262 7,1 

763 20,8 762 20,8 714 19,4 

1 620 44,2 1 805 49,2 1 903 51,7 

85 2,3 85 2,3 85 2,3 

633 17,3 560 15,3 533 14,5 

165 4,5 178 4,9 180 4,9 

189 5,2 171 4,7 195 5,3 

15 587 425,7 15 811 431 16 010 434,6 

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

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 

%. Fra 2010 har GIR levert så godt som alt innkommet avfall til 
materialgjenvinning eller energigjenvinning. 
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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  17,7 %  2 medlemmer 
Kongsvinger kommune   47,8 %  4 medlemmer 
Nord-Odal kommune  13,9 %  2 medlemmer 
Sør-Odal kommune  20,6 %   2 medlemmer 
 
Hvert representantskapsmedlem har 1 stemme, med mulighet til fullmakt. Oversikt over selskapets 
valgte medlemmer i representantskapet, fremgår av vedlegg 1.  

Representantskapet hadde i 2011 tre møter og behandlet 14 saker. 

 

Styret. 

Styret skal ha 1 representant fra hver kommune med personlige vararepresentanter. Ett 
styremedlem velges av og blant de ansatte med personlig vararepresentant. Styremedlemmene, 
herunder styrets leder og nestleder, velges av representantskapet for 2 år av gangen. Oversikt over 
selskapets valgte medlemmer i styre, fremgår av vedlegg 1.  

Styret hadde i 2011 12 møter og behandlet 31 saker. 

 

Klageorganet. 

GIR IKS ved styret behandler klager innkommet fra abonnenter. Abonnenter har ved avslag fra styret 
rett til å få saken behandlet i den enkelte kommunes klagenemd. 

Administrativ organisering. 

Selskapets administrative organisering er ikke endret og ivaretas av daglig leder, med teknisk leder 
som stedfortreder. Kontorleder og kjøreleder inngår også i selskapets ledergruppe.  

Administrasjon er lokalisert på Hernesmoen, Hærnesveien 299, 2116 Sander hvor også 
mottak og uttransport av avfall fra husholdninger og gjenvinningsstasjoner blir ivaretatt. 

Ansatte i bedriften, se vedlegg 2. 
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GIR IKS har eierandeler i andre selskap og de er detaljert beskrevet i 
årsmeldingen for 2010 og denne kan leses på GIR IKS sin nettside. 

Selskapene er: 
• Retura Glåma AS ble etablert 01.01 06 som et selskap 34 % eid av GIR IKS fra 1.1.12. 
• GIR IKS har eierandeler i Retura Norge AS (3 %). 
• Glåmdal Bioenergi AS ble etablert i samarbeid med Bjørns Transport AS og Karl Holm. GIR’s 

eierandel er 33,3 %. 

• GIR IKS har eierandeler i Rekom AS (1,29 %).  
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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. I løpet av 2011 ble det gjort en del endringer i dette systemet. 
Før 1. september: Restavfall, matavfall, husholdningsplast og papp/papir hentes 
hjemme hos den enkelte abonnent.  
Glass- og metallemballasje og tekstiler bringes til utplasserte returpunkt. 
Etter 1. september: Restavfall inkludert tidligere egen matavfallsfraksjon, 
husholdningsplast, papp/papir og glass- og metallemballasje hentes hjemme hos den 
enkelte abonnent. 
Glass- og metallemballasje og tekstiler bringes til utplasserte returpunkt. Dog er antallet 
returpunkt for glass- og metallemballasje redusert. 
 
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. 
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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. 
 
GIR IKS har i 2011 en omsetning på 43,8 mill. kroner og med et positivt årsresultat på 
5,176 mill. kroner. Dette er en resultatforbedring fra 2010 på over 6 mill.kr. og medfører 
en viktig styrking av selskapets soliditet. De viktigste årsakene til resultatforbedringen er 
bedre priser på viktig fraksjoner og aksjegevinst ved nedsalg i Retura Glåma.  
Det negative resultatet forrige år skyldes nedskrivinger av verdier på aksjer og ansvarlig 
lån i Hera Vekst AS med vel 2,9 mill. kroner. 
 
Årets overskudd på kr. 5.176.083,-  foreslås tilført egenkapitalen. Egenkapitalen ved 
årets slutt er etter dette kr. 6.916 924,-.  Styrets målsetting om en forsvarlig egenkapital 
sett ut fra svingninger i bransjen, rentenivå og sesongmessige utfordringer, er dermed 
oppnådd i 2011. En slik soliditet anses som nødvendig, men det kreves fortsatt sterkt 
fokus på kostnadsutvikling med tanke på utfordringer som alltid kommer. Selskapets 
økonomiske stilling og strategiske valg i 2011, førte til at prisene til abonnentene ikke 
ble økt i 2012. 

  
Finansiell risiko. 
 
GiR IKS sin låneportefølje er eksponert for svingninger i rentemarkedet. Det foretas en 
fortløpende vurdering om å rentebinde deler av låneporteføljen, sett opp mot de 
signaler som fanges opp i dette markedet.  

 

Informasjon 

Styret ser på god informasjon til abonnentene som avgjørende viktig for omdømme og 

måloppnåelse. Samarbeidet med utgiverne av de kommunale informasjonsbladene skal 

fortsette framover. 

Selskapet har 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. 

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. 

 

Avfallsbehandling som utføres av Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap 

medfører belastning på det ytre miljø. Innsamling og transport gir støv og støy samt 
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forbruk av ikke-fornybare ressurser. Det er derfor viktig at det jobbes kontinuerlig med 

optimalisering av egentransport. 

 
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, men må følges opp nøye i alle ledd. 

GIR IKS er medlem av bedriftshelsetjenesten Glåmdal HMS. Driftspersonalet har 
helseundersøkelse hvert tredje år. Administrasjonen er også tilknyttet 
bedriftshelsetjenesten.  
HMS-arbeidet er videreført som tidligere. Innsatsen har vært rettet mot å vedlikeholde 
og forbedre HMS systemet.  

Det kom inn 9 avviksmeldinger i 2011, hvorav 2 førte til mindre personskader med 

påfølgende sykemelding. 

I samarbeid med verneombud og tillitsvalgt utarbeides det ny plan for opplæring. 

Sykefravær:  

Sykefraværet i 2011 var på 12,92 %. Korttidssykefravær 3,86 % og langtidssykefravær  
9,06 %.  

Personale 

Ved utgangen av 2011 har bedriften 24 fast ansatte fordelt på totalt 22,4 årsverk. I løpet 
av året er det utført 17,75 årsverk. Differansen skyldes mange nye medarbeidere i 
forbindelse med igangsetting av egentransport. GIR er medlem av Kommunal 
Landspensjonskasse. 

Likestilling. 

I selskapets styre er fordelingen 3 kvinner og 2 menn. I representantskapet er 

fordelingen 4 kvinner og 6 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 er iverksatt spesielle tiltak i 
forhold til likestilling.  
 

Av selskapets totalt 24 ansatte ved utgangen av året er 5 kvinner og 19 menn. 
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Revisors beretning 
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Revisors beretning 
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Vedlegg: 1 
Representantskap og styre i GIR IKS 

Representantskap 2008 - 2012     

Fra   Eierandel Medlem   Varamedlem 

Kongsvinger kommune: 47,80 % Ole Neskvern Leder Anne Meldalen 

      Britt L Skaar   Geir Ove Aasum 

      Vidar Hoel   

      Steinar Amundsen   Anne Rikvold Jess 

Eidskog kommune: 17,70 % Kåre Delviken   Roy Teigberget 

      Berit Haveråen   Kjell Ivar Petterson 

Nord-Odal kommune: 13,90 % Lise Selnes Nestleder Jorun Vestli 

      Jan Bjerke   Stein Haakon Aas-Eng 

Sør-Odal kommune: 20,60 % Knut Hvithammer   Berit Spigseth 

          Trond H. Ellefsrud 

      Berit Lund   Karl Arne Brustad 

          Bjørn Erik Myhrer 

 

Styret 2010 - 2011       

Fra   Medlemmer   Varamedlem 
Kongsvinger kommune: Magne Bratberg, Siv Berg Svein Engelstad 

Eidskog kommune: Ivar Skulstad Berit Irene Fjeld 

Nord-Odal kommune: Ellisiv Hovig, Leder Tore Ødegård 

Sør-Odal kommune: Asgeir Gulbrandsen, Nestleder Mona Nygård 

Ansattes representant Marit Dybli Olsson Tor Klokkerud 

 

 

 

Styret 2012 - 2013       

Fra   Medlemmer   Varamedlem 
Kongsvinger kommune: Jørn Andre Stenseth Arve Bones 

Eidskog kommune: Ivar Skulstad, Nestleder Sidsel Gro Mobrenna 

Nord-Odal kommune: Ellisiv Hovig, Leder Tore Ødegård 

Sør-Odal kommune: Berit Lund Asgeir Gulbrandsen 

Ansattes representant Per Arne Eriksson Åke Charles Wold 
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VEDLEGG: 2 

Ansatte GIR IKS 31.12.2011. 
 Ansatt: Stilling  Ansatt dato   

Kjell Terje Hagen Daglig leder 01.04.2004 100 % stilling 

Tommy Martinsen Teknisk leder 01.07.2007 100 % stilling 

Anders Amundsen Kjøreleder 01.03.2011 100 % stilling 

Lill Unni Henriksen Kontorleder 01.02.1997 80 % stilling 

Lise Engebråten Informasjon 08.06.1998 80 % stilling 

Ranveig Sætrum Sekretær ab.reg 01.09.2008 100 % stilling 

Kjersti Randen * Sekretær  14.03.2006 100 % stilling 

Tor Klokkerud Driftsleder 11.09.2001 100 % stilling 

Per Myrvang Fagarbeider 01.11.2006 100 % stilling 

Knut Stenberg Fagarbeider 10.04.2007 100 % stilling 

Trond Olsen Fagarbeider 01.10.2008 100 % stilling 

Marit Dybli Olsson Driftsoperatør 02.05.1997 50 % stilling 

Willy Brenna Driftsoperatør 10.12.2001 40 % stilling 

Ronny Viken Driftsoperatør 01.01.2007 100 % stilling 

Jonny Sønsterud Sjåfør 01.11.2008 100 % stilling 

Thomas Lindquist Sjåfør 01.07.2011 100 % stilling 

Kjell Arne Melgård Sjåfør 01.08.2011 100 % stilling 

Per Arne Eriksson Sjåfør 01.08.2011 100 % stilling 

Svein Gunnar Berget Sjåfør 01.08.2011 100 % stilling 

Stian Heiberg Sjåfør 01.08.2011 100 % stilling 

Mats Varild Lunde Sjåfør 01.08.2011 100 % stilling 

Tommy Gusterudmoen Sjåfør 01.08.2011 100 % stilling 

Marius Bergseteren Sjåfør 01.08.2011 100 % stilling 

Åke Charles Wold Sjåfør 01.09.2011 100 % stilling 

* Ansatt som vikar ved årsskiftet. Fast ansatt fra 1. mars 2012. 

 


