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samarbeid skal lykkes, er at kommun- 
ene, og innbyggerne i disse kommun- 
ene, klart kan se at samarbeidet er til 
felles nytte”.

”Fordelene ved den samarbeidsform 
som ble valgt i IVAR, var at kommun- 
ene ble avlastet mange praktiske 
oppgaver, samtidig som de hadde alle 
muligheter til å ta initiativ overfor 
selskapet”. 

av det som er gjengitt ovenfor, må en 
kunne konkludere med at kommunene 
har en rasjonell tilnærming til spørsmålet 
om samarbeid, dvs. at de ser gevinster 
ved å samarbeide framfor å drive denne 
virksomhet hver for seg. når også evnen 
til og erfaringen med samarbeid var til 
stede, var det mulig å realisere Ivar.  
Ingen andre kommuner i norge har 
lykkes i å gjennomføre et interkommu- 
nalt var-samarbeid for en så stor be-
folkning som Ivar betjener. samarbeidet 
har også bidratt til at de sentrale kom-
munene på nord-jæren kan tilby landets 
laveste gebyrer for sine var-tjenester.

”Ivar-regionen” har en betydelig 
næringsutvikling og befolkningsvekst. 
statistisk sentralbyrås prognoser tilsier 
at regionen innen 2030 vil øke med 
ca.100 000 innbyggere, til bortimot 400 
000. Det er Ivars ansvar, på vegne av 
eierkommunene, å dekke de nye innbyg-
gernes behov for vann, avløpsrensing og 
renovasjonstjenester. 

samtidig øker kravene til vannkvalitet, 
rensing av avløpsvann og gjenvinning av 
avfall. Det registreres, blant annet som 
følge av klimaendringene, en tydelig 
økning i fargetallet på råvannet. Det er 
av den grunn behov for forbedringer når 
det gjelder farge, lukt og smak. sammen 
med behovet for å utvide forsynings- 
kapasiteten, vil dette medføre store 
investeringer og stille de største krav til 
faglig kompetanse og finansiell gjennom-
føringsevne. styret har i 2012 vedtatt 
Ivars planer for å innta birkelandsvatnet 
som ny drikkevannskilde og oppgradering 
av langevatn vannbehandlingsanlegg. 

sentralrenseanlegget i mekjarvik har 
fungert i 20 år og må oppgraderes for å 

samarbeidet har også bidratt til at de 
sentrale kommunene på nord-jæren 
kan tilby landets laveste gebyrer for sine 
var-tjenester. 

Det interkommunale samarbeidet på 
nord-jæren innen vann, og senere avløp 
og renovasjon, ble etablert på slutten 
av 1950-tallet. I begynnelsen var kun 
et fåtall kommuner med, men flere har 
kommet til etter hvert. ved inngangen til 
2012 ble strand kommune tatt opp som 
nytt medlem og dermed er Ivar-familien 
blitt til 12 kommuner.

ARne ReTTeDAl SKReV I 1986 
(I boKen ”FRA IV TIl IVAR 25 åR”) 
AT ”JæRen eR eT ARneSTeD FoR 
SAMARbeID oVeR KoMMune- 
GRenSene”. 

Han kan også siteres på følgende;  
”Det ligger store oppgaver og  
muligheter foran oss her på Jæren. 
Mange av oppgavene er like, og 
enkelte av dem kan løses gjennom 
samarbeid kommunene imellom. 
Forutsetningen for at interkommunalt 
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”

Kjell Øyvind Pedersen
adm. dir. 

møte den økte belastningen og dagens 
krav til renseeffekt. kapasiteten  
planlegges økt fra 260 000 til 500 000 
personekvivalenter og renseprosessen 
legges om til biologisk rensing. Disse 
planene er tatt med i Ivars økonomiplan 
for perioden 2012 – 2016.

kostnadseffektive løsninger er en sentral 
målsetting for Ivar. selskapet bygger   
og opererer en rekke renseanlegg 
spesielt tilpasset utslipp fra befolkning 
og næringsliv i hele regionen. valget av 
renseprosess må tilpasses avløpsvannets 
sammensetning og de lokale resipient-
forholdene. renseanlegget på grødaland 
er et godt eksempel. anlegget er utviklet 
spesielt for å håndtere belastningen fra 
konsentrasjonen av næringsmiddel- 
industri i området. 

avfall ble tidligere vurdert som unyttig  
og verdiløst. I dag er det en økende 
bevissthet rundt de verdier avfall repre-
senterer. 

avfallsmengdene i norge har økt med 
over 30 % siden 1995 (kilde: ssb). 
kostnadene til avfallsbehandling øker på 
grunn av økte avfallsmengder, men også 
grunnet økte krav til rensing, behandling 
og gjenvinning.

De bemannede gjenvinningsstasjonene 
på Forus og sele er en stor suksess og 
har vært i drift i flere år. alle kommunene 
opererer hentesystemer med egne dunker 
for restavfall, papir og organisk avfall.  
I tillegg har flere innført egen inn- 
henting av plast. gjenvinningsandelen 
for husholdningsavfall er oppe i nesten 
90 %. Ivar vurderer, sammen med 
eierkommunene, muligheten for å øke 
andelen som går til materialgjenvinning 
gjennom å etablere eget sorterings- 
anlegg for restavfallet.

en viktig utfordring ligger i å utnytte  
mulighetene til verdiskaping i den samlede 
virksomheten, blant annet ved å bidra til 
at kommersielt interessante nedstrøms- 

løsninger blir fulgt opp. viktige eksem-
pler på dette er:

Produksjon og omsetning av biogass: 
ved sentralrenseanlegget produseres  
30 gWh biogass fra slambehandlingen. 
biogassen oppgraderes i eget anlegg og 
distribueres via lyse sitt gassnett. Det 
foreligger planer for å utvide produksjonen 
til 60 gWh ved å tilrettelegge mottak av 
eksternslam og bioavfall fra storhushold- 
ning og fiskeindustri. nytt forbehandlings- 
anlegg er i konstruksjonsfasen.

videre planlegges anlegg for produksjon 
av biogass på grødaland i hå kommune. 
anlegget er tenkt basert på slamproduk-
sjon fra renseanleggene på jæren og 
mottak av våtorganisk avfall fra hushold-
ningene. Det kan også utvides enkelt i 
et potensielt marked for prosessering av 
husdyrgjødsel. enova støtter prosjektet 
med mer enn 52 millioner kroner.

som produsent av biogass er Ivar 
interessert i at markedet utvikles videre 
for å oppnå god lønnsomhet. viktige 
bruksområder er buss, ferjer og annen 
transport. 

Jordforbedring og gjødselproduksjon:
bioresten fra slambehandlingen og 
gassproduksjonen utgjør en viktig del 
av verdikjeden. Det arbeides nå med å 
kommersialisere et gjødselprodukt basert 
på dette gjennom å etablere en gjødsel-
fabrikk i Ivar-regi. planene er godkjent 
i Ivars styrende organer. omsetnings-
selskapet minorga vekst as er etablert 
sammen med høst as.

Gjenvinning av næringsstoffer:  
gjenvinning av nitrogen, fosfor og kalium 
i bioresten og returstrømmene er en 
mulighet som vurderes ved sentralrense-
anlegget. nitrogen og kalium er viktige 
råstoffer i gjødselproduksjon. Fosfor er  
i ferd med å bli en global mangelvare og 
det forventes prisutvikling deretter.

energiproduksjon fra restavfall:  
avfall som ikke materialgjenvinnes  
utnyttes til energiproduksjon ved for-
brenningsanlegget på Forus. anlegget 
bygges nå ut til dobbel kapasitet,  
ca 110 000 tonn per år. 

