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REPRENSTANTSKAPSMØTE MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP 
Torsdag 23. OKTOBER 2014 kl 12.30 

Motested: Moterom MNAs lokaler i Barlia  -  Overhalla. 

Folgende Representanter rnotte: 

Kommune Representant Antall Stemmer 

Roan kommune Jan H. Grydeland 5 

Osen kommune Jorn Nordmeland 5 

Flatanger kommune Olav Jorgen Bjørkås 5 

Namdalseid komniune Steinar Lyngstad 6 

Namsos komrnune Morten Stene 24 

Fosnes kommune Bjorg Tingstad 4 

Overhalla kommune Per Olav Tyldum 9 

Grong kommune Skjalg Åkeroy 7 

Hoylandet kommune Hege Nordheim — Viken 5 

Nærøy kommune Christoffer Strom 11 

Vikna kommune 

Leka kommune 

Bindal kommune Elin Vareide Lian 5 

Antall stemmer til stede på representantskapsmotet var 86 av i alt 100 

Fra selskapet: Jenny Domås - styreleder 

Alfred Skogmo - styremedlem 
Albert Larsen - styremedlem 
Wenche Opdal — vara ansatterepresentant 
Asle Hasselvold - daglig leder 

Nina Svarlien - referent 

Andre motende: Kjell Tore Kirketeig - revisor 
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R-sak 8/2014 Registrering av frammote, godkjenning av
moteinnkalling, valg av to til A underskrive
moteprotokollen

Vedtak:

11 av 13 kommuner er representert med i alt 86 av 100 stemmer. (Nærøy kommune
deltok fra R.sak 10/2014)

Ordforer i representantskapet Per Olav Tyldum åpnet motet.
Moteinnkalling og registrering av frammote ble enstemmig godkjent..

Representantene Morten Stene og Elin Vareide Lian ble valgt til å underskrive
moteprotokollen.

R-sak 10/2014 ble behandlet for R-sak 9/2014.

R-sak 10/2014 Pris fra MNA til kommunene for 2015

Det vises til vedlagte dokument årsbudsjett 2015, handlingsplan 2015 og rullering av
økonomiplan 2015 — 2018 samt sak 9.

Forslag til vedtak i representantskapet:

Styrets forslag til priser for 2015 vedtas.

Behandling:
Representanten Steinar Lyngstad foreslo å endre °/0-satsen for gebyrokning fra 4 `)/0
til 3,5 %.

Forslag til vedtak fra Steinar Lyngstad ble vedtatt med 71 av 86 stemmer.

Vedtak:
Pris fra MNA til kommunene okes med 3,5 % for 2015.

Gebyr/pris 2015 legges ved i eget vedlegg.

R-sak 9/2014 Arsbudsjett 2015, handlingsplan 2015, rullering av
økonomiplan 2015 - 2018

Forslag til vedtak i representantskapet:

Styrets forslag til årsbudsjett 2015, handlingsplan 2015 og rullering av økonomiplan
2015 —2018 godkjennes.



Vedtak:
Med de endringer og folger som fremkom i R-sak 9/2014 ble styrets forslag til
årsbudsjett 2015, handlingsplan 2015 og rullering av okonomiplan 2015 — 2018
enstemmig vedtatt.

R-sak 11/2014 Abonnementshåndtering og fakturering fra MNA
direkte til den enkelte abonnent

Forslag til vedtak i representantskapet:

• Representantskapet mener det er riktig å overfore alt ansvar for oppfolging,
vedlikehold og drift av database for renovasjonsgebyr fra kommunene til MNA.

• Fakturering av renovasjonsgebyr foretas fortsatt av den enkelte komnnune.

Vedtak:

• Representantskapet mener det er riktig å overfore alt ansvar for oppfølging,
vedlikehold og drift av database for renovasjonsgebyr fra kommunene til MNA.

• Fakturering av renovasjonsgebyr foretas fortsatt av den enkelte kommune.

Enstemmig vedtatt.

R-sak12/2014 Forslag til endring vedtekter — ny selskapsavtale for
Midtre Namdal Avfallsselskap IKS

Forslag til vedtak i representantskapet:

• Representantskapet vedtar styrets forslag til selskapsavtale for Midtre Namdal
Avfallsselskap IKS og oversender saken til eierkommunene for videre behandling

• Representantskapet oppfordrer eierkommunene til å behandle saken innen mars
2015

Vedtak:

• Representantskapet vedtar styrets forslag til selskapsavtale for Midtre Namdal
Avfallsselskap IKS og oversender saken til eierkommunene for videre behandling

• Representantskapet oppfordrer eierkommunene til å behandle saken innen mars
2015

Enstemmig vedtatt.



