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Sammendrag   
Telemark kommunerevisjon IKS gjennomførte vår og sommer 2006 forvaltningsrevisjonen 
”Indre Agder og Telemark avfallsselskap”. Formålet med revisjonen var å undersøke om 
representantskapet og styret hadde utøvd tilstrekkelig kontrollmyndighet overfor styreleder og 
daglig leder i selskapet i perioden 2000 til mai 2006. 
 
Bakgrunnen for prosjektet er en konflikt som har pågått mellom avfallsselskapet vedrørende 
driften av Langmoen avfallsanlegg i Nissedal og nærmeste nabo. Det har vært luktproblemer 
som har skapt ubehag og ulempe for naboen. I den undersøkte perioden har det vært spesielt 
to arbeidsuhell som har medført ekstra store luktdannelser. Den ene hendelsen var ved 
nedgraving av vertikale rør for å ta i bruk gass til produksjon av strøm og den andre ved 
vending av matavfall på et for tidlig tidspunkt. I tillegg kom det en større luktmengde som 
følge av ekstra nedbørrik høst i 2000. 
 
Revisjonen hadde som oppgave å se hvorvidt styret og representantskapet hadde gjort det de 
skulle i henhold til lovverk, forskrifter, vedtekter og selskapsavtale. Revisjonen kan ikke 
overprøve de intensjoner, mål eller viljeserklæringer som ligger i et politisk 
vedtak/styrevedtak. Revisjonen vurderer heller ikke privatrettslige forhold.  
 
Resultater: 
Revisors vurdering er at både styret og representantskapet har ivaretatt sine oppgaver.  Styret 
ved styreleder har i 2005/2006 kommet med konkrete tilbud for overtakelse av eiendommen. 
Partene har ikke kommet til enighet, blant annet fordi naboen krever ulempeserstatning for 
luktplagene som de hevder har vært etter juni 2002 og fram til dags dato i 2006.  
Det ble gitt erstatning for ulempe ved en engangsutbetaling i 2002 og verdiforringelse i et 
forlik inngått mellom partene i Vest-Telemark tingrett i januar 2006. Revisor anser dette for å 
være et privatrettslig forhold som vi ikke kan ta stilling til. 
 
Daglig ledelse i selskapet burde informert naboene bedre i forbindelse med arbeidsuhell og 
prosjekter som man kunne anta ville produsere en del ekstra luktproblemer. 
Kommunikasjonen med naboen som selskapet er i konflikt med burde også vært bedre. 
Kommunikasjonen er avhengig av begge parter for å kunne fungere godt, men som tilbyder 
av offentlige tjenester og med et kommunalt eierskap, har selskapet ekstraordinært ansvar 
overfor nærmiljøet til anlegget. 
 
Revisjonen kan likevel ikke konkludere med at daglig ledelse eller styreleder har gjort annet 
enn å følge opp vedtak og bestemmelser som er tatt av styret og representantskapet. Styret og 
representantskapet har blitt løpende informert om utviklingen i saken. På revisjonen virker det 
som om konflikten har blitt forsterket på grunn av manglende kommunikasjon og 
misforståelser hos begge parter.  
 
 
 

Skien, 16.10.2006 
Telemark kommunerevisjon IKS 

 
 
Marit Aasen  Alf Olav Uldal 
fagansvarlig forvaltningsrevisor  forvaltningsrevisor
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1 Innledning  
Prosjektet er gjennomført som forvaltningsrevisjon. Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i 
kommunelovens § 77 nr. 4, jamfør forskrift om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om 
revisjon kapitel 3.  
 
Ifølge forskrift om revisjon § 7 skal forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i 
henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området. 
Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, 
fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre 23. mai 2005 og gjort gjeldende som god 
kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og internasjonale prinsipper 
og standarder som er fastsatt av International Organization of Supreme Audit Institutions 
(INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA).  
 
Prosjektet er en bestilling fra kontrollutvalget i Drangedal på vegne av kontrollutvalgene i 
eierkommunene i Telemark: Drangedal, Nome og Nissedal. Nissedal er vertskommune for 
selskapet, men da medlemmene i kontrollutvalget i Nissedal erklærte seg inhabile, ble saken 
overført til kontrollutvalget i Drangedal.  
  
Vedtaket i Drangedal kontrollutvalg den 08.03.2006 er følgende: 
Kontrollutvalget i Drangedal påtar seg ansvaret med å føre selskapskontroll av selskapet 
Indre Agder og Telemark Avfallsselskap DA. Kontrollutvalget ber Telemark 
kommunerevisjon IKS gjennomføre forvaltningsrevisjon i selskapet Indre Agder og Telemark 
Avfallsselskap DA med bakgrunn i brev fra Johanne Vejrup datert 10.01.2006. 
Kontrollutvalget vedtar at dette prosjektet blir tatt av ressursene som er sett til 
forvaltningsrevisjon for eierkommunene. 
 
Bakgrunn 
Fra 2000-2003 var IATA organisert i henhold til kommunelovens § 27. Drangedal, Nissedal 
og Åmli var eierkommunene på dette tidspunktet.  IATA var ikke et eget rettssubjekt, og 
eierkommunene hadde et delt ansvar for selskapet. Selskapet skulle styres i samsvar med 
vedtatte vedtekter. Etter 01.01.2004 ble IATA organisert som et interkommunalt selskap med 
hjemmel i Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven). Nome kommune kom med som 
eierkommune fra dette tidspunktet. Det ble vedtatt egen selskapsavtale som styringsredskap i 
tillegg til IKS-lovens bestemmelser. Fra 2004 ble selskapet et eget rettssubjekt. Det går 
dermed et skille med hensyn til eierkommunenes politiske styring overfor selskapet.  
 
Fra 2004 driver selskapet produksjonsanlegg i Nome og Nissedal, og det er en gjenvinnings-
stasjon i Drangedal. 
 
Løyve 
Ut over 90-tallet og frem til dags dato har det vært en kraftig innskjerping av regelverket for 
avfallshåndtering. Dette har blant annet sammenheng med at Norge har tilnærmet seg EUs 
krav og regelverk. Langmoen avfallsanlegg fikk sitt første løyve til drift fra Fylkesmannen 
den 21.10.1992. Senere ble løyvet fornyet den 02.02.1999. Det forelå en ny nasjonal forskrift 
om deponering av avfall 21.03.2002 med nye krav til drift av deponier. Den bestemte at alle 
deponier måtte sende inn ny søknad om løyve til fortsatt drift. For å få innvilget nytt løyve 
måtte det foreligge en miljørisikoanalyse i forbindelse med sigevann.  IATA sendte etter dette 
ny søknad datert 30.04.2003. Først i november 2003 la Statens forurensningstilsyn fram en 
nasjonal rettledning for innhold og gjennomføring av en miljørisikoanalyse. 15.04.2004 
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oversendte IATA en miljørisikoanalyse1 av deponiet til Fylkesmannen, og i brev av 
29.06.2004 opplyser Fylkesmannen at Langmoen kan drive videre med den håndteringen av 
sigevann som anlegget har.   
 
I brev av 21.12.2004 gjorde Fylkesmannen en midlertidig endring i løyve og ga aksept for å ta 
imot avfall fra Renovest-området2, og 17.03.05 ble det gitt tidsavgrenset løyve fram til 
31.12.2006 til åpen rankekompostering av våtorganisk avfall ved Langmoen avfallsanlegg. 
Siste løyve for videre drift i henhold til søknaden av 30.04.2004 ble gitt fra Fylkesmannen 
11.01.2006. Det blir her pekt på at etter at den åpne komposteringen av våtorganisk avfall 
opphører, vil luktproblemene etter Fylkesmannens mening bli mindre. Jamfør brev fra 
Fylkesmannen, datert 11.01.2006, Nytt løyve til drift av Langmoen avfallsanlegg, 
Haugsjåsund, Nissedal kommune, som følger som vedlegg 2 i rapporten. 

1.1 Problemstillinger 
Følgende problemstillinger er satt opp i henhold til Johanne Vejrup (naboen) sitt brev av 10. 
januar 2006: 
 

1. Har representantskapet og styret utøvd sin kontrollmyndighet i forhold til 
luktproblemene ved Langmoen avfallsanlegg? 

 
2. Har representantskapet og styret utøvd tilstrekkelig kontroll med hvordan 

styreleder og daglig leder har forsøkt å løse konflikten med naboen? 

1.2 Avgrensing  
Prosjektet er avgrenset til å omfatte inneværende og forrige styreperiode. Det betyr at vi går 
tilbake til 2000 og frem til mai 2006. Prosjektet omfatter kun Langmoen avfallsanlegg i 
Nissedal.  
 
Ifølge gjeldende retningslinjer og standard for forvaltningsrevisjon3 skal revisor ikke vurdere 
hensiktsmessigheten i de vedtak som blir gjort av politiske organer med beslutnings-
myndighet. Revisor kan ikke overprøve de intensjoner, mål eller viljeserklæringer som ligger 
i et politisk vedtak/styrevedtak. Revisjonens oppgave blir dermed å undersøke om lov, 
retningslinjer og avtaleverk er fulgt. Revisjonen vurderer ikke privatrettslige forhold. 
 