Sortering og materialgjenvinning:  
54 % av husholdningsavfallet går  
til materialgjenvinning. Fraksjonene  
omsettes i det åpne markedet. 

renseanlegg, renovasjonsvirksomhet 
og sluttbehandlingsanlegg kan mer enn 
tidligere sammenlignes med raffinerier, 
fabrikker og foredlingsanlegg. råstoff- 
ene er vann, slam og avfall og slutt-
produktene er kommersielt høyverdige 
produkter som drikkevann, elektrisitet, 
fjernvarme, biogass, fullgjødsel og jord-
produkter. utsortert materiale blir  
i tillegg råstoff til nye produkter. Disse er 
som oftest handelsvarer i et internasjon-
alt marked, slik som plast, glass, papir, 
papp og metaller. 

stikkord innen var-tjenester er kompe- 
tanse og kompetansemiljøer. I et stramt 
arbeidsmarked blir det mer utfordrende 
for de enkelte kommunene å rekruttere 
nødvendig kompetanse. Dette har  
resultert i at Ivar har overtatt var-  
tjenestene i kommunene kvitsøy,  
rennesøy, strand og time. time fra 1. 
januar 2012. Dette vil si at Ivar fungerer 
som var-etat i disse kommunene. Ivar 
representerer et fagmiljø som er stort 
nok og interessant nok til å være attrak-
tivt for ambisiøse fagfolk. Det er for-
ventet at denne utviklingen vil fortsette.

 

dIRektøRen hAR oRdet
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aktuelle saker 
fra 2011

det eR en omstendelIg  
jobb å gå gjennom RestAVfAll 
fRA totAlt 14 kommuneR.

organisk Ivar-gjødsel testet på  
jordbær med godt resultat

synnøve talgø (t.v.) fristet 
ungdom til å ta realfagsutdanning  
under kunnskapsdagene på forus  
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stRAnd Inn som eIeRkommune
I 2011 gikk strand kommune inn som 
den 12. av Ivars eierkommuner. Ivar 
har nå ansvar for vann og avløp i strand. 
renovasjonen ligger også under Ivar, 
gjennom renovasjonsselskapet rymi som 
Ivar overtok drifta av 1. januar 2010.

VI fRIsteR ungdommen med 
ReAlfAg
I januar deltok Ivar i kunnskapsdagene 
på Forus. Det var ulike aktører i oljebran-
sjen og andre teknologibedrifter som 
inviterte førsteårselever fra videregående 
skole til å se nærmere på realfag. målet 
er å rekruttere flere til å velge studier 
innen realfag og teknologi.

Ivar fokuserte på avløp og rensepros-
esser, med særlig vekt på kjemisk felling. 
Dette ble også konkret demonstrert ved 
hjelp av et laboratorieforsøk.

VI AnAlyseReR bosset dItt
alle kommunene i regionen har lagt til 
rette for kildesortering. I februar sjekket 
Ivar restavfallet fra alle kommunene 
for å finne ut hvor flinke vi egentlig er 
til å sortere, og framfor alt om vi klarer 
å holde farlig avfall borte fra restavfalls-
dunken. 

Det er en omstendelig jobb å gå gjen-
nom restavfall fra totalt 14 kommuner. 
Det trengs stor tålmodighet, tilførsel av 
frisk luft og beskyttende hansker. kon-
sultentselskapet asplan viak var ansvarlig 
for gjennomføringen av sorteringsan-
alysen, og de hadde fått med seg fire 
ansatte fra bemanningsbyrået adecco til 
å gå gjennom alt avfallet manuelt. 

avfallet ble delt i 23 ulike avfallstyper 
som blir veid, og det ble ført nøyaktig 
statistikk over hvilke ruter og hvilke 
kommuner avfallet kom fra. resultatet 
av analysen brukes for å optimalisere 
renovasjonsordningene. 

joRdbæR gjødslet med  
oRgAnIsk IVAR-gjødsel
Ivar har sammen med høst utviklet 
en organisk korngjødsel av kvalitet og 
med høy næringsverdi. gjødselen er 
miljøvennlig. resirkulering av nærings- 
stoff i biorest er fremtidsrettet. målet er 
å utnytte alt slam og biorest til gjødsel- 
produksjon.

Forsøk viser god vekst og avling av korn 
og grønnsaker. resultat fra smaks- 
tester tyder på at gulrøtter og jordbær 
dyrket med gjødselen blir like gode 
eller bedre enn med mineralgjødsel. De 
gode resultatene kan skyldes et av den 
organiske gjødselens fortrinn, som er en 
forlenget gjødslingseffekt.

nybygd pumpestAsjon I dRIft
som en del av reservevannforsyninga, 
har Ivar etablert en ny pumpestasjon 

i tronsholen i sandnes. I tilfelle brudd 
på hovedvannleveransene, vil den nye 
pumpestasjonen øke kapasiteten på van-
noverføringa gjennom jærledningen og 
den rehabiliterte langevannsledningen.
Det betyr at dersom det oppstår et brudd 
på hovedvannforsyninga, vil Ivar i de 
fleste tilfellene likevel kunne opprett-
holde normal vannforsyning til kom-
munene. pumpestasjonen ble satt i drift 
i november.

nye nettsIdeR
I oktober lanserte Ivar nye nettsider.  
www.ivar.no framstår nå i en mer  
oppdatert og moderne versjon, der blant 
annet en sorteringsguide gjør det lettere 
å finne ut hvor og hvordan innbyggerne 
kan bli kvitt de ulike avfallstypene.

synnøve talgø (t.v.) fristet 
ungdom til å ta realfagsutdanning  
under kunnskapsdagene på forus  

sIgmund beRge  
fIkk åRets VAnnpRIs
I forbindelse med Vannfestivalen på 
ålgård i august ble Sigmund berge 
tildelt Vannprisen 2011.  

Sigmund fikk prisen for sin store 
innsats for vannprosjekt i burundi, 
der Gjesdal og Hå kommune, univer-
sitetet i Stavanger og IVAR sammen 
med lokale givere og næringslivet 
har bidratt til å føre fram rent vann 
til folk.

– Sigmund har dratt veldig mye av 
dette prosjektet og har klart å åpne 
noen øyne. Han fortjener denne 
oppmerksomheten for sin enorme 
frivillige innsats, sa Gjesdal-ordfører 
olaug V. bollestad da prisen ble  
overrakt.

Sigmund berge døde 16. november 
etter lengre tids sjukdom.
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ny råvannskilde 
og utvidet 
vannbehandling
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gjeldende hovedplan for vannforsynin-
gen fra langevannsverket ble utarbeidet 
i 2004. I etterkant er det registrert en 
forverring av mikrobiologisk kvalitet i 
råvannskildene. et økende fargetall kan 
redusere effekten av eksisterende vann-
behandling, og på sikt også gi en visuell 
effekt. Det foreligger prognoser som 
tilsier en sterk økning i vannforbruket 
frem mot 2050. Fokus i arbeidet med 
ny hovedplan har derfor vært å vurdere 
alternative nye råvannskilder og utvidet 
vannbehandling. 

eksisterende råvannskilder er karak-
terisert ved at de er relativt grunne. 
Dette innebærer sårbarhet i forhold til 
vannkvalitetsendringer, spesielt ved inten-
sive nedbørsperioder, og medfører høye 
sommertemperaturer. en forutsetning for 
valg av ny råvannskilde har derfor vært at 
kilden må være dyp og ha et stort volum. 
Det geografiske søkeområdet har vært 
vidtfavnende og seks råvannskilder har 
vært vurdert (øvre og nedre tysdalsvatn, 
austrumdalsvatn, ørsdalsvatn, store  
myrvatn og birkelandsvatn). 

store myrvatn har i fylkesdelsplanene 
vært oppført som regionens fremtidige 
råvannskilde for drikkevann. Dette med 
bakgrunn i at det er en stor vannkilde 
med gunstig beliggenhet og lite  
menneskelig aktivitet i nedbørsfeltet. 
nyere prognoser viser at det fremtidige 
vannbehovet vil bli større enn tidligere 
antatt. I tillegg innebærer etablering av 
utvidet vannbehandling at andre kilder, 
som er noe mer påvirket av menneskelig 
aktivitet, kan vurderes. birkelandsvatn 
fremstår som den aktuelle alternative 
kilden.