R-sak 1312014 Forslag til endring av forskrift for husholdningsavfall

Forslag til vedtak i representantskapet:

• Representantskapet vedtar styrets forslag til endring av forskrift for
husholdningsavfall og oversender saken til eierkornmunene for videre behandling.

• MNA bes på vegne av eierkommunene sende forskriften ut på en felles horing for
oversending til videre behandling i kommunene.

• Representantskapet oppfordrer eierkommunene til 6 behandle saken innen mars
2015

Vedtak:
• Representantskapet vedtar styrets forslag til end ring av forskrift for

husholdningsavfall og oversender saken til eierkommunene for videre behandling.
• MNA bes på vegne av eierkommunene sende forskriften ut på en felles hewing for

oversending til videre behandling i kommunene.
• Representantskapet oppfordrer eierkommunene til 6 behandle saken innen mars

2015

Enstemmig vedtatt.

R-sak 14/2014 Tildeling av enerett for tomming og behandling av
slam fra private slamavskillere

Forslag til vedtak i representantskapet:

• Representantskapet tilrår kommunene 6 tildele MNA enerett for tomming og
behandling av slam fra medlemskommunene.

• Tildelingen skjer ved endring i avfallsforskriften slik at denne også omfatter § 26 i
forurensingsloven.

• Enerett overfores MNA fra 1/6 2015

Behandling:

Forslag til vedtak fra representant Skjalg Akeroy: Saken utsettes inntil videre.

Vedtak:

Forslag fra Skjalg Akeroy enstemmig vedtatt. Saken utsettes inntil videre.



Motet hevet kl 15:25

Morten Stene Elin Vareide Lian

NAMSOSKOI1UINI1Z
Ordfører

R-sak 15/2014 Tildeling av enerett for innsamling og behandling av
avfall fra kommunale institusjoner/ virksomheter

Forslag til vedtak i representantskapet:

Representantskapet anbefaler eierkommunene i MNA å inngå avtale om tildeling av
enerett for innsamling og behandling av avfall fra kommunale institusjoner/
virksomheter med MNA.

Vedtak:

Representantskapet anbefaler eierkommunene i MNA å inngå avtale om tildeling av
enerett for innsannling og behandling av avfall fra kommunale institusjoner/
virksomheter med MNA.

Enstemmig vedtatt.

R-sak 16/2014 Retningslinjer for fritak/ unntak renovasjon

Forslag til vedtak i representantskapet:

• Representantskapet vedtar styrets forslag til retningslinjer for fritak/ unntak
renovasjon og oversender saken til eierkommunene for videre behandling.

• Representantskapet oppfordrer eierkommunene til å behandle saken innen mars
2015

Vedtak:
• Representantskapet vedtar styrets forslag til retningslinjer for fritak/ unntak

renovasjon og oversender saken til eierkommunene for videre behandling.

• Representantskapet oppfordrer eierkommunene til å behandle saken innen mars
2015

Enstennmigvedtatt.

R-sak 17/2014 Eventuelt

• Styreleder orienterte kort om prosjektet SESAM (Sentralt ettersorterings-anlegg i
Midt-Norge)
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TENK MILJØ - SKAP VERDIER 

Gebyr/pris 2015 

Økning på 3,5 % fra 2014 

Abonnement 
Pris 

ekskl. 
mva 

Pris 
inklusive 

mva 

Abonnement 240 I restavfall, henting hver 3. uke 
(standardabonnement) 

3 817 4771 

Abonnement 100 I sekk, henting hver 3. uke 3 610 4513 

Abonnement 360 I restavfall, henting hver 3. uke 4 231 5289 

Fradrag kompostering -207 -259 

Hytterenovasjon 725 906 

Hytterenovasjon med reduksjon 518 648 

In en endring i tilleggspriser 

Tillegg for henting av avfall ved avstand over 
20 m fra godkjent veg 

Tillegg 
ekskl. 
mva 

Tillegg 
inklusive 

mva 

Plassering av stativer/beholdere mellom 20 -30 meter 300 375 
Plassering av stativer/beholdere mellom 30 -50 meter 400 500 
Plassering av stativer/beholdere mellom 50 - 60 meter 600 750 
Plassering av stativer/beholdere over 60 meter 900 1125 
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