2 Metode og kvalitetsikring 

2.1 Metodevalg 
Metodene som ble brukt i prosjektet er dokumentanalyse og intervju. For nærmere beskrivelse 
av undersøkelsens metoder, viser vi til vedlegg nr 1. 

2.2 Kvalitetsikring 
Dataene som er samlet inn kvalitetssikres for å oppnå troverdighet og gyldighet. Vi var to 
revisorer til stede ved intervjuene for å sikre at intervjuobjektene siteres og forstås mest mulig 
objektivt. Videre ble de delene av intervjuene som ble brukt, verifisert av intervjuobjektene 
for å sikre at de kan vedkjenne seg informasjonen i referatet. Uttalelsene og informasjonen fra 

                                                 
1 Utarbeidet av firma Tveiten AS og Miljøgeologi A/S 
2 Renovest omfatter kommunene Fyresdal, Tokke, Vinje, Kviteseid og Seljord 
3 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon , Norges kommunerevisorforening, punkt 6. 
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intervjuene ble også verifisert opp mot saksdokumenter. Intervjuene har i hovedsak blitt 
gjennomført i samme form og med mest mulig likt innhold for å sikre et sammenlignbart 
resultat. 

2.3 Høring 
Utkast av rapporten har blitt sendt til styret for IATA v/styreleder, representantskapsleder, 
daglig leder og naboen til uttalelse. Det foreligger omfattende tilbakemeldinger fra begge 
parter. IATAs representantskapsleder, styreleder og daglig leder har sendt felles svarbrev. Fra 
begge parter er det vist til uttalelse fra advokat. Revisor har funnet det hensiktsmessig å ta inn 
høringssvarene i rapporten. I tillegg har vi lagt inn våre kommentarer til høringene der vi har 
funnet at vi har kunnet kommentere svarene. Alt følger som vedlegg til rapporten. Av 
vesentlige endringer som er foretatt i rapporten i forhold til høringsrapporten, er at vi har 
trukket tilbake vår konklusjon om brudd på naboloven. Vi innser at for å trekke en slik 
konklusjon, ville det være nødvendig å innhente mer informasjon. Vi mener at dette i 
utgangspunktet ligger utenfor vårt mandat i denne saken. Originalbrevene vedrørende 
høringene følger som utrykt vedlegg til rapporten. 
 

3 Revisjonskriterier 
Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på lover, regler og normer som gjelder innenfor det 
området som skal undersøkes. Kriteriene vil ligge til grunn for de vurderingene og de 
konklusjonene som blir gjort. 

3.1 Organisering og formål  
IATA var regulert av kommuneloven frem til omdannelsen til IKS i 2004. Siden 2004 har lov 
om interkommunale selskap regulert virksomheten. Kommuneloven gir relativt stor frihet i 
hvordan et § 27-selskap skal organiseres. Det betyr at vedtektene fastsetter hvordan selskapet 
skal drives og organiseres. I lov om interkommunale selskap er det klare bestemmelser om 
styrende organer og hvilke ansvar og oppgaver disse har. I tillegg til lov om interkommunale 
selskap, har IATA IKS også vært styrt av en selskapsavtale. 
 
Ifølge vedtektene er formålet med avfallsselskapet å ta vare på det totale avfallet i regionen på 
en miljømessig, teknisk og økonomisk forsvarlig måte. Blant annet skal selskapet anlegge, eie 
og drive mottak og behandlingsanlegg for avfall i de deltakende kommunen etter 
forureiningslov og konsesjonsvilkår. 4 
 
I selskapsavtalen til IATA IKS er formålet videreført fra tidligere vedtekter. Selskapsavtalen 
inneholder blant annet bestemmelser om når ordinært representantskapsmøte skal avholdes.  

3.2 Representantskapets funksjon og oppgaver 
Kommuneloven setter ikke krav om at det opprettes representantskap, og det er opp til 
deltagerkommunene å opprette de organer de måtte ønske. Forutsetningen er at et av organene 
må ha selve styringsfunksjonen. Etter at Lov om interkommunale selskap kom, jf lov av 
29.01.1999 nr. 6, vil ikke § 27 samarbeid kunne etableres som eget rettssubjekt med ansvar 
for økonomiske og andre forpliktelser. 
 
Avfallselskapet blir ledet av et representantskap og et styre. Representantskapet er selskapets 
øverste organ. Representantskapet skal føre tilsyn med at selskapet blir drive etter sine 
                                                 
4 Jamfør § 2 i vedtektene 
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føremål og i samsvar med lover og vedtekter. Det skal førast protokoll over saker og vedtak i 
representantskapet.5 Representantskapet vedtar anleggsutbygging og opptak av lån innenfor 
de rammer vedtektene setter.6 
 
IKS-loven krever at visse saker avgjøres av representantskapet. Representantskapet er 
overordnet andre organ Det kan fastsettes i selskapsavtalen at visse arter saker som ellers 
hører under styret, må godkjennes av representantskapet. Representantskapet har generell 
instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor styret.7  
 
Representantskapet er ansvarlige for å vedta anleggsutbygging, opptak av lån, og andre saker 
styret vil at representantskapet skal handsame.   

3.3 Styrets funksjon og oppgaver 
Styret skal i følge vedtektene:  

• lede selskapet etter vedtekter og avgjørelser som er gitt av representantskapet 
• lage framlegg til vedtak i saker som skal til representantskapet 
• ansette og si opp daglig leder  
• vedta mindre utvidelser av anlegg og maskiner innenfor budsjett 
• delegere saker til daglig leder innenfor gitte rammer 

 
I følge IKS-loven, hører forvaltningen av selskapet inn under styret. Styret skal påse at 
virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett 
og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet.  
 
Styret må sørge for at det er rutiner og rapporteringsordninger som gir styret grunnlag for å 
følge med i selskapets stilling og utvikling. 
 
Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.8 Tilsynsansvaret innebærer 
at styret må påse at daglig leder har de egenskaper som er nødvendig for å utøve den daglige 
ledelsen på en forsvarlig måte. Daglig leder er underlagt styrets instruksjonsmyndighet.  

3.4 Styreleders funksjon og oppgaver 
Styreleder skal innkalle til møte ved behov, eller når minst to medlemmer krever det. 
Styreleder har tale- og møterett i representantskapet.  
 
Styreleder har et særskilt ansvar for at styret fungerer forsvarlig og på en hensiktsmessig 
måte. Han innkaller til, og han er pålagt å lede styremøtene. Han har ikke selvstendig 
beslutningsmyndighet i selskapet og det er kun ved stemmelikhet at lederens stemme er 
utslagsgivende. Han har plikt til å møte i representantskapet.9 
 
Kravet om styrebehandling forutsetter at det er kommunikasjon mellom daglig leder og 
styreleder utenom styremøtene slik at styreleder er orientert om aktuelle styresaker.10 

                                                 
5 Jamfør § 7 i vedtektene 
6 Iflg. § 9 i vedtektene er rammen for å ta opp lån 9 mill. kroner 
7 Jamfør IKS-lovens § 7 
8  Jamfør IKS-lovens § 13 
9  Bjella, Knudsen, Aarbakke. 2001. Kommunale selskaper og foretak. Kommentarutgave, side 143 
10 Bjella, Knudsen, Aarbakke. 2001. Kommunale selskaper og foretak. Kommentarutgave, side 150. 
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3.5 Daglig leders funksjon og oppgaver 
Daglig leder skal ha ansvaret for den daglige ledelsen av virksomheten og fylgje retningsliner 
og pålegg frå styret. Daglig leder skal passe på at virksomheten er i tråd med selskapets 
formål. Daglig leder er sekretær i representantskapet og styret og har møte- og talerett i alle 
organ som er oppretta av selskapet.11 
 
Ifølge IKS-lovens § 14: Daglig leder forestår den daglige ledelsen av selskapet og skal følge 
de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som 
etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Slike saker kan den daglige 
leder bare avgjøre når styret i den enkelte sak har gitt daglig leder myndighet til det, eller når 
styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet. Styret 
skal i så fall snarest mulig underrettes om saken. 

3.6 Ansvarsgrunnlaget i konflikten mellom selskapet og naboen12 
Ansvarsgrunnlaget i konflikten følger av naboloven13. I § 2 heter det at ingen må ha, gjera 
eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på 
granneeigedom. I avgjerda om noko er urimeleg eller uturvande, skal det leggjast vekt på kva 
som er teknisk og økonomisk mogeleg å gjera for å hindra eller avgrensa skaden eller 
ulempa.  I § 16 først ledd heter det at ved skade og ulempe skal erstatningen eller vederlaget 
som hovudregel setjast til ein sum pengar ein gong for alltid (ein eingongssum). 

3.7 Selskapets informasjonsplikt  
Nabolovens § 6 gir klare føringer for varsling av naboeiendommer i forkant av planting, 
graving, bygging, industriverksemd eller anna tiltak som kan verta til skade eller ulempe på 
granneeigedom. 
 
Revisjonskriteriene kan på bakgrunn av ovennevnte utredning defineres slik: 
Problemstilling 1: 

o Representantskapet har et overordnet ansvar for å føre tilsyn med at selskapet blir 
drevet etter sine formål og i samsvar med lover og vedtekter/selskapsavtale. 

o Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, lover, 
vedtekter/selskapsavtale, og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av 
representantskapet. 

 
Problemstilling 2: 

o Representantskapet skal holde seg orientert om hvilke tiltak som settes i verk for å få 
til en løsning på konflikten med naboen. Styret skal påse at de tiltak som iverksettes er 
i samsvar med representantskapets og styrets vedtak og intensjoner.  

o Daglig leder skal varsle naboene i forkant når arbeid på avfallsanlegget kan gi 
luktplager og i ettertid hvis uhell som er til ulempe for naboene har skjedd. 

 

                                                 
11 Jamfør § 11 i vedtektene 
12 Ansvarsgrunnlaget  mellom IATA og naboen om erstatning for skade og ulempe, mener revisor er et 
privatrettslig  forhold som vi ikke kan ta stilling til.  
13 LOV 1961-06-16 nr 15: Lov om rettshøve mellom grannar (grannelova) 
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4 Fakta og funn  
Representantskapet har i begge periodene vært informert om konflikten mellom naboen og 
IATA IKS. Representantskapet har et til to møter per år. Leder av representantskapet møter 
fast i styremøtene. Styreleder har møteplikt i representantskapet. Det skjer således en 
gjensidig informasjon mellom utvalgene.  
 
Representantskapet har vært orientert om den daglige drift, men i all hovedsak vedtatt saker 
som er av mer overordnet karakter, herunder investeringer i selskapet. Representantskapet har 
hvert år blitt forelagt en årsmelding. Fra 2003 har denne inneholdt en egen del fra daglig leder 
i tillegg til årsberetningen fra styret. Årsmeldingene gir en fyldig oversikt over selskapets 
aktiviteter og drift. Det har blitt orientert om luktproblemene hvert år, og om hvilke tiltak som 
er iverksatt for å løse problemene. I begge periodene har styret blitt orientert om og behandlet 
saker vedrørende luktproblemene og klagene fra naboene, og de tiltak som ble satt i gang for 
å bedre forholdene. Dette kommer klart fram i referatene i styreprotokollene. 
Representantskaps- og styremedlemmene har også fått informasjon ved at naboen har sendt 
brev direkte til medlemmer av representantskap og styret. Luktproblemene har også blitt 
omtalt i media, først og fremst Vest Telemark blad og Næringslivet i Telemark. Etter hvert 
tilspisset kommunikasjonen mellom IATA IKS ved styreleder/daglig leder og naboen seg, og 
IATA IKS og naboen engasjerte advokater for å ivareta sine interesser. En del korrespondanse 
fra naboen har gått utenom daglig leder. Styret har påpekt at alle henvendelser skal gå via 
administrasjonen i selskapet. Styret har vært engasjert i utviklingen av selskapet gjennom nye 
investeringer for å bedre miljøsituasjonen. Det har hele tiden vært løpende kontakt og 
samarbeid mellom styreleder og daglig leder.  
 
Fylkesmannen hevder at Langmoen er et godt drevet avfallsanlegg, som alltid forsøker å være 
i forkant av utviklingen. Alle pålegg fra Fylkesmannen er fulgt opp. 
 
Perioden 2000 – 2003 
Naboen tar første gang opp luktproblemet i brev av 21.11.1997. Høsten 2000 hadde spesielt 
store nedbørsmengder og dette førte til store luktplager. Frem til juni 2002 var det muntlig og 
skriftlig kontakt mellom partene. I styremøte 22.05.2002 vedtok styret å gi fullmakt til 
styrelederen om å forhandle frem og godkjenne en avtale om økonomisk kompensasjon med 
naboen. Styret ga retningslinjer om at avtalen skulle dekke en engangssum for 
ulempeerstatning og en kompensasjon for verdireduksjon av eiendommen.  Avtalen ble 
inngått 24.06.2002. Engangssummen for ulempeerstatning ble utbetalt, men kompensasjonen 
for verdireduksjon ble blant annet knyttet til vilkår om at Langmoen avfallsanlegg fikk løyve 
for videre drift. Avtalen inneholdt et punkt om at ved bortfall av løyve, falt grunnlaget for 
kompensasjonen bort. 
 
Styret vedtok også å være avventende med større omstrukturering i påvente av løyve for å se 
på rammebetingelsene. 
 
Perioden 2004 – mai 2006 
Luktproblemene fortsatte inn i 2004. Korrespondansen mellom partene fortsatte. Styret 
vedtok 23.03.2004  at Langmoen avfallsanlegg burde gi mer informasjon hvis det var 
problemer med driften som skapte lukt og ulemper for omgivelsene.  
 
Arbeidsuhellet som inntraff julen 2004 i forbindelse med vending av avfallsranker, rammet 
også en større del av lokalbefolkningen. Informasjon til lokalbefolkningen med forklaring på 
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hvorfor disse luktplagene oppstod, har ikke blitt formidlet i særlig grad. Også i tilfeller hvor 
ledelsen i selskapet burde kunne forutsi at luktplager ville oppstå.14 
 
Driftsuhellet julen 2004 resulterte i at en arbeidsgruppe ble igangsatt og ekstern konsulent ble 
leid inn for å se på rutinene. De nye rutinene ble senere nedfelt i reglement og innarbeidet 
blant de ansatte ved avfallsanlegget.  
 
I styremøte 11.05.2005 ble rapport fra kommunelegen i Drangedal om luktproblemene ved 
avfallsanlegget lagt frem.15 Kommunelegen tilrår følgende:  
 

1. IATA’s avfallsanlegg på Langmoen i Nissedal kommune pålegges i fremtiden 
å informere/varsle omgående beboere i nære omgivelser om driftsendringer-
/drifts-problemer som kan medføre midlertidig økte utslipp av gass eller lukt. 

2. IATA’s avfallsanlegg på Langmoen pålegges i fremtiden å innhente nødvendig 
ekspertise og råd så raskt som mulig for å unngå eller bøte på problemer og 
ulemper for omgivelsene som måtte oppstå under driften av anlegget. 

3. IATA’s avfallsanlegg på Langmoen pålegges å tilstrebe luktfrihet av anlegget i 
sin målsetting for driften.  

4.  
Erstatning 
Høsten 2004 ble flere tilbud om innløsning av eiendommen formidlet gjennom partenes 
advokater, men partene møttes ikke til forhandlinger. IATA IKS tilbød en sum for å overta 
eiendommen, som ikke ble akseptert av naboen fordi de hevdet at summen var for lav, og 
tilbudet ikke inneholdt ulempeserstatning for plager etter juni 2002 som de mener de har krav 
på. Motkrav som ble reist av naboen ble ikke akseptert av IATA IKS, delvis fordi 
eiendomsretten ikke skulle overføres og på grunn av beløpets størrelse. Naboen la som et siste 
tilbud fram et forslag om økning av verdireduksjonsbeløpet, noe IATA ikke ønsket gå med 
på. 
 
Styret vedtok 09.02.2005 å forholde seg tause til forespørsler fra bladet Næringslivet i 
Telemark og 11.05.2005 vedtok styret at utbetaling etter inngått avtale med naboene først 
skulle skje når konsesjon var gitt innenfor de rammer som avtalen tilsa. 
18.10.2005 ble IATA IKS stevnet for erstatningsbeløpet som ble avtalt i juni 2002. IATA IKS 
hadde ikke betalt ut dette beløpet i påvente av konsesjonen som først ble gitt fra 
Fylkesmannen 11.01.2006. Rettsmøtet ble avholdt 16.01.06 i Vest-Telemark tingrett og endte 
med et forlik mellom partene. Det ble utbetalt et beløp for verdireduksjon av eiendommen 
som var omlag i størrelsesorden som den inngåtte avtalen. 
 
Etter den tid har det igjen vært korrespondanse mellom partene om innløsning av 
eiendommen, som nå er fraflyttet og står tom. IATA IKS har tilbudt seg å inngå forhandlinger 
om en overtakelse på grunnlag av en verditakst, men naboen ønsker ikke taksering fordi dette 
etter deres mening ikke vil reflektere reell verdi. De mener også at de bør få erstatning for 
tapet de har lidd ved å måtte flytte fra boligen. IATA IKS har tilbudt naboen å overta 
eiendommen uten verditakst. Dette tilbudet aksepterte ikke naboen. Videre kommunikasjon 

                                                 
14 Spesielt med tanke på gassutslipp i forbindelse med nedgraving av vertikale rør i deponiet. 
15 Kommunelegen ble engasjert av Nissedal kommune på bakgrunn av klager for å foreta en vurdering av 
luktplagene fra Langmoen. Rapporten ble behandlet i Nissedal kommunestyre 14.06.2005. Politikerne i Nissedal 
vedtok at kommunen skal følge utviklingen av drifta ved Langmoen gjennom kommunelegens tilknytning til 
miljøretta helsevern.   
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ble stanset idet IATA i brev av 18.05.2006 viser til at så lenge Telemark kommunerevisjon 
gjennomfører forvaltningsrevisjon i saken, vil det ikke være aktuelt å ha samtaler om påstått 
ulempe utover det som er avtalt og utbetalt. 