I et skisseprosjekt er det beregnet at 
utbyggingskostnader for fremføring av 
tunneler, med de nødvendige tekniske 
installasjoner for store myrvatn og  
birkelandsvatn, beløper seg til henholds- 
vis 750 mill. kr og 220 mill. kr. beregning 
av magasinbehov for store myrvatn 
viser at det spesielt i tørrår er nødvendig 
å supplere med betydelige volum fra 
magasiner i eksisterende råvannskilder. 
birkelandsvatn vil dekke drikkevanns-
behovet, men det vil være nødvendig 

med tiltak for å opprettholde alminnelig 
lavvannsføring ut av innsjøen i tørrværs- 
perioder. 

etter en sammenligning av de to  
råvannskildene, der det er lagt vekt på 
vannkvalitet, kapasitet, kost/nytte-  
betraktninger og miljøhensyn under 
utbygging, vil vi anbefale birkelandsvatn 
som ny råvannskilde. Det presiseres her 
at birkelandsvatn, selv med dagens jord-
bruksaktiviteter gjennom mesteparten av 
året, regnes å representere en hygienisk 
barriere. Dette er på grunn av innsjøens 
store volum og temperaturskiktningen 
i innsjøen gjennom sommerhalvåret. 
med to hygieniske barrierer i vannbe-
handlingen, vil dette med gode marginer 
tilfredsstille myndighetenes krav til 
hygienisk sikkerhet.

I den norske vannforskriften (etter vann-
direktivet) er det nå utarbeidet klasse- 
grenser for innsjøer i forhold til økologisk 
tilstand. Det mest sentrale parameteret 
for å bedømme store dype innsjøer, er 
algevekst i de frie vannmassene.  

DrIkkevann mot 2050
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med bakgrunn i foreliggende analyse- 
resultater, kan tilstanden i birkelandsvatn 
karakteriseres som svært god. 

når det gjelder behovet for utvidet 
vannbehandling, har særlig to metoder 
vært vurdert inngående. erfaringer fra 
pilotanlegget ved langevatn har gitt 
viktige innspill til beslutningsgrunnlaget.

Den ene metoden er den såkalte molde- 
prosessen. ved tilsats av et fellings-
kjemikalium og etterfølgende filtrering, 
gir den en effektiv partikkelfjerning som 
inkluderer mikroorganismer og reduserer 
fargetallet. en ulempe med prosessen er 
at den produserer slam som må ledes til 
avløpsnettet eller behandles ved avvan-
ning på anlegget. 

prosessen er ikke designet for å redusere 
naturlige lukt- og smakskomponenter 
som kan forekomme i overflatevann. For 
å bedre sensorisk kvalitet, kreves derfor et 
etterfølgende trinn med aktivt kull. samlet 
sett stiller prosessens kompleksitet krav til 
relativt høy kompetanse og oppfølging. 

et annet alternativ er ozonering og 
biofiltrering, der mikroorganismer drepes 
og fargetallet reduseres ved oksidasjon. 
Det produseres her bare små mengder 
slam. sensorisk kvalitet vil erfaringsmes-
sig bli meget god på grunn av oksidasjon 
av lukt og smaksstoffer. Driftsmessig er 
det en enklere og mer robust prosess enn 
moldeprosessen.  
begrensingen ligger i at den ikke er så 
godt egnet ved høye fargetall. Det er 
foretatt en vurdering av fargetallsut-
viklingen i årene fremover. Der er det er 
konkludert med at birkelandsvatn, som  
i dag har et lavt fargetall, ikke vil oppleve 
en vesentlig økning i fargetallet i årene 
fremover. 

I et skisseprosjekt er det beregnet 
kostnader for begge løsninger som viser 
at disse kommer likt ut med årskostnad 
(drift- og kapitalkostnad) beregnet til 
59,6 millioner kroner. Investeringskost-
nadene for ozon og biofilter og mold-
eprosessen med kullfilter er beregnet til 
henholdsvis 697 millioner kroner og 633 
millioner kroner. Årlige driftskostnader  

er beregnet til henholdsvis 14,1 millioner 
kroner og 18,3 millioner kroner. 

med bakgrunn i vurderingene ovenfor  
er det bestemt å etablere ozon og biofil- 
trering som utvidet vannbehandling.

Forfatter
Karl olav Gjerstad 
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Det nyttige avløpet - 
biogass og gjødsel
avløpsvannet fra innbyggerne kommer til dobbel nytte. ved Ivar sentralrenseanlegg 
nord-jæren, snj, renses over halvparten av regionens avløp. hvert år mottas rundt  
40 millioner tonn avløpsvann fra de 240 000 innbyggerne. etter utfelling av det faste 
stoffet, slammet, slippes rent vann i havet på 80 meters dyp 1,6 km fra land. 
 
slammet er en ressurs som gir opphav til biogass, biopellets og i neste omgang også 
det planlagte organiske gjødselproduktet. til snj kommer også eksternt slam fra Ivars 
renseanlegg på grødaland, vik og oltedal, i tillegg til matavfall fra storhusholdninger 
og dagligvarekjeder.
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bIogAss
biogassen som i dag selges på lyse sine 
nye fyllestasjoner er produsert av Ivar 
på sentralrenseanlegget i mekjarvik, 
snj, i randaberg kommune. 

produksjonen foregår i to store tanker, 
der anaerobe bakterier bryter ned 
organisk stoff i slammet. under denne 
prosessen produseres biogass som nor-
malt består av ca. 60 – 70 % metangass. 
resten består i hovedsak av Co

2
.

hele biogassproduksjonen blir opp- 
gradert ved at Co

2
 skilles ut i et eget 

prosessanlegg. Deretter selges gassen 
som en klimanøytral gass til lyse neo as, 
for videre distribusjon i gassnettet. Dette 
fordi Co

2
 som frigjøres ved forbrenning 

av biogass, tilsvarer den mengden Co
2
 

som biomassen eller plantene har akku- 
mulert fra atmosfæren. 

pr. i dag produserer Ivar ca. 4 500 000 
m3 biogass per år. Dette representerer 
en energimengde på ca. 30 gWh per år. 
energimengden tilsvarer drivstofforbruket 

til ca. 4 000 privatbiler med årlig kjøre-
lengde på 15 000 km. klimagevinsten 
tilsvarer 7 680 tonn Co

2
 i året.

et vesentlig tilskudd til biogassproduk-
sjonen kommer fra matavfallet fra 
storhusholdninger og dagligvarekjeder 
(ca. 20 %). Ivar har derfor besluttet 
å utvide dagens slammottak til også å 
kunne ta imot dette avfallet direkte på 
anlegget, slik at denne type matavfall 
samles inn og behandles lokalt i  
regionen. bygget er under oppførelse  
og skal stå ferdig sommeren 2012. Det 
nye slammottaket blir et moderne anlegg 
med egne kjørehaller og nyutviklet tek- 
nologi, som gjør at snj også kan motta 
silslam samt avvannet og uavvannet 
septikslam.
 
Ivar har med støtte fra enova besluttet 
å bygge et nytt biogassanlegg på 
grødaland. Dette skal dekke behovet 
for slambehandling i den søndre delen 
av regionen. Dette anlegget vil også 
erstatte dagens komposteringsanlegg for 
matavfall fra privathusholdninger. 

når anlegget står ferdig i 2013 vil 
biogassproduksjonen dobles. Ivar og 
lyse neo samarbeider for å markedsføre 
og etablere et marked for biogass som 
drivstoff til busser.

bIopellets
slammet som kommer ut av råtne-
tankene er også en ressurs. etter bio- 
gassproduksjonen er slammet stabilisert, 
luktfritt og betegnes som biorest. bio- 
resten, som er rik på fosfor, nitrogen og 
kalium, avvannes, tørkes og det lages 
biopellets. prosessen skjer ved høy  
temperatur som dreper bakterier og  
smittestoff i henhold til krav om hygieni-
sering. hvert år produseres det 4 500 
tonn biopellets på snj. 

For å sikre god kvalitet av biopellets har 
Ivar innført bransjenorm slam. Dette er 
et kvalitetssystem utviklet i regi av norsk 
vann, der kvalitet og sikkerhet av slam 
gjennom alle trinn fra påslipp til bruk ga-
ranteres. normen angir retningslinjer som 
skal følges. Ivar tar systematiske prøver 
gjennom hele prosessen og er i ferd med 

12   Ivar Årsrapport 2011

AVløp



å etablere systemer for kontroll og spor-
ing av uønsket påslipp til ledningsnettet.

Den luktfrie biopelleten brukes som  
jordforbedringsmiddel til arealer med  
kornproduksjon og til grøntområder.  
I 2011 ble nesten all biopellets brukt 
på sør- og østlandet, der 42 %  gikk 
til kornarealer og de resterende 58 % 
til grøntområder. gjødselvareforskriften 
stiller strenge krav til bruk og sammen-
setning av slambaserte produkt. Innhold 
av tungmetaller i biopellets er like lavt 
som i andre gjødselsprodukt, og dette 
overvåkes nøye. 

oRgAnIsk gjødsel
på østlandet der det dyrkes mye korn, 
er husdyrtettheten lav. jorden tilføres 
mineralgjødsel, men mangler supplement 
av organisk materiale. biopellets inne-
holder organisk materiale, men har lav 
gjødselverdi. 

Ivar har, i samarbeid med høst og  
Innovasjon norge, utviklet et fullver-
dig organisk gjødselprodukt med høy 

næringsverdi. Dette er gjort ved å 
oppgradere biorest med næringssalt. 
produktet har samme form og samme 
tekniske egenskaper som kunstgjødsel. 
gjødselen er testet ut vitenskapelig av 
bioforsk, og gir samme vekst og avling 
på korn som tilsvarende kunstgjødsel. 
produktet er også testet ut på gulrot, 
jordbær, kål og salat. resultatene viser 
tilsvarende smak og avling som ved 
gjødsling med kunstgjødsel. 

spesielt for kornarealer er bruk av et full-
verdig organisk gjødselprodukt interes-
sant. jorden får tilført organisk materiale 
og nødvendige næringssalt på samme 
tid, slik at jordkvaliteten forbedres. Den 
organiske gjødselen løses gradvis opp  
i jorden gjennom vekstsesongen, slik at 
næringsstoff frigjøres etter hvert som 
plantene tar dem opp. Dette reduserer 
behov for ettergjødsling og bedrer utnyt-
telsen av næringsstoff i gjødselen. på 
grunn av gradvis oppløsning i jord koblet 
med opptak i plantene, blir avrenning av 
næringssalt liten ved bruk av organisk 
gjødsel. Det miljøriktige organiske  

gjødselproduktet vil kunne erstatte bruk 
av kunstgjødsel. en markedsundersøkelse 
som omfattet 400 kornbønder på det 
sentrale østlandet, viste at interessen for 
den organiske gjødselen er stor. 

et produksjonsanlegg for det organiske 
gjødselproduktet er under planlegging 
på snj. Dette er en ny type produksjon 
som vekker internasjonal oppsikt. et slikt 
anlegg er ikke hyllevare, og vil innebære 
en stor grad av teknologiutvikling. til 
dette har vi fått midler gjennom Innova- 
sjon norges teknologiske miljøprogram. 
byggestart er beregnet til september 
2012 med ferdigstillelse i løpet av første 
halvår 2013. målet er å utnytte all bio- 
resten til organiske gjødselprodukt. 

Forfatter
oddvar Tornes og Gro Johnsen
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Framtidas 
var-tjenester
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jærregionen framstår i mange sammen-
henger med gode og framtidsrettede  
fellesløsninger. med et felles bo- og 
arbeidsmarked og et svært aktivt 
næringsliv som opererer på tvers av kom-
munegrensene, er utfordringen for en 
næringsvennlig offentlig sektor å utvikle 
flere fellesløsninger innen tjenestetilbu-
det i regionen, med fokus på stordrifts-
fordeler. 

en samordning av var-sektoren er viktig 
strategisk, og i tråd med strategisk 
næringsplan for stavanger-regionen 
2005- 2020.

Ivars eiere har støttet dette gjennom 
sitt vedtak fra 2006:
• Det regionale samarbeidet innen vann,  
 avløp og renovasjon skal videreutvikles.
• Ivar er det naturlige instrument for   
 videreutviklingen.
• Den videre utviklingen bør skje i regi   
 av de styrende organ i Ivar.
I perioden som fulgte har virksomheten 
hatt en uvanlig sterk vekst. Driftsinntek-
tene har økt fra 294 til 447 mill kr. antall 
ansatte er økt fra 79 til 180. 

hVA skyldes Veksten?
en viktig årsak ligger i at tjeneste-
leveransene til eierkommunene er sterkt 
utvidet og omfatter stadig nye områder. 
ved årskiftet 2011/2012 overtok Ivar 
driften av de kommunale var-tjenestene 
i time kommune. Fra før av har strand, 
rennesøy og kvitsøy kommuner inngått 
et tilsvarende samarbeid med Ivar.   

bakgrunnen for dette er at det i mange 
kommuner viser seg vanskelig å sikre 
nødvendig kompetanse til vannforsyning, 
avløpstjenester og renovasjon. Ivar er  
i stand til å tilby et større faglig miljø 
med spennende utfordringer, og har 
foreløpig ikke hatt tilsvarende problem. 
I tillegg medfører et slikt samarbeid at 
distribusjonsanlegg og hovedanlegg for 
vann, avløp og renovasjon blir vurdert  
og utviklet under ett.

statlige og offentlige regelverk og 
rammebetingelser endres, for eksempel 
deponiforbudet og krav om gjenvinning, 
vanndirektivet, avløpsdirektivet og så 
videre, og medfører behov for invester-
inger og restrukturering. I tillegg kommer 
økte kapasitetsbehov og omlegginger 
som følge av den demografiske utviklin-
gen og krav om sikker kvalitet: 100 000 
nye brukere i løpet de neste 20 år.

De eksisterende anleggene må opp- 
graderes og videreutvikles, og det må 
etableres nye framtidsrettede løsninger. 
Investeringsbehovet i kjernevirksom-
heten er foreløpig regnet til 2,18  
milliarder kroner for de neste fem årene.

kompleksiteten i prosjektene krever 
personell med høy kompetanse, evne til 
innovasjon og gjennomføringsevne, både 
innen drift, plan og administrasjon. Det 
utvidede samarbeidet med kommunene 
bidrar til å samle de faglige ressursene 
og skape et miljø som kan takle disse 
utfordringene.

vi ser en tendens til at det oppstår 
muligheter til samfunnsmessig lønnsom 
virksomhet som supplement til Ivars 
selvkostvirksomhet. Det dreier seg 
om gassproduksjon, energigjenvin-
ning, gjødselproduksjon, ekstrahering 
av næringsstoffer og lignende. I slike 
sammenhenger kan Ivars kompetanse 
samarbeide med privat næringsliv for  
å løse oppgavene optimalt.

vi har også fått anledning til å støtte 
mindre samarbeidsprosjekter i den tredje 
verden. Det dreier seg om praktisk arbeid 
ved å etablere sikker vannforsyning og 
få i stand basisvirksomhet innen reno-
vasjon.   

til tross for denne sterke ekspansjonen 
har Ivar maktet å overholde målset-
tingen om å holde en lavere prisutvikling 
enn konsumprisindeksen. gebyrnivået  
i Ivar-regionen er blant de laveste  
i landet.

en sIkkeR leVeRAndøR
Det er de samlede utfordringene, de 
store teknologisk krevende prosjektene, 
arbeidet med distribusjon og kundekon-
takt i kommunene, samarbeidet med 
næringslivet og småskalaprosjektene  
i den tredje verden som gjør Ivar til  
en spennende og attraktiv arbeidsplass.  
vi kan tilby et faglig miljø og arbeid med 
samfunnsnyttige formål som kan konkur-
rere om oppmerksomheten i et veldig 
stramt arbeidsmarked.

stordriften, organisert gjennom Ivar, 
er regionens virkemiddel for å sikre et 
tilstrekkelig kompetansemiljø innen var. 

enkelte hevder at det går på bekostning 
av faglig rekruttering til kommunene. 
vi tror en bør se annerledes på det: 
utviklingen av Ivar Iks garanterer 
regionen oppdaterte og gode var-  
tjenester. For kommunene gir den frihet 
til å velge samarbeidsform, fra prosjekt-
støtte og faglig utveksling til full dekning 
av var-tjenestene.  
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hms og kvalitet

Arbeidsoppgavene ved sentral-
renseanlegget stiller høye krav til  
sikkerhetsutstyr og rutiner.
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InteRnkontRoll
Det systematiske hms-arbeidet i Ivar 
blir ivaretatt ved hjelp av regelmessige 
vernerunder, årlige hms-runder sam-
men med bedriftshelsetjenesten, møter 
i arbeidsmiljøutvalget, møter i verneom-
budsforumet, gjennomføring og opp-
følging av ros-analyser, samt kurs og 
opplæring rettet mot hms.

IVARs verneorganisasjon besto i 2011 
av tolv verneombud og et hovedverne- 
ombud. verneombudene er fordelt på 
ulike verneområder.

Arbeidsmiljøutvalget består av seks 
medlemmer, fordelt på arbeidsgiver og 
arbeidstakere. representant fra bedrifts- 
helsetjenesten og ks/hms-leder hege 
m. hage møter også i disse møtene. 
medlemmer i 2011 var:

Fra ledelsen: kjell øyvind pedersen, 
ernst georg hovland og jostein karlsen

Fra de ansatte: bjarne brustveit (hoved-
verneombud), gro johnsen og tor 
magne haarr. Ivar avviklet tre møter  
i arbeidsmiljøutvalget i 2011.

kontInueRlIg  
foRbedRIngsARbeId
Ivar legger vekt på at ulykker, nesten- 
ulykker, hendelser, tilbakemeldinger  
fra kunder og publikum og avvik  
(det vil si forhold som ikke er i over-
ensstemmelse med lover, forskrifter, 
konsesjoner og interne krav) blir meldt. 
vi ønsker at fokus rettes mot tiltak som 
forebygger, for å hindre at uønskede 
hendelser oppstår. Dette får vi kun til 
hvis vi vet hvilke utfordringer vi har. For 
å få en oversikt over de utfordringene vi 
står overfor, har vi et elektronisk meld-
esystem som de ansatte bruker for å 
melde inn slike saker. De ansatte er flinke 
til å bruke meldesystemet, noe som 
antall meldte hendelser viser. I 2011 ble 
det meldt inn litt over 300 hendelser.  
av disse var 19 tilbakemeldinger fra 
kunder og publikum. 

hms og kvalitet
mIljøAspekteR og sAmsVAR 
med loVbestemte kRAV
Ivar er en miljøbedrift med viktige  
oppgaver innen vann, avløp og renova- 
sjon. virksomheten medfører miljøpåvirk-
ninger (så vel positive som negative) når 
det gjelder støy, lukt og utslipp til luft 
og vann. Den virkningen som anses som 
vesentlig for Ivar totalt sett, er utslipp 
til vann. Dette begrunnes i lovbestemte 
krav om utslipp til vann, i form av renset 
avløpsvann fra våre renseanlegg.

IVAR bidrar også til flere positive 
miljøpåvirkninger som:
• produksjon av drikkevann
• rensing av avløpsvann
• avfallshåndtering
• leveranse av biogass
• kompostering av matavfall

metodene som brukes for å vurdere 
samsvar med lovbestemte krav er:
• konsesjonsanalyser 
• rutinemessige analyser
• Interne revisjoner
• eksterne revisjoner
• ledelsens gjennomgang
• miljøvurderinger av prosjekter
• Inspeksjoner og stikkprøvekontroll  
 av mottak av avfall (også matavfall)

ekstern og intern revisjon
Ivar er sertifisert i henhold til ns-Iso 
9001:2008 og 14001:2004. 11.–14. 
april gjennomførte nemko en oppfølg-
ingsrevisjon hos Ivar. revisjonen åpnet 
for fem avvik og ti anbefalinger som ble 
lukket innen fristen. Ivar er akkreditert 
i henhold til ns-en Iso 17025. norsk 
akkreditering gjennomførte 13.–14. mars 
en oppfølgingsrevisjon hos Ivar som 
åpnet for sju avvik. Ivar har også vært 
gjenstand for flere revisjoner utført av 
mattilsynet. Ivar gjennomførte seks 
interne revisjoner innenfor ulike revisjons- 
områder.

fRIske medARbeIdeRe, lAVt 
sykefRAVæR
Ivar har en langsiktig målsetting om at  

vi skal ha et gjennomsnittlig sykefravær 
på under 4,5 %. For å lykkes med dette  
arbeider vi på flere fronter. Ivar har 
fokus på 24-timers mennesket ved å 
fokusere på individuell oppfølging av 
ansatte med tanke på helse og livsstil. 
vi er tilknyttet godkjent bedriftshelse- 
tjeneste og er en Ia-bedrift. I 2011 var 
sykefraværet 3,68 % mot 3,73 % året før. 
Ivar hadde 2 skader som resulterte  
i fravær i 2011 mot 1 i 2010. 

IA-avtale
hovedmålene i Ivars avtale om inklu-
derende arbeidsliv (Ia) med arbeids-  
og velferdsetaten er:
• ha et gjennomsnittlig sykefravær på   
 under 4,5 %
• sysselsette egne arbeidstakere med   
 nedsatt funksjonsevne
• ta inn minst 2 personer som nav har   
 avklart
• beholde ansatte i arbeid så lenge som   
 mulig
For å oppnå disse målene jobber vi med 
fysisk tilrettelegging, tilpasset arbeidstid, 
samarbeid mellom seksjoner og avde-
linger, tettere oppfølging av sykemeldte 
og seniorpolitiske tiltak som for eksem-
pel overgang til annen stilling.

nytt VeRktøy foR IVARetAkelse 
AV IVARs kVAlItetssystem
I september tok Ivar i bruk et nytt  
elektronisk system for ivaretakelse av 
våre styrende dokumenter. systemet 
tQm, ”total Quality management”,  
er et prosessbasert dokumentstyrings- 
system som skal ivareta våre styrende 
dokumenter som f.eks. prosedyrer, 
instrukser, handlingsplaner, beredskaps- 
planer, skjema osv. alle ansatte har 
tilgang til systemet og har fått opplæring 
i hvordan systemet brukes. tQm inne-
holder også en hendelsesmodul for reg-
istrering av hendelser som avvik, ulykker, 
nestenulykker, forbedringsforslag osv. 
registrering kan skje via systemet eller 
via mobil. 
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hovedplan for drikkevann frem mot 2050 ble fullført i 2011.  
birkelandsvatn i bjerkreim kommune er utpekt som ny råvannskilde og  
vi har valgt ozonering og biofiltrering som utvidet vannbehandling. 

Grafen viser oversikt over vannforbruket siden 1998.  
I 2011 ble det levert 43,7 mill. m3 mot 45,6 mill. m3  
året før. nedgangen kan dels forklares ved en fuktig  
sommer og høst som har redusert behovet for hage-
vanning, og dels ved medlemskommunenes fokus på 
å redusere lekkasjene på fordelingsnettet. en annen 
faktor som riktignok slår noe mindre ut, er at vann- 
forbruket i gartneriene går noe ned i overskyet vær. 
Det hadde vi mye av i 2011.

Resultatene for en del viktige vannkvalitetsparametre 
for renvann ut av anlegget er vist i tabellen nedenfor, 
der det fremgår at vannkvaliteten tilfredsstiller krav 
som gitt i drikkevannsforskriften.

langevannsverket
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E.coli  pr.100 ml 0 0 0 0 

Koliforme bakterier pr.100 ml 0 0 0 0

3

Kimtall  pr.ml 0 54 8 
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I birkelandsvatn er det foretatt en om- 
fattende vannkvalitetsundersøkelse for 
å dokumentere at vannet er egnet som 
råvannskilde for drikkevannsproduk- 
sjon. resultatene fra pilotanlegget har 
vært viktig for valg av vannbehandling. 
Forprosjekt for vannbehandlingen starter 
opp primo 2012 og ventes fullført innen 
ett år. byggetid for anlegget er estimert 
til ca. fire år. når det gjelder birkelands-
vatn må det foretas flere konsekvens- 
utredninger før søknad om konsesjon 
sendes til nve. 

av spesielle hendelser kan det nevnes at 
vi måtte avvise en forsendelse på 1400 
tonn marmor, da deler av denne var foru-
renset med luktstoffer fra fisk. Forsend-
else fra kalkleverandør skjer med lastebåt 
og det kreves strenge rengjøringsrutiner 
som sikring mot denne type forurensing.

VAnnfoRsynIng dIRdAl-gIljA
Fra eksisterende kilde (litla Dybingen) 
oppe i gilja er det levert 49 000 m3 vann.
arbeidet med etablering av nytt vann- 
verk nede i Dirdal har hatt progresjon 
som planlagt, der det er satt ned to 
grunnvannsbrønner med tilhørende 
overbygg. Det er fremført vannledning 
under Dirdalselven frem til nytt vann-
behandlingshus, der råbygget er reist. 
Den første leveransen til fordelingsnettet 
ventes å finne sted våren 2012. 

VAnnfoRsynIng oltedAl
Det er levert 96 000 m3 til fordeling-
snettet. Det har gjennom flere år vært 
drevet et sandtak i nedbørfeltet nær 
grunnvannsbrønnene. Driften av sand-
taket her er planlagt avsluttet medio 
2012 og det er gjort forberedelser til ny 
klausulering av området for å sikre at 
brønnområdet og grunnvannsmagasinet 
ikke blir forurenset. 

lednIngsnett I Rennesøy  
og kVItsøy kommune
Ivar har driftsansvaret for ledning-
snettet i rennesøy og kvitsøy kommune.

Rennesøy 
Det er registrert tre ledningsbrudd, 
der to av disse er forårsaket av entre-
prenører. arbeidet med oppgradering 
av fordelingsnettet har fortsatt. I denne 
sammenheng er det foretatt en ombyg-
ging av vestre Åmøy høydebasseng for 
å bedre sirkulasjonen i bassenget. Det 
er også lagt om en vannledning for å gi 
omkjøringsmuligheter. spyling og plugg-
kjøring er utført på ca ti km ledning. Det 
er foretatt utskifting av enkelte kummer 
og installert trykkreduksjons-ventil på 
ladstein i Finnøy for å redusere trykket 
til abonnentene på rennesøy.

Kvitsøy
Det er ikke utført større arbeider på 
ledningsnettet i kvitsøy.

hAgAVAtn ReseRVeVAnnVeRk
hagavatn er reservedrikkevannskilde for 
langevannsverket og har ikke vært i bruk 
i 2011. anlegget ble ferdig oppgradert 
i 2010. Det er foretatt testkjøring med 
Zeropex-aggregater. Dette er aggre-
gater som på en effektiv måte utnytter 
bevegelsesenergien i rennende vann til å 
produsere kraft, og fungerer da sam-
tidig som trykkreguleringsventil. slike 
aggregater kan være aktuelle, spesielt 
ved vannleveranse mot grensesnittet til 
medlemskommunene.

VAnnVeRk I stRAnd kommune
strand kommune ble medeier i Ivar 
i 2011. avtalen innebærer at krokar-
heia vannverk, som leverer drikkevann 
til jørpeland og tau-området, nå eies 
og driftes av Ivar. I tillegg har Ivar 
driftsansvaret for lynghaug vannverk 
og nordre strand vannverk. Det er også 
inngått avtale om drift av preikestolen 
vannverk.

krokarheia vannverk henter vann fra 
regnavatn. på grunn av høyt fargetall  
i råvannskilden er det etablert fargefjern-
ing ved den såkalte moldeprosessen,  
der det tilsettes jernklorid som fellings-  
kjemikalium. I tillegg til fargefjerning, 

representerer også denne vannbehan-
dlingen en hygienisk barriere, samtidig 
som vannets korrosivitet reduseres. til 
slutt desinfiseres vannet med klor. Fra 
vannverket er det i 2011 levert totalt 
1,5 mill. m3 vann, hvorav 1,4 mill. m3 
til strand kommune og 0,1 mill m3 til 
Finnøy via Fogn. resultater fra vann- 
analyser utført på renvann fra anlegget 
tilfredsstiller drikkevannsforskriftens 
krav.

lynghaug vannverk får vann fra et 
borehull og forsyner et mindre boligfelt. 
Det er installert uv-desinfeksjon og luft-
ing som sikrer et hygienisk og bruksmes-
sig godt drikkevann. resultatene fra 
prøver av renvannet viser at drikkevanns-
forskriftens krav er oppfylt.

nordre Strand vannverk får vann fra et 
borehull og forsyner nordre strand skole. 
Det er installert uv-desinfeksjon og luft-
ing som gir et hygienisk og bruksmessig 
godt drikkevann. resultatene fra prøver 
av renvannet viser at drikkevannsforskrif-
tens krav er oppfylt.

Preikestolen vannverk 
Dette er et grunnvannsbasert anlegg 
med uv som desinfeksjon, og der det 
foretas lufting og alkalisering gjennom 
marmorfilter. resultatene fra prøver av 
renvannet viser at drikkevannsforskrift-
ens krav er oppfylt. tidlig på året ble det 
registrert et forhøyet kimtall, men dette 
forhold ble utbedret etter ny rengjøring 
av høydebassenget.
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ee-AVfAll 
Forbrukerne kan levere ee-avfall (elek-
triske og elektroniske produkter) gratis 
til alle forhandlere, til de kommunale 
mottakene på gjenvinningsstasjonene og 
i rød beholder. ee-avfall kan inneholde 
miljøgifter som det er viktig å behandle 
forsvarlig. I tillegg inneholder ee-avfallet 
råvareressurser som kan brukes i ny 
produksjon og en del edle metaller.  
I 2011 ble det levert 1 723 tonn ee-avfall 
til de kommunale innleveringsordningene. 
Det er en vesentlig reduksjon fra noen år 
tilbake. Det leveres inn alt for lite små  
elektriske enheter i forhold salgsmengder. 

mange leverer brukte ee-produkter til 
forhandlerne. Ivar har ikke klart å frem-
skaffe statistikk over disse mengdene.  
vi regner også med at store mengder 
ee-avfall blir videreformidlet ut av landet 
til gjenbruk eller materialgjenvinning 
gjennom private og ulovlige ordninger. 
 
fARlIg AVfAll
Farlig avfall inneholder helse- og miljø- 
farlige stoffer. Dette avfallet blir samlet 
inn via kommunale mottak på brann 
stasjonene og gjenvinningsstasjonene  
til Ivar på sele og Forus. I tillegg har  
stavanger og sandnes kommuner  
egen henteordning via rød beholder.  
I 2011 mottok Ivar 698 tonn farlig avfall 
fra husholdningene. Dette er 2 kg per 
innbygger.

plAstembAllAsje
Flere kommuner startet i 2009 hente-
ordninger for plastemballasje. Dette har 
resultert i stor mengdeøkning sammen-
lignet med bringeordning til returpunkter. 
I 2011 ble det levert inn 2 176 tonn plast 
fra husholdningene.

tReVIRke
Ivar tok i 2011 imot 4 198 tonn trevirke 
fra næring på hogstad og 7 583 tonn 
trevirke fra husholdninger på gjenvin-
ningsstasjonene på sele og Forus. 
trevirket blir malt opp til flis på hogstad 

mål: Ivar har ansvaret for at alt husholdningsavfall som blir samlet inn  
i kommunene, blir behandlet på en forsvarlig måte. materialgjenvinning er mest  
miljøvennlig og blir prioritert fremfor energigjenvinning. minst mulig avfall blir  
levert til avfallsdeponi.

gjenVInnIng  
fRA husholdnIngeR

totale mengder 
I 2011 kastet private husholdninger 
i Ivar-regionen 125 726 tonn avfall. 
Dette er 431 kg per innbygger, en økning 
på 17 % i forhold til 2010.

av husholdningsavfallet ble 69 311 tonn 
levert til materialgjenvinning (55 %) 
for å bli brukt som råstoff til ulike nye 
produkter. 52 210 tonn restavfall, trevirke 
og impregnert trevirke ble levert til 
energigjenvinning (42 %). energien blir 
brukt til fjernvarme og strømproduksjon. 
totalt ble 4 205 tonn rene grusmasser, 
keramikk etc. fra gjenvinningsstasjonene 
deponert på svåheia avfallsdeponi (3 %) 
fordi det ikke kunne sendes til gjenvinning.

mAt- og hAgeAVfAll
husholdningene sorterte 29 359 tonn 
mat- og hageavfall i brun beholder. Dette 

våtorganiske avfallet utgjør 101 kg per 
innbygger og ble kompostert på Ivar 
komposteringsanlegg hogstad.  
komposteringsanlegget produserte 
næringsrik kompost av dette avfallet. 
komposten blir brukt i jordblandinger og 
til jordbruksformål. I tillegg ble det levert 
inn 6 881 tonn hageavfall til gjenvin-
ningsstasjonene. Dette hageavfallet  
ble kompostert utendørs på sele. sele- 
komposten blir utlevert til hageeiere  
som henter kompost på gjenvinnings- 
stasjonene. 

pApIR
Det er mer miljøvennlig og billigere  
å materialgjenvinne papir enn å brenne 
eller deponere det. Innbyggerne er flinke 
til å kildesortere papir. I 2011 leverte 
hver innbygger gjennomsnittlig 66 kg 
papp, papir og drikkekartonger til gjen-
vinning. Fretex vest-norge as behandlet  
19 338 tonn for videre forsendelse. 
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komposteringsanlegg og sendt videre  
til flisfyringsanlegg i sverige.

Det ble levert inn 1 155 tonn impreg-
nert trevirke fra næring og 1 546 tonn 
impregnert trevirke fra husholdningene. 
Impregnert trevirke blir fliset og sendt til 
spesialovner for energigjenvinning. 

Annet AVfAll 
på returpunktene og gjenvinningssta- 
sjonene kan folk levere en rekke andre 
avfallstyper. I 2011 ble det samlet inn  
3 274 tonn glass- og metallemballasje,  
2 049 tonn metaller, 1 983 tonn tekstiler, 
52 tonn pCb-holdige vindusruter, 45 
tonn bildekk, 802 tonn gips og 4 205 
rene grusmasser, keramikk etc.

Ivar gjenvinningsstasjon Forus og Ivar 
gjenvinningsstasjon sele er blitt meget 
populære. I 2011 besøkte 115 555 
kunder gjenvinningsstasjonen på Forus, 
mens gjenvinningsstasjonen på sele 
hadde besøk av 14 301 kunder. 
I tillegg hadde byttebua besøk av 36 680 
personer som ønsket å hente ut brukbare 
gjenstander.

gjenvinningsstasjonene mottok 32 256 
tonn avfall i 2011, en økning på 12 %. 
publikum sorterte ut 39 % av avfallet  
til materialgjenvinning. trevirke og 
restavfall ble sendt til energigjenvin-
ning (henholdsvis 28 % og 20 % av 
avfallsmengden). rene inerte masser har 
blitt kjørt til deponi (13 %). mengden 
gjenstander som skifter eier i byttebua er 
ikke registrert, men det som leveres inn 
forsvinner ut igjen ganske fort.

IVAR AVfAllsplAss sele
Deponiet på sele ble stengt i juli 2009. 
arealene på sele blir nå levert tilbake til 
grunneierne som jordbruksjord. Ivar har 
ifølge konsesjonen plikt til etterdrift av 
deponiet i 30 år.
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Mål:  Ivars overordnede mål er  
å motta og behandle avløpsvann 
fra eierkommunene slik at miljøet  
i vassdrag og sjøområder sikres. 

RenseResultAteR og plAneR
IVAR sentRAlRenseAnlegg  
noRd-jæRen

Ivar sentralrenseanlegg nord-jæren 
(snj) er et kjemisk renseanlegg som 
mottar avløpsvann fra kommunene  
stavanger, sandnes, randaberg, gjesdal 
og sola. anlegget ligger i mekjarvik  
i randaberg kommune. 

utslippskravet for renseanlegget er 
relatert til organisk stoff (boF5 og koF), 
det vil si sekundærrensing. I 2011 ble det 
tatt ut 25 prøver av inn- og utløpsvann. 
snj oppfylte eus sekundærrensekrav 
ved 20 av prøvene. 

Årsaken til dårlig renseresultat var høyt 
innhold av løst organisk stoff. kjemisk 
rensing fjerner kun en liten del av det løste 
organiske stoffet i avløpsvannet. Det er 
derfor utarbeidet et skisseprosjekt angående 
alternative renseprosesser, som biologisk 
rensing, ved snj. Forprosjektet skal være 
ferdig i løpet av 2012. antatt tidspunkt for 
igangkjøring av nytt anlegg er 2016.

IVAR renseanlegg Grødaland
renseanlegget på grødaland i hå kom-
mune er et biologisk anlegg (sbr). Det 
ble satt i drift våren 2008 og behandler 
avløpsvann fra varhaug, norsk protein 
as og industriområdet på kviamarka. 

utslippskravet for renseanlegget er 
relatert til organisk stoff (boF5) og 
suspendert stoff (ss), det vil si primær-
rensing. Det ble i 2011 tatt ut 24 prøver. 
boF-kravet ble overholdt i 22 av 24 
prøver i 2011. 12 av 24 prøver overholdt 
ss-kravet.

Fylkesmannen vedtok våren 2011 tvangs- 
mulkt for renseanlegget på grødaland 
dersom ikke Ivar innen 1. september 
kunne dokumentere at renseprosessen 
fungerte i henhold til vilkår i utslipp- 
stillatelsen. Ivar påklaget vedtaket til 
klima- og forurensningsdirektoratet. 
saken er ikke ferdigbehandlet. våren 
og høsten 2011 var det prosessmessige 
problemer ved anlegget. slamkvaliteten 
og sedimenteringsegenskapene ble endret. 
Det er gjennomført flere tiltak for å 
bedre sedimenteringsegenskapene og 
renseresultatet.

gjennomsnittlig belastning til anlegget  
var 58 000 pe i 2011. eksisterende  
anlegg er dimensjonert for 70 000 pe.

tine skal etablere et nytt meieri på 
kviamarka. Ivar har bestemt å etablere 
et flotasjonsanlegg med mulighet for 
kjemikaliedosering og et utjevningsbas-
seng før vannet ledes til eksisterende 
sbr-tanker. Denne utvidelsen vil øke 
kapasiteten på anlegget betydelig. Ifølge 
framdriftsplanen skal utvidelsen være 
ferdig sommeren 2012.

Ivar søkte i 2011 om å utvide utslipps- 
rammen fra 70 000 pe til 150 000 pe. 
søknaden er ikke ferdigbehandlet. 

IVAR renseanlegg Vik
Ivar renseanlegg vik i klepp kommune 
mottar avløpet fra time kommune samt 

en mindre del fra klepp kommune. 
anlegget ble opprinnelig bygget som et 
biologisk fosforfjerningsanlegg, men i 
henhold til ny konsesjon har ikke anleg-
get lenger fosforkrav. Ivar renseanlegg 
vik oppfylte eus sekundærrensekrav i 
2011.   

IVAR renseanlegg bore
Ivar renseanlegg bore i klepp kommune 
er et mekanisk anlegg (båndsil). Ifølge 
forurensningsforskriften er utslippskravet 
relatert til biokjemisk oksygenforbruk 
(boF5) og kjemisk oksygenforbruk 
(koF), det vil si sekundærrensing. gjen-
nomsnittlig belastning til anlegget i 2011 
var 52 000 pe. eksisterende anlegg klarer 
ikke sekundærrensekravet.   

renseanlegget mottar bl.a. prosessav-
løpsvann fra tine-meieriene på voll og 
kleppe. Det nye meieriet på kviamarka 
skal erstatte disse anleggene. avløpsvan-
nets sammensetning og den organiske 
belastningen ved renseanlegget vil bli 
betydelig endret når stormeieriet på 
kviamarka er etablert. I tillegg skal Ivar 
overføre avløpsvannet fra kvernaland, 
det vil si klepp stasjon, engelsvoll og 
orstad, til renseanlegget på vik. Ivar 
skal etablere overføringsledningen i løpet 
av 2012. 

IVAR renseanlegg nærbø
Ivar renseanlegg nærbø i hå kommune 
er et mekanisk renseanlegg (sil). Ifølge 
forurensningsforskriften er utslippskravet 
relatert til organisk stoff (boF5 og koF), 
det vil si sekundærrensing. eksisterende 
anlegg klarer ikke sekundærrensekravet. 

renseanlegget mottar avløpsvann fra 
tettstedet nærbø, samt prosessavløps-
vann fra tine-meieriet på nærbø. tine 
har besluttet å legge ned meieriet og 
erstatte dette med et stormeieri på kvia-
marka i løpet av 2012. belastningen ved 
renseanlegget vil bli betydelig redusert. 
Ivar skal oppgradere renseanlegget. 
byggingen starter uke 7, 2012. antatt 
byggetid er ett år.
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IVAR renseanlegg Sirevåg

Ivar renseanlegg sirevåg i hå kommune 
er et mekanisk anlegg (båndsil). Ifølge 
utslippstillatelsen skal renseanlegget 
oppfylle eus krav til primærrensing, men 
på grunn av den store og varierende  
industribelastningen har Fylkesmannen  
godkjent en teoretisk beregning av 
belastningen ved renseanlegget. rense- 
kravet for anlegget er dermed 20 % 
reduksjon av suspendert stoff. Dette 
kravet ble overholdt i 2011.

IVAR renseanlegg Vigrestad RA
renseanlegget på vigrestad i hå kom-
mune er et mekanisk anlegg (båndsil) 
som ble oppgradert og satt i drift høsten 
2009. Ifølge utslipptillatelsen og foru-
rensningsforskriften er rensekravet for 
anlegget 20 % reduksjon av suspendert 
stoff. Dette kravet ble overholdt i 2011.

IVAR renseanlegg oltedal
renseanlegget oltedal er et biologisk/
kjemisk renseanlegg. Ifølge forurens- 
ningsforskriften er utslippskravet relatert 
til fosfor (tot-p). renseanlegget ble  
oppgradert i 2010. utslippskravet ble 
ikke overholdt dette året. Det er gjen-
nomført flere tiltak i 2011 for å bedre 
renseprosessen. høsten og vinteren 2011 
overholdt 76 % av prøvene utslippskravet.

ResIpIentundeRsøkelse
Ivar har på oppdrag fra kommunene 

til fullverdige gjødselprodukt. gjødselen 
har innhold av næringssalter og samme 
tekniske egenskaper som kunstgjødsel. 
Den slambaserte bioresten transporteres 
i dag til sør- og østlandet, der den brukes 
som jordforbedring til grøntområder og 
kornproduksjon.  

bIogAss
storparten av biogassen ble oppgradert 
til naturgasskvalitet og levert til lyse  
neo as. mengde oppgradert gass var  
1 715 672 sm3 gass (1 801 456 nm3/h) 
som tilsvarer en energimengde på 17,2 
gWh. Dette er mindre enn i 2010 og  
skyldes dels driftsproblemer med opp- 
graderingsanlegget og dels omlegging 
og utbedring av biogassanlegget.  
garantert leveringsmengde er 20 gWh 
pr. år. 

utVIdet slAmmottAk og  
slAmbehAndlIng på snj 
Det nye slammottaket skal stå ferdig 
til sommeren 2012. mottaket vil bli et 
komplett innebygget anlegg beregnet 
for mottak av avvannet slam, septikslam, 
silslam og silgods, samt ubehandlet mat- 
avfall fra storhusholdninger og daglig-
varekjedene. Ivar har fått en utvidet 
godkjenning fra mattilsynet for mottak 
av denne type kategori 3 matavfall.  

organisert en stor felles resipientunder- 
søkelse for sjøen rundt stavangerhalvøya 
til sirevåg. undersøkelsen, som går fra 
juni 2011 til juni 2012, er utar- 
beidet i samarbeid med Fylkesmannen  
i rogaland og rogaland Fylkeskommune,  
i tråd med den nye vannforskriften. Ivar 
er med i prosjektgruppa og finansierer 
undersøkelsen sammen med kommunene 
stavanger, sandnes, sola og rogaland 
Fylkeskommune, gjennom midler fra 
klima- og forurensningsdirektoratet.

slAm, pellets og gjødsel- 
pRoduksjon
slam fra avløpsrenseanleggene på vik, 
grødaland og i oltedal transporteres til 
Ivar sentralrenseanlegg nord-jæren 
(snj) for viderebehandling. snj  
mottar også slam fra andre renseanlegg,  
organisk avfall fra industri og næringsliv, 
samt septikslam.   

ved snj blir slammet stabilisert, hygieni-
sert, tørket og pelletert. målet er å tørke 
alt slammet til biopellets. I 2011 ble det 
produsert 4200 tonn biopellets. 94 % av 
bioresten fra biogassproduksjonen ble 
tørket og pelletert. 

I 2011 ble det vedtatt å bygge et 
produksjonsanlegg for organiske gjød-
selprodukt på snj. anlegget, som blir 
ferdigstilt i løpet av 2013, skal oppgra-
dere Ivars stabiliserte og tørkede biorest 

Figuren ovenfor viser tilførte vannmengder  
til anlegg som eies og drives av IVAR. Stavanger  
kommune var den største leverandøren med  
30 mill. m3 i 2011.
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AVlØPSMenGDe
I 2011 behandlet IVAR 53 mill. m3 avløpsvann. Tabellen ovenfor  
viser en oversikt over renseanlegg, behandlingsmetoder, organisk 
belastning og resipient. Personekvivalenter (pe) er et mål på mengde 
organisk materiale i avløpsvannet. Ved utslipp fra hus og hytter med 
innlagt vann og vannklosett vil 1 person bidra med 1 pe.
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oRgAnIsAsjon
 
eIeRfoRhold 
Ivar Iks eies av kommunene Finnøy, 
gjesdal, hå, klepp, kvitsøy, randaberg, 
rennesøy, sandnes, sola, stavanger og 
time. selskapet har hovedkontor i  
stavanger kommune, men drifter anlegg 
og infrastruktur i alle eierkommunene.

eierkommunene har i løpet av 2011 godkjent 
strand kommunes søknad om medlemskap 
i Ivar Iks. strand kommune vil formelt 
innlemmes i Ivar Iks 1. januar 2012.

styRende oRgAneR
eierkommunene velger representanter til 
representantskapet. Det er representant-
skapet som velger styre, og styret velger 
selv leder. to av styrets medlemmer 
velges av og blant de ansatte.

RepResentAntskApet 
I representantskapet har det i 2011 vært 
til sammen 23 representanter valgt fra 
kommunene med denne fordelingen: 
Finnøy 1, gjesdal 1, hå 1, klepp 1, 
kvitsøy 1, randaberg 1, rennesøy 1, 
sandnes 4, sola 2, stavanger 9 og time 
1 representant. Følgende er valgt som 
representanter for perioden 2008-2011:

Finnøy: kjell nes, gjesdal: olaug v.  
bollestad, hå: magnar mattingsdal, 
klepp: arne madland, kvitsøy: leif 
ydstebø, randaberg: tone tvedt nybø, 
rennesøy: Dagfinn hausken, sandnes: 
elisabeth Falch, mangor malmin, lars 
sigurd tjelle, sigmund alsvik, sola: terje 
skretting, jan sigve tjelta, stavanger: 
kjell erik grøsfjeld, tone brandtzæg, 
bjørn ketil birkeland, lars anders myhre, 
jone andersen, gert h. englien, helge 
solum larsen, kjetil Clementsen, niels 
skramstad, time: reinert kverneland.

Fra og med 2012 vil det være 24 repre-
sentanter som følge av at strand kom-
mune er tatt opp som medlemskommune. 
nytt representantskap for perioden 2012 
- 2015 vil bli konstituert 27. april 2012.

styRet
styret består av 7 medlemmer: 
norunn østråt koksvik (leder)
sverre nergaard (nestleder)
terje handeland
Iselin nybø
terje mjåtveit
egil raugstad (ansattes representant)
eline nilsