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Selskapsavtale Fosen Renovasjon

Fosen Renovasjon økning av låneramme
Rådmannens forslag til vedtak:
Indre Fosen kommunestyre godkjenner økning i lånerammen til Fosen Renovasjon
IKS til kr. 80 000 000,-. Selskapsavtalens § 10 1.avsnitt endres tilsvarende.

Oppsummering:
I sak 9/18 fattet representantskapet i Fosen Renovasjon IKS følgende vedtak:
1. Representantskapet anbefaler at kommunestyrene å oppdatere selskapsavtalen
med ny låneramme på 80 millioner kroner og viser til investeringsplan i sakens
vurdering.
2. I henhold til selskapsavtalen kap. 7.2 bokstav j, skal representantskapet behandle
saker om vesentlige endringer i metoder/systemer.
3. Ny gjenvinningsstasjon/omlastingsstasjon defineres som en vesentlig endring og
skal vedtas av representantskapet i egen sak.

Saksutredning
For at Fosen Renovasjon IKS skal kunne gjennomføre selskapets planlagte
investeringer i årene fremover må lånerammen økes.
I henhold til dagens selskapsavtale kan det tas opp lån på 17 millioner kroner. Pr i
dag er eksisterende lån på 15,0 millioner.
I representantskapet sak 13/17, ble det vedtatt budsjett 2018 og økonomiplan i 8
punkter. Siste punkt var en anbefaling til kommunene om å oppdatere
selskapsavtalen med låneramme på 80 millioner kroner. Det viste seg i ettertid at
representantskapet ikke ønsket en slik oppdatering, da vedtaket ville gi styret
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myndighet til å iverksette bygging av ny gjenvinningsstasjon. Representantskapet
ønsket en mer grundig utredning av ny gjenvinningsstasjon før de overlater
investeringsbeslutning til styret og administrasjonen.
Det er utredet alternativer for ny gjenvinningsstasjon i Bjugn/Ørland og utbedringer av
gjenvinningsstasjonen i Rissa. Disse viser at det er behov for investeringer på ca 50
millioner kroner. I disse utredningene er det lagt til grunn en felles
gjenvinningsstasjon for Bjugn/Ørland. Det er også lagt til grunn at området på Ørland
gjenvinningsstasjon ("Kråka") skal benyttes til lager for trevirke og hageavfall, samt
dunklager og containerlager.
Hoveddelen av de planlagte investeringene, gjelder ny gjenvinningsstasjon og
oppgradering av gjenvinningsstasjon, totalt 54 millioner i 2019 og 2020. Ut over dette
er det planlagt andre investeringer på 14 millioner i 2019 og 2020. Dette er
hovedsakelig innkjøp av beholdere, containere, innkjøp av anleggsmaskiner og
renovasjonsbiler. Pr i dag betales det avdrag på eksisterende lån på ca 3 millioner pr
år. I henhold til investeringsplan (Sak 10/18) er det planlagt flere investeringer i årene
som kommer. Det er vist i tabellen under.
Investeringsår

2019

Prosjekt
Generell opprusting
300 000
gjenbruksstasjoner
Ny
8 000 000
gjenvinningsstasjon
Ørland/Bjugn
Oppgradering
gjenvinningsstasjon
Rissa
Renovasjonsbiler
Beholdere Returpunkt
60 000
Containere omlasting
750 000
Containere hytte
400 000
Beholdere (80-1000)
100 000
Nedgravde containere
500 000
Anleggsmaskiner gj.v.s
800 000
Sum investeringer:
16 910 000

2020

2021

2022

Totalt i
perioden

300 000

300 000

200 000

1 100 000

40 000 000

48 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000
60 000
750 000
400 000
3 500 000
500 000
51 510 000

2 000 000
60 000
750 000
400 000
100 000
500 000

2 000 000
60 000
750 000
400 000
100 000
500 000

4 110 000

4 010 000

10 000 000
240 000
3 000 000
1 600 000
3 800 000
2 000 000
800 000
75 740 000

Det er vurdert to ulike alternativ for utvidelse av lånerammen:
1. Utvidelse for å gjennomføre allerede vedtatte investeringer, for å holde driften i
gang de kommende årene. Det vil si alle investeringer med unntak av ny
gjenvinningsstasjon i Bjugn/Ørland og oppgradering av gj.v.s. i Rissa. Det er sett på
behov for økt låneramme de neste to årene:
Lån pr 31.12.2018
15 MNOK
+Investering 2019-2020 14 MNOK
-Avdrag 2019-2020
6 MNOK
Låneramme uten ny gj.v.s.23 MNOK
2. Utvidelse for å gjennomføre alle investeringer i investeringsplanen, inkludert ny
gjenvinningsstasjon i Bjugn/Ørland og oppgradering av gj.v.s. i Rissa. Med en

tilsvarende beregning som over, er det vurdert at lånerammen må økes til 80
millioner kroner.
Siden vi i dag bruker nesten hele lånerammen på 17 millioner kroner, må vi utvide
denne rammen for å kunne håndtere den daglig driften i årene som kommer.
Alternativ 1 med en utvidelse til 23 millioner vil dekke dette behovet.
Det er mye som tyder på at det er behov for vesentlige investeringer på Fosen
Renovasjons gjenvinningsstasjoner, ref. alternativ 2. Ved å vedta ny låneramme på
80 millioner, vil man slippe å behandle selskapsavtalen i alle kommunestyrene to
ganger. Man vil likevel ikke gi administrasjonen og styret i selskapet frie tøyler i
forhold til å bruke rammen. Med foreslått vedtak må en framtidig investering til ny
gjenvinningsstasjon vedtas av representantskapet.

Saken vurdert i folkehelseperspektiv:
Saken har ingen spesielle folkehelsemessige virkninger.