5 Revisors vurderinger  

5.1 Problemstilling 1 
Representantskapets har et overordnet ansvar for å føre tilsyn med at selskapet drives i 
henhold til sitt formål og at det følger lov, vedtekter og selskapsavtale. Det skal ha en 
overordnet funksjon og trekke opp nødvendige retningslinjer. Vi mener at representantskapet 
har ivaretatt det ansvaret som er pålagt dem som overordnet organ i selskapet. Det er 
representantskapet som har vedtatt alle større utbygginger etter innstilling fra styret. 
Fylkesmannen har uttalt at Langmoen avfallsanlegg er et veldrevet selskap og at det ikke 
foreligger merknader eller pålegg som ikke er fulgt opp.  
 
Revisjonens gjennomgang viser at styret gjennom styreleders arbeid og behandling av saker 
har fulgt opp det ansvaret styret har for virksomhetens drift. Styret har gitt instrukser for 
styreleder og daglig leder, og det har ført tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. 
Styreleder har hatt god kommunikasjon med daglig leder i periodene mellom styremøtene og 
må således sies å ha fulgt opp sine forpliktelser som styreleder. Referater fra styremøtene 
viser at styret har fått god orientering om daglig drift, de tekniske problemene som har vært 
ved Langmoen avfallsanlegg og de løsninger som har vært satt i gang for å få best mulig 
miljømessig, teknisk og økonomisk drift. De valgene som styret har tatt, synes å være 
begrunnet. 

5.2 Problemstilling 2 
Vår gjennomgang viser at styret og representantskapet i selskapet har vært løpende informert 
om den pågående konflikten mellom selskapet og nærmeste nabo. Saksprotokoller fra styre- 
og representantskapsmøter bekrefter dette. Representantskapet har ikke selv gått direkte inn i 
konflikten eller instruert styret, men styrets behandling av saken har vært forelagt 
representantskapet. Styreleder og daglig leder har hatt full støtte fra representantskapet.  
 
Styret instruerte styrelederen i forbindelse med inngåelse av avtale med naboen i 2002, og ga 
han fullmakt til å forhandle frem avtalen. Verdiforringelsen av eiendommen og luktplagene 
har blitt kompensert gjennom et forlik mellom partene. Utbetalingen av dette beløpet skjedde 
på et sent tidspunkt, men var likevel i samsvar med avtale og styrevedtak. Det har blitt gitt 
tilbud om overtakelse av eiendommen på grunnlag av takst og tilbud uten taksering av 
eiendommen, uten at partene har kommet til enighet. Revisjonen skal ikke vurdere 
hensiktsmessigheten av vedtak som er gjort i representantskapet og styret. Fra intervjuene og 
dokumentene som er forelagt oss, har vi inntrykket av at partene ikke har hatt tilstrekkelig 
kommunikasjon for å få til en løsning.  
 
Revisor fikk gjennom intervjuene inntrykk av at daglig leder i den senere tid har vært lite 
involvert i konflikten med naboen. Dette er imidlertid tilbakevist fra IATA i høringssvaret. Vi 
må imidlertid konstatere at konflikten har vært så langvarig og omfattende at den må kunne 
karakteriseres som av uvanlig art og kan ikke forventes å inngå i de oppgaver som er pålagt 
daglig ledelse. Vi mener det er dokumentert at i en periode var det styreleder som hadde den 
løpende kontakten med naboen, før begge parter overlot kommunikasjonen til sine advokater.  
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Styret har vedtatt at nabolaget skal ha informasjon hvis problemer med driften skaper lukt og 
ulemper for naboene. Kommunikasjonen er avhengig av begge parter for å kunne fungere 
godt, men som tilbyder av offentlige tjenester og med et kommunalt eierskap, har selskapet 
ekstraordinært ansvar overfor nærmiljøet til anlegget. Dette bør inngå i de plikter daglig 
ledelse har ansvaret for. IATA hevder i sitt høringssvar at nabolaget har blitt tilfredstillende 
orientert om luktplagene. Dette er, og vil være en vurderingssak. Vi mener at vi har registret 
at dette ikke har vært tilfredsstillende fulgt opp, verken ved luktplager som kunne vært varslet 
i forkant eller forklaringer i etterkant når uhell har skjedd. I den forbindelse vises det bla til at 
styrevedtaket 23.03.2004 om bedre informasjon om problemer ved driften som kunne skape 
lukt og ulemper for omgivelsene. Til tross for dette vedtaket, ble det senere lagt frem sak for 
styret i møte 11.05.2005 fra kommunelege 1 i Drangedal om varsling av beboerne i nære 
omgivelser om driftsendringer/driftsproblemer som kan medføre midlertidig økte utslipp av 
gass eller lukt.  

6 Revisors konklusjoner  
Representantskapet og styret har utøvd sin kontrollmyndighet i begge periodene. Styreleder 
og daglig leder har utført sine oppgaver i henhold til de instrukser som er gitt. Informasjon til 
lokalsamfunnet, og især til nærmeste nabo, har vært mangelfull. Selskapet burde hatt vært 
flinkere til å varsle luktutslipp og til å forklare årsakene til at de oppstod i ettertid. Spesielt 
etter vedtaket i styret, burde daglig leder ha fulgt dette bedre opp. 16  
 
For revisor kan det synes som om mye av konflikten har blitt forsterket gjennom 
misforståelser, og medieomtale har trolig også bidratt til å skape splid mellom partene. 
Revisor kan ikke ta stilling til de påstander og anklager som fremkommer i saken.  Begge 
parter synes å være enige om at det har vært et luktproblem, men det er ulik oppfatning av 
hvor alvorlig dette har vært.  

Litteratur og kildereferanser 
Selskapsavtale for Indre Agder og Telemark Avfallsselskap IKS, forkorta til IATA IKS 
LOV 1961-06-16 nr 15: Lov om rettshøve mellom grannar (grannelova) 
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 
LOV 1999-01-29 nr 16: Lov om interkommunale selskaper 
LOV 1992-09-25 nr 107: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 
Forskrift om miljørettet helsevern 
Protokoller for representantskapet til IATA IKS 
Protokoller for styret til IATA IKS 
Historikk/korrespondanse-oversikt levert av nabo til avfallsanlegget 
 
Direkte sitater i rapporten er skrevet i kursiv. 

Vedlegg: 
Nr 1 - Undersøkelsens metoder 
Nr 2 - Brev fra Fylkesmannen i Telemark datert 11.01.2006: Nytt løyve til drift av Langmoen 
avfallsanlegg, Haugsjåsund, Nissedal kommune. 
Nr 3 – Rapport fra kommunelege 1 i Drangedal, datert 04.03.2005 
Nr 4 – Høringssvar fra Johanne Vejrup med revisors kommentarer 
Nr 5 – Høringssvar fra IATA med revisors kommentarer. 
                                                 
16 Sak 1/05 referat og orientering fra styreprotokoll for IATA IKS 
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Vedlegg nr 1 – Undersøkelsens metoder 
 
Valg av forskningsdesign 
Forskningsdesign er en overordnet plan for hvordan undersøkelsen skal gjennomføres. Man kan grovt 
dele mellom tre hovedtyper av forskningsdesign17: utforskende, beskrivende og kausale18 design. 
Prosjektet begynte med forundersøkelse som var av en utforskende karakter for å få økt innsikt, 
kunnskap og forståelse innenfor området. Videre brukte vi et beskrivende design fordi 
problemstillingene både er strukturerte og kan besvares ut fra klare forskrifter, lover, regler og 
prosedyrer. 
 
Datainnsamlingsmetode 
Hvordan man fremskaffer data vil være avhengig av hvilke kilder man har tilgang til. Vi har to typer 
kilder for data: primære og sekundære. Primære data er data som ikke er tilgjengelig fra før, og som 
må samles inn. Primærdata til dette prosjektet ble samlet inn gjennom åpne intervjuer. Dette er en 
kvalitativ undersøkelse som vil kunne besvare spørsmål som ikke er lette å måle eller kvantifisere. 
Metoden ble valgt for å kunne gi intervjuobjektet muligheten til å kunne snakke fritt og komme med 
innspill. Dette gjør at man kan få innsikt om problemstillinger og viktig informasjon som ikke ville 
vært mulig å få gjennom et standard intervju/spørreskjema. 

Sekundærdata er informasjon samlet inn av andre for et formål som kan være forskjellig fra vårt.19 
Sekundærdata kan være nyttige og gi mye informasjon, men det er viktig å vurdere hvem og hvorfor 
dataene til sekundærdataene er samlet inn og dets relevans i forhold til prosjektet. Aktuelle 
sekundærdatakilder for dette prosjektet har vært offentlige publikasjoner (herunder lovverk og 
forskrifter), referater/brev fra representantskapet og styret, korrespondanse mellom partene og 
løyvedokumenter fra Fylkesmannen. 

Utvalgsprosedyre 
Utvalget har vært et vurderingsutvalg og har bestått av dem som revisor mener best kan bidra med 
opplysninger i prosjektet. Vi har intervjuet de nærmeste naboene til avfallsanlegget, daglig leder, 
styreleder og representantskapsleder i IATA IKS inneværende periode, ordfører og rådmann i Nissedal 
kommune, samt nestleder i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen. 

Datainnsamling – praktisk gjennomføring 
Innsamlingen av data foregikk gjennom intervjuer. Vi fikk intervjuet alle vi ønsket å intervjue, og har 
ingen problemer med frafall av intervjuobjekter. En vanlig feilkilde med intervju som metode, kan 
være at intervjuobjektet nekter å svare på spørsmål, svarer ufullstendig eller usant. Det er ikke mulig å 
gardere seg fullstendig mot slike feilkilder, men uklare svar ble fulgt opp med tilleggsspørsmål. Mye 
av informasjonen har blitt verifisert gjennom saksdokumenter.  
 
Reliabilitet og validitet20  
Ved en kvalitativ undersøkelse vil reliabilitetsbegrepet ikke være så relevant, vi snakker derfor om 
dataene er troverdige. Data som presenteres skal være basert på faktiske forhold og objektive kriterier. 
Validitet for dataene er hvor godt, eller relevant data representerer det fenomenet som skal undersøkes. 
Ved kvalitative undersøkelser vil begrepsvaliditet være aktuelt og vil si hvor godt dataene 
representerer problemene. 

                                                 
17 Ghauri, P. og Grønhaug, K. 2002. Research Methods In Business Studies: A Practical Guide. Prentice Hall. 2. 
Utgave. Side48-51. 
18 Kausalitet: Forholdet mellom årsak og virkning. 
19 Ghauri, P. og Grønhaug, K. 2002. Research Methods In Business Studies: A Practical Guide. Prentice Hall. 2. 
Utgave. Side76. 
20 Reabilitet vil si undersøkelsens pålitelighet og validitet er undersøkelsens gyldighet. 
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Vedlegg nr 2 - Brev fra Fylkesmannen i Telemark datert 11.01.2006 
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Vedlegg nr 3 – Rapport fra kommunelege 1 i Drangedal, datert 04.03.2005 
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Vedlegg nr 4 Høringssvar fra Johanne Vejrup med revisors kommentarer 
 
Skriftlige kommentarer er gitt i  brev datert 08.09.06 og 18.09.06. I tillegg la Vejrup fram sine 
synspunkter for revisjonen i møte 13.09.06. 

Høringssvar fra Johanne Vejrup: 

Side iii Sammendrag- annet avsnitt 2.setning vi ønsker presisering av fraflytting 
pga av plagene Det har vært luktplager som har skapt ubehag og ulempe for 
naboen, og som har ført til at de har fraflyttet eiendommen av helsemessige 
grunner . 
 
Revisjonens kommentar:  
Fakta er at huset er fraflyttet, men om dette skyldes helsemessige forhold fremkalt 
av lukt, har ikke revisjonen grunnlag for å ta stilling til.  
 
Høringssvar fra Johanne Vejrup: 
Side iii Sammendrag- annet avsnitt fra 3.setning Det har vært spesielt 3 episoder . Ved 
nedlegging av gassrør – etter noen måneder ved omlegging av rørene – og i 2005 da 
fylkesmannens måtte stoppe komposteringen . 
 

Revisjonens kommentar:  
IATA hevder i sin høring at det stemmer med to uheldige episoder, som vi i 
høringsrapporten har kalt driftsuhell. I endelig rapport er dette endret til 
arbeidsuhell. Det er enighet om at det var ett uhell i forbindelse med nedsetting av 
rør for å fange opp gass i deponiet og det ble begått feil ved vending av utendørs 
rankekompostering julen 2004 som medførte lukt utover i 2005. Om nedlegging 
av gassrør og omlegging skal sees som en eller to saker må være en 
vurderingssak. I våre intervjuer har det blitt fokusert på to spesielle episoder. Det 
samme har kommunelege 1 i Drangedal gjort i sin rapport. 
 
Høringssvar fra Johanne Vejrup: 
Side iii Resultater- første setning revisjonen har på side 5 punkt 3.6 vist til at naboloven er 
brutt på flere punkt ved lukt og manglende varsling 
-andre setning vi ønsker bedre kronologi , og presisering av at 
ulempeserstatning ikke er tilbudt på  tross av fortsatte plager Det er i juni 
2002 gjort avtale om erstatning for ulempe og verdiforringelse i et forlik mellom 
partene . Styret ved styreleder har i 2005/2006 kommet med konkrete tilbud for 
overtakelse av eiendommen , dog uten å imotekomme kravet om 
ulempeserstatning for lutktplagene som har vært etter juni 2002 fram til dato . 
 
Revisjonens kommentar:  
Dette er privatrettslige forhold som vi ikke kan ta stilling til. 

 
Høringssvar fra Johanne Vejrup: 
-andre avsnitt Daglig leder i selskapet burde informert naboen 

bedre  ---- . Her er det brudd pa naboloven . Hvem retter kritikk mot 
selskapet for dette ? 
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Kommunikasjonen med naboen som selskapet er i konflikt med burde også vært 
bedre : menes det her at tonen IATAs kommunikasjon burde vært mer rettet mot 
løsning istedetfor unnvikelse ? Mengden av brev har vært stor , men ingenting er 
oppnådd 
 
Revisjonens kommentar:  
Dette går på den informasjonen og det inntrykket vi har fått gjennom intervjuer: at 
begge parter tillegger den andre parten holdninger og meninger som den andre part ikke 
mener de har. Vi har ikke anført om kommunikasjonen har vært rettet mot løsning eller 
unnvikelse fra IATAs side.  
 
Høringssvar fra Johanne Vejrup: 
- siste avsnitt Konklusjonen forekommer oss å mangle henvisning 
ti l  brudd på naboloven om vedvarende ulempe med lukt ( som vist under 
punkt 3.6 side 5 ) oppfølging av det spesielle ansvaret som er påpekt rett ovenfor . 
Ønsket tillegg : Det kan virke som om selskapets linje etter juni 2006 har vært 
for steil og lite egnet til løsning . 
 

Revisjonens kommentar: Vi vil ikke ta stilling til denne påstanden.  
 
Høringssvar fra Johanne Vejrup: Side 1 Innledning – tredje avsnitt  eierkommune også 
Åmli   

Revisjonens kommentar: 
Vi har tatt inn i innledningen at prosjektet er gjennomført på vegne av kontrollutvalgene i 
eierkommunene i Telemark.   
 
Høringssvar fra Johanne Vejrup: 
Side 2 Løyve – andre avsnitt 17.03.05 ble det, etter klage fra hele Hagsjåsundgrenda på 
ekstrem lukt i området , gitt tidsavgrenset løyve fram til 31.12.2006 til åpen 
rankekompostering av våtorganisk avfall ved Langmoen avfallsanlegg. 
 
Revisjonens kommentar: 
Vi har ikke sagt noe om klager m.v. i dette avsnittet. Det er kun en oritentering 

om bestemmelsene om løyve fra fylkesmannen. 

Høringssvar fra Johanne Vejrup: 

Side 2 1.2 Avgrensning  Spørsmål til andre avsnitt : Vi ser revisors 
begrensninger . Hvilken instans kan / bør gøre vurderingene av det etiske 
innholdet i politiske vedtak / styrevedtak ? Hvem kan hjelpe oss som klager til å 
bli møtt medforståelse ? Eventuelt rette kritikk til styret / ledelsen av et Iks ? 

Vi ser også at revisor ved to anledninger har trukket fram et kommunalt eiet selskaps 
ekstraordinære ansvar overfor nærmiljøet (side iii og side 8 punkt 5.2) . At dette 
påpekes gir oss dog ingen garanti for at selskapet tar ansvaret . Vi greier ikke 
engang å oppnå en skikkelig dialog . 
 

Revisjonens kommentar:  Dette ligger utenfor vårt mandat. 
 



Indre Agder og Telemark avfallsselskap IKS 

Telemark kommunerevisjon IKS 21

Høringssvar fra Johanne Vejrup: 
Side 3 punkt 3 Revisjonskriterier Det vises til normer . En gjeldende norm i Norge er at den 
som forurenser betaler for skaden . 
 
Revisjonens kommentar: Dette er ikke tatt opp i vår rapport. 

 
Høringssvar fra Johanne Vejrup: 
Punkt 3.1 annet avsnitt formålet ifølge vedtektene : behandlingsanlegg i de deltakende 
kommunene dvs eierkommunene . 
 

Revisjonens kommentar: Ordlyden i § 2 i vedtektene er ”Selskapet skal anlegge, 
eige og drive mottak og behandlingsanlegg for avfall i dei deltakande kommunane 
etter forureiningslov og konsesjonsvilkår.” Det er ikke presisert at deltakende 
kommuner er det samme som eierkommunene. 

Høringssvar fra Johanne Vejrup: 

Side 4 punkt 3.3 Styrets funksjon og oppgaver fjerde avsnitt Tilsyn med daglig 
leder -- påse at daglig leder har de egenskaper som er nødvenclig for å utøve den 
daglige ledelsen på en forsvarlig måte . Når det gjelder hvordan konflikten 
mellom oss og IATA har utviklet seg , beror dette hovedsakelig på daglig leders 
manglende evne / vilje til å finne en minnelig løsning . Dette i tillegg til hans 
arrogante uttrykksmåte , som gang på gang rammer enhver som kommer med 
den minste klage . 
Ved min direkte skriftlige henvendelse til styret med klage på daglig leders 
insinuasjoner om min person i brev til Fylkesmannen vedrørende saken om 
sykehusavfallet på deponiet , besto styrets tilsyn i at jeg fikk brev om at styret stilte 
seg bak daglig leder . 
 

Revisjonens kommentar: Vi har ikke foretatt en vurdering av daglig leders 
egenskaper, kun registrert at styret ikke har noe å utsette på daglig leder i denne 
saken og at styret stiller seg bak ham. 

Høringssvar fra Johanne Vejrup: 

Side 5 Punkt 3.6 Ansvarsgrunnlaget i konflikten Selskapet har ikke 
villet gå inn i dialog om ansvaret for å erstatte for ulempene etter juni 2006. 

Revisjonens kommentar: Dette er i henhold til brev fra IATA datert 18.05.2006 
og er tatt inn i punkt 4, siste avsnitt. 

Høringssvar fra Johanne Vejrup: 

Problemstilling 2 : Representantskapet har , som vi ser det , ikke vist 
interesse for om noe tiltak settes i verk for å få en løsning . Jeg kjenner ikke til 
at det er gjort vedtak som fremmer en endelig løsning .Dette bekreftes også på 
side 6 punkt 4 Fakta og funn første avsnitt . Det virker som om det gjelder å 
slippe unna med minst mulig økonomisk erstatning etter å ha rasert 
naboeiendommen i forhold til å kunne brukes som bolig . 
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En skulle tro at en slik rasering var alvorlig nok til å vekke oppmerksomhet , men 
den er nok konsekvent blitt nedtonet i de orienteringene representantskapet har fatt   
Side 6 punkt 4 Fakta og funn andre avsnitt Tiltakene som har blitt gjort 
for å bedre luktproblemene i perioden , har ikke ført til varig bedring og ikke til 
luktfrihet , slik både Fylkesmann og Kommunelege 1 sier skal tilstrebes. 

Punkt 4 fjerde avsnitt Perioden 2000 - 2003 Avtalen av 2002 inneholdt punkt om 
rett til å gjenoppta klage dersom det dukket opp videre plager . Dette vil selskapet ikke høre 
på . Spørsmål : HVEM skal vi få hjelp hos til å få IATA til å snakke med oss om dette ? 

Revisjonen har ingen kommentarer.  

 
Høringssvar fra Johanne Vejrup: 
Side 7 punkt 4 Fakta og funn Perioden 2004 – mai 2006 siste avsnitt første 
setning : ----eiendommen , som nå er fraflyttet på grunn av de vedvarende luktplagene 
tredje setning : ---- erstatning for luktplagene etter juni – 02 og tapet de har lidd ved å måtte 
flytte fra boligen .Følgende mangler : 1. Naboen har lagt fram et forslag til oppgjør som 
inneholdt overtakelse av Gaukås , ulempeserstatning og oppreisning . 
2.I_ATA ville ikke gå inn på forslaget på grunn av beløpets størrelse . 
femte setning : Dette tilbudet aksepterte ikke naboen fordi summen var for lav , og tilbudet 
ikke inneholdt ulempeserstatning, for plager etter  juni-02 i henhold til innholdet i avtalen . 

Revisjonens kommentar: Vi har ikke tatt stilling til om eiendommen er fraflyttet 
pga vedvarende luktplager eller tapet de eventuelt har lidd pga at de eventuelt 
måtte flytte. 

 
Høringssvar fra Johanne Vejrup: 
Side 8 punkt 5.2 Problemstilling 2 tredje avsnitt : Spørsmål : Vi er av samme 
mening når det gjelder at situasjonen med konflikten er av uvanlig art . Likevel har vi 
pålegg fra IATA om at alle henvendelser skal sendes til daglig leder .Hvordan kommer vi 
videre når selskapet ikke vil treffe oss og snakke ? HVEM er det i IATA som skal ta 
ansvaret for videre framdrift for å løse konflikten . 

Revisjonens kommentar: Henvendelser kan sendes til styret, men all  
korrespondanse skal ifølge styret sendes via daglig leder. 
 
Høringssvar fra Johanne Vejrup: 
Side 9 punkt 6 Revisors konklusjoner Kan revisor ta med i konklusjonen en tilråding 
om at selskapet bør tilstrebe en avklaring. 

Med hensyn til "uenighet " om hvor alvorlig luktproblemet har vært , er vanlig 
oppegående folk , som ikke er tilknyttet IATA og Langmoen , enige om at bomiljøet på 
Gaukås er rasert , og eiendommen ikke lenger egner seg som bolig . 

Vi godtar ikke siste ledd i siste setning . Den bør endres . Det er en dårlig vending , som er 
ladet og spekulativ . Den kan antyde både at vi overdriver alvoret i følgene av 
luktforurensingen , og at IATA prover å bagatellisere samme. 
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Tilleggsbrev datert 18.9.06 oversendt per fax: 

I møtet 13.09.06 satt jeg igjen med følelsen av at revisor ikke forsto fullt 
ut min protest mot siste ledd i siste setning i rapporten : 
"Partene er enige i at det har vært lukt , men er ikke enige i hvor alvorlig 
luktproblemet har vært ," 

Jeg har derfor etter møtet forelagt min følelse av at denne måten å ordlegge seg på er 
belastende , for en advokat og en psykiatrikoordinator 
Begge uttalte seg understøttende til min oppfatning 
De uttalte bl.a. at det er irrelevant å bruke uttrykket "enighet"når partenes utgangspunkt er så 
vesensforskjellig. 
A, Klageren har bodd fast på stedet , og har opplevd lukt i hverdagen , på 

soverommet om natta , i helger , ferier , på tur i området . Kort sant ute og 
inne igjennom flere år , Klager har ikke kunnet unngå lukten på annen måte enn 
å flytte fra boligen .  

B.        Daglig leder og ansatte har opplevd lukt på jobb,og har deretter kunnet reise 
hjem, vekk fra lukten . Styreformann bare ved spredte besøk på plassen .Andre 
bare ved forbikjøring og besøk på plassen . Bærplukkere og skogsarbeidere 
ved opphold i skogen Ingen av disse har opplevd luktutviklingen om kvelden og 
natta . 

De uttalte videre : Det er respektløst å ville uttale seg om hvor alvorlig luktplagen er for 
naboer til en avfallsplass , så lenge en ikke selv har oppholdt seg der gjennom noen uker eller 
måneder 
Å si , på denne bakgrunnen  , at partene er uenige om hvor alvorlig luktplagene er , blir 
som si at Per og Pål var enige om at Pål brakk beinet, men de var uenige om hvor 
vondt det gjorde . 

Jeg oppfatter det som sårende og respektløst at andre trekker mine uttalelser om hvordan 
luktplagene har vært i tvil , når de ikke selv har bodd med slik plage. 
Jeg vil derfor opprettholde min innvending , og kreve at siste ledd i siste setning fjernes fra 
rapporten.. 
 
Revisjonens kommentar:  
Rapportens setning lyder slik  ”Revisor kan ikke ta stilling til de påstander som fremkommer i 
saken. Begge parter synes å være enige om at det har vært et luktproblem, men det er uenighet 
om hvor alvorlig dette har vært.” 
 
Jeg vil tilbakevise at vi har kommet med spekulative og ladede formuleringer. Vi konkluderer 
på de fakta som vi mener kan trekkes ut av dokumentene; at det har vært et luktproblem, men 
at man ikke har felles forståelse av hvor stort/alvorlig dette har vært. Siste setning endres 
likevel til: Begge parter synes å være enige om at det har vært et luktproblem, men det er ulik 
oppfatning av hvor alvorlig dette har vært. 
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Vedlegg nr 5 – Høringssvar fra IATA med revisors kommentarer 
Svar på høringsrapporten fra IATA forelå i brev datert 19.09.2006. Brevet er en felles 
uttalelse og er undertegnet av styreleder Jens Arnfinn Brødsjømoen, ordfører Reidar Saga og 
daglig leder Bjørn Haugland. Det er også oversendt et brev fra IATAs advokat A. Resen-
Fellie datert 19.09.2006. 
 
Høringssvar fra IATA: 
Viser til oversendt rapport som er ute på høring. Da rapporten inneholder flere direkte feil og 
påstander som ikke blir dokumentert, vil vi komme med etterfølgende kommentarer. Regner 
med at rapporten ikke vil bli presentert med feil, og at den blir korrigert. 
 
Gjennomgangen følger rapportens oppbygging slik at sammendraget blir kommentert først. 
Påstanden om at daglig leder ikke har informert naboer ved driftsuhell er ikke dokumentert. Vi 
har etter drøfting i styret i mars 2004 informert alle naboer når vi har antatt at det kan bli 
forstyrrelser i samband med tiltak på anlegget. Ulemper for våre naboer ved normal drift er 
for oss ikke driftsuhell. Det er rett, slik som innledningen sier, at vi har hatt to uheldige 
episoder. Den ene var ved nedsetting av rør i deponiet samtidig med store nedbørsmengder. 
Den andre var menneskelig svikt ved vår utendørs rankekompostering. Dette toppet seg utover 
vinteren 2005. Fylkesmannen ble koplet inn, og nye rutiner ble godkjent. Fylkesmannen har 
hele tiden blitt informert av selskapet om tilstanden på anlegget. Etter episoden vinteren 2005 
har vi hatt kontakt med grendelagets talsmann. Vi har hatt en muntlig avtale om at han gir 
oss melding dersom drifta skaper naboproblem. 
 
Revisjonens kommentar: 
Vi viser til side 9 i rapporten, punkt 5.2 der vi etter høringen har redegjort for grunnlaget for 
vår vurdering og konklusjon. 
 
Høringssvar fra IATA: 
Kommunikasjonen burde vært bedre. Til dette punktet vil en si at det var naboen som først 
engasjerte og stilte med advokat i våre samtaler/forhandlinger. Kommunikasjonen gikk etter 
hvert over til at vår nabo nyttet all den presse og kontakter som var mulig for å sette IATA i et 
dårlig lys. Vi har hele tiden prøvd å være objektive og saklige og sjølsagt lyttet til det som 
kommer fram. Men det er flere ting som har skjedd, som ikke er tatt inn i rapporten, som 
kanskje kan vise hvem som har kommunisert dårlig. 
Avsnittet om resultat på side iii håper vi blir korrigert etter realiteter. 
 
Revisjonens kommentar: 
Hvem som har mest skyld i dette tilfellet har vi ikke tatt stilling til, bare vist til at selskapet 
bør ha et ekstraordinært ansvar i forhold til hva en privatperson har. Vi tildeler ikke skyld, 
men mener at de dokumenter vi har gått gjennom viser at kommunikasjonen har vært 
mangelfull. 
  
Høringssvar fra IATA: 
3.6 Det blir sagt at ansvarsgrunnlaget ligger i naboloven. Dette er bare delvis rett. Her gjelder 
også forurensingsloven og vår konsesjon. Det er således mer enn nabolov som styrer 
samfunnsutviklingen. 
 
Revisjonens kommentar:   
Vi har i punkt 3.1 vist til at IATA ifølge vedtektene skal anlegge, eie og drive mottak og 
behandlingsanlegg for avfall i de deltakende kommuner etter forureiningslov og 
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konsesjonsvilkår. I punkt 3.6 trekker vi frem bestemmelsene i naboloven som et 
ansvarsgrunnlag i nabokonflikten. IATAs advokat påpeker at naboen må finne seg i en del, 
men tålegrensen er passert når han påføres skade eller ulempe som er unødvendig eller 
urimelig. Vi har i punkt 3.6 også vist til at det ved vurdering av om noe er unødvendig eller 
urimelig legges det vekt på hva som er teknisk og økonomisk mulig. Vi hadde i vår 
høringsrapport  trukket konklusjon på brudd på naboloven. Dette har vi trukket tilbake, da et 
eventuelt brudd på naboloven krever mer dokumentasjon enn det vi har undersøkt. 
 
Høringssvar fra IATA: 
Under problemstilling blir det trekt noen konklusjoner. Representantskap og styre vedtar hva 
som skal skje og følger opp at vedtak blir gjennomført. Administrasjonen skal sette tiltak ut i 
livet. Det blir påstått at daglig leder skal varsle naboene i forkant når arbeid på avfallsanlegget 
kan gi luktplager og hvis uhell, som er til plage for naboene, har skjedd. Daglig leder har 
ansvaret for at anlegget blir drevet etter forutsetningene. Når noe bør endres, er det daglig 
leder som tar initiativ ovenfor styret. Tiltak som blir vedtatt, skal sjølsagt gjennomføres. Når 
det gjelder varsling av naboer, følger dette av det lov- og regelverk vi er styrt etter. I tillegg 
ble informasjon til naboer drøftet på styremøte i mars 2004. Her ble det anført at vi skulle ha 
en dialog med naboene, og gi melding når vi antok at drifta kunne føre til ulemper. Vi har 
fulgt opp styrets innspill og kontakta naboene ved tilfelle der vi har utført tiltak på anlegget 
som kunne medføre ekstraordinære problem. Begrepet driftsuhell kan bli ulikt oppfattet av 
partene. Driftsuhell er etter vår mening en uønsket hending som vi vil registrere som avvik i 
forhold til våre instrukser. Vi kan ikke se at vi har hatt "driftsuhell" i et slikt omfang som en 
føler det blir beskrevet i rapporten. Vi kan dokumentere når vi har varslet telefonisk til naboer. 
Det er ikke daglig leder som utfører den daglige drifta. Det er våre folk i systemet som gjør 
denne jobben. En vil derfor be om at såkalte driftsuhell blir dokumentert slik at vi kan få 
drøftet konkrete feil. En kan få følelsen av at alle påståtte problem fra naboen er slikt som vi 
regner med følger naturlig med et avfallsanlegg. Vi vil for ordens skyld nevne at vi i 
administrasjonen sitter i et bygg midt i anlegget, og at vi daglig følger med på når anlegget 
ikke er luktfritt. 
 
Revisjonens kommentar:  
Når vi i problemstilling 2 viser til at daglig leder skal varsle naboene, menes det at det er 
daglig leders ansvar, om han velger å pålegge andre oppgaven er uvesentlig. Vi kan slutte oss 
til at begrepet driftsuhell kan bli ulikt oppfattet av partene. I sluttrapporten har vi endret 
”driftsuhell” til ”arbeidsuhell”.  Naboen har i sin dokumentasjon om forholdene følgende 
kommentar til vedtaket i Nissedal kommunestyret 14.06.2005, jamfør styrets vedtak 25.03.04 
og 11.05.2005 om kommunelegens tilråding som vi har omtalt i rapportens side 7. ”Fine ord. 
Vi har ikke blitt varslet om noen av de tallrike luktutslippene med varighet fra ½ time til mer 
enn 9 timer vi har vært utsatt for i 2005.”   
 
Revisonen viser også til rapport fra kommunelege 1 i Drangedal datert 04.03.2005. Legges 
som vedlegg til saken. 
 
Høringssvar fra IATA: 
4 Under dette punktet er det angitt at det ble et tilspissa kommunikasjonsforhold mellom 
partene. En del skriv gikk utenom daglig leder. Av dette blir det utledet at daglig leder koblet 
seg mer fra saken og at daglig leder da ble årsak til et dårlig samarbeidsklima. 
Dette vil en tilbakevise på det sterkeste. Det er daglig leder som har tatt initiativ og stått for all 
korrespondanse fra selskapet til naboer. At dette ofte ikke har vært i tråd med naboenes ønske, må 
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så være. At partene har ulikt syn på sidene i saken, bør vel ikke overraske. Men at daglig leder blir 
beskyldt for å ha for lite engasjement, er å gå langt. 
 
Revisjonens kommentar:  
Vi har ikke i vår rapport ikke beskyldt daglig leder for å ha for lite engasjement i saken, og 
anbefaler at teksten i rapporten leses uten å trekke andre konklusjoner. At kommunikasjonen 
stoppet opp mellom daglig leder og styreleder på den ene siden og naboen på den andre siden, 
mener vi er fakta i saken. Jamfør diverse brev via partenes advokater.  
 
Høringssvar fra IATA: 
I rapporten står det at i perioden 2004-mai 2006 fortsatte luktproblemene. Hvem definerer 
luktproblemer? Hvem er de rette til å si/vurdere når det er luktproblemer. Vår motpart har 
sendt oversikter over alle dager det lukter og når på døgnet det er verst. Det må være denne 
dokumentasjonen som ligger til grunn for å beskrive tilstandene som problematiske. Vår 
kontakt med andre i området sier at forholdene har bedret seg, og vi har registrert det 
samme. Vi kan ikke se at det har vært ekstraordinære tilfeller der informasjon om 
luktproblem skulle vært nødvendig ut fra styremøte 23.3.2004. 
Det er skrevet i rapporten at det har vært flere driftsuhell og hendelser ved avfallsanlegget som har 
forårsaket lukt og plager for nærmeste nabo. Så blir det vist til driftsuhell julen 2004 som førte til 
plager for større deler av nabolaget. De tilstandene som førte til at luktproblemet økte utover 
vinteren 2005, er som sagt følge av menneskelig svikt. Denne episoden har vi beklaget ovenfor 
fylkesmann og gjennom leder av det valgte grendelaget. Fylkesmannen har skrevet møtereferat fra 
møte både med grendelaget og avfallsselskapet. Disse referatene er sendt til partene. Selskapet har 
også vært ganske rause når det gjeld å beklage den konkrete saken der luktforholdene tiltok utover 
vinteren 2005. 
I samme avsnitt tar rapporten opp informasjonssvikt når det ble slått ned vertikale brønner i 
deponiet. Det var ingen i selskapet eller hos konsulentfirmaet som var ansvarlig for tiltaket som 
forutså at dette ville skape ulemper. For oss kom lukta etter hvert som en overraskelse. 
Umiddelbart ble neste trinn i prosessen satt i verk med bygging av gasshus og fakkel med 
oppsamling av gass fra deponiet. Gjennomføringa av et slikt byggetrinn tar tid, da det må bestilles 
utstyr. Vår nærmeste nabo var orientert om dette via møter. 
 
Revisjonens kommentar:  
Viser blant annet til kommunelegens rapport som legges ved rapporten. 
 
Høringssvar fra IATA: 
Under problemstilling 2 i pkt 5.2 er det angitt at daglig leder ikke er involvert i konflikten med 
nabo. Alt som blir formidlet mellom partene, er det daglig leder som har ansvaret for. Daglig 
leder legger fram all dokumentasjon for styret. Daglig leder gir informasjon og input til vår 
advokat. Kanskje vår advokat burde vært kontaktet før påstander om lite engasjement blir satt 
fram. Det er daglig leder som legger fram forslag til løsning/tilbud til nabo og hvordan en skal 
forholde seg til de forskjellige utspillene fra nabo. 
 
Revisjonens kommentar: 
I våre intervjuer, bla med styreformannen, har vi fått inntrykk av at konflikten var så fastlåst 
mellom daglig leder og naboen, at styreformannen overtok den dialogoppgaven som daglig 
leder tidligere hadde hatt. 
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Høringssvar fra IATA: 
I siste avsnitt på side 8 er det gjort en sak av at daglig leder ikke har fulgt opp 
arbeidet/ansvaret sitt med hensyn til informasjon før og etter at luktplager har oppstått. Denne 
påstanden krever at skal dokumenteres. Vi kan dokumentere med dato når vi har informert 
nabolaget ved å ringe rundt. Det er ikke daglig leder som utfører daglig drift på anlegget. Dette 
er det andre ansvarlige som utfører. Anlegget vårt er ikke et prosessanlegg som får 
punktutslipp som fører til hurtige ulemper. Her vil uforutsatte driftproblem over tid føre til 
ulemper med lukt slik som vi hadde vinteren 2005. Vi kan ikke se at vi etter denne episoden 
har hatt driftsuhell som har ført til lignende situasjoner. Det vil alltid på et avfallsanlegg være 
ulemper som er normale for slik drift. Dette er av vår nærmeste nabo definert som plagsom og 
sjenerende lukt, som eventuelt skyldes driftsuhell. Vi mener at normal drift er innenfor de 
rammer og regler som gjelder for vår drift og at påståtte ulemper er en del av daglige aktivitet. 
Selskapet gjennom daglig leder har som et overordna mål for drifta å gjøre alle de miljøtiltak 
som er nødvendige for å oppfylle krav og for å få et anlegg med høy miljøstandard og gode 
arbeidsforhold for de tilsatte. Lukt og store plager utenfor anlegget vil også ramme sjølve 
området. Vi som arbeider her daglig, vil heller ikke akseptere forholda dersom det er slik som 
det er beskrevet av vår nabo. Vi påstår ikke at anlegget er luktfritt, men vi tror at anlegget er et 
av de bedre slik fylkesmannen beskriver det i sine konsesjoner. 
 
Revisjonens kommentar: 
Jamfør ovenfor kommentert under sammendraget. Viser også til punkt 4, side 6 i rapporten: 
Fylkesmannen hevder at Langmoen er et godt drevet avfallsanlegg, som alltid forsøker å være i 
forkant av utviklingen. Alle pålegg fra Fylkesmannen er fulgt opp. 
 
Høringssvar fra IATA: 
Konklusjonen i rapporten er etter vårt skjønn urettferdig og feil. Driftsuhell er etter vår 
oppfatning i denne sammenhengen når det skjer en rask og uventet hending. Konkret kan vi 
tenke oss at dersom oppsamlet gass fra deponiet blir sluppet direkte ut i atmosfæren uten at 
den går gjennom gassmotor eller fakkel, vil det kunne skje et uhell som måtte varsles. Vi ser 
ikke at vi i dag har andre prosesser som kan forårsake raske uhell som øyeblikkelig må varsles. 
Dersom vår prosess for kompostering av matavfall ikke fungerer, vil det etter hvert og over tid 
skape ulemper. Når ulemper oppstår, vil dette bli oppdaget, og tiltak vil bli satt inn. Det er det 
som ligger i vårt driftsopplegg. Luktproblem utover det som er "normalt" for slike anlegg, vil 
vi unngå. Slik er vår filosofi. 
Vi kan sjølsagt bli bedre på drift ved å investere i ny teknologi og miljøtiltak. Både daglig leder 
og styret har vært aktive på tiltakssida og har gjennomført miljøtiltak utover det som er kravet 
for anlegget. Dette kan dokumenteres dersom det er ønskelig. 
Vi har forelagt saken for advokat og kan ikke se at noe av det som er gjort på anlegget, er 
brudd på naboloven. Dersom rapporten konkluderer med det, skal det dokumenteres hva som 
ligger i utsagnet. Kopi av brev fra advokat ligger ved. 
Vi kan alle bli bedre på informasjon. Selskapet har ambisjoner om å intensivere denne delen av 
aktiviteten. Men å påstå at vi har en ledelse som ikke tar drifta og nabolaget alvorlig, mener vi 
er direkte galt. Det kan se ut som om daglig leder er ansvarlig for at anlegget skaper sjenanse 
for naboene. Slik er det ikke. 
Vi vil også spørre om anlegget er en pest og plage for nabolaget generelt. Hvordan kan da våre 
naboer påstå at de har et bud på 1,6 mill kr for sin eiendom Gaukås stasjon? Hvorfor ønsker 
naboene våre at et planlagt anlegg for behandling av pelsdyrgjødsel skal plasseres hos oss og 
ikke på andre områder? For oss viser dette at plagene ikke er så ille som det blir påstått fra 
enkelte. Vi sier ikke at anlegget er luktfritt. Men vi vil påstå at anlegget ikke avgir mer lukt og 
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andre plager enn det som er naturlig for slike anlegg og miljøer. Da ser vi bort fra de uheldige 
episodene vinteren 2005. 
 
Revisjonens kommentar:  
Vi har i vår rapport vært bevisst på ikke å ta inn ulike påstander fra partene. Dette gjelder bla 
utsagnet om at det foreligger et pristilbud  fra ukjent giver om å overta Gaukås stasjon. Vi har 
heller ikke i vår rapport påstått at anlegget er en pest og plage for nabolaget generelt, eller at 
IATA har en ledelse som ikke tar drifta og nabolaget alvorlig. Vi har i vår konklusjon uttalt at 
representantskapet og styret har utøvd sin kontrollmyndighet i begge perioder, og at styreleder 
og daglig leder har utført sine oppgaver i henhold til de instrukser som er gitt. Men ut fra 
opplysninger fra naboen og rapporten fra kommunelegen, samt at det ble gjort vedtak i styret 
25.03.2004 med et nytt vedtak etter kommunelegens rapport 11.5.2005 bør vi kunne trekke 
konklusjonen om at informasjonen ikke har vært tilfredstillende for naboene vedrørende 
luktutslipp og årsakene til dette. 
Revisjonen tar til etterretning advokatens brev vedrørende brudd på naboloven. Vi trekker 
tilbake siste setning i første avsnitt av punkt 6: Dette er også brudd på naboloven. For å trekke 
denne konklusjonen ville det være nødvendig å innhente mer dokumentasjon. Vi mener 
imidlertid at det i utgangspunktet ligger utenfor vårt mandat i denne saken. 
 
Høringssvar fra IATA: 
Vi vil på denne bakgrunn be om at rapporten angir fakta som kan dokumenteres, og at den 
eventuelt sier konkret hvem som har sagt hva i de innledende rundene. 
 
Revisjonens kommentar: Vi mener vi har dokumentasjon for våre fakta. Metoden vi har brukt 
er beskrevet i vedlegg 1 til rapporten. Vi ønsker ikke å gå i detaljer i rapporten om 
gjennomførte intervjuer. 
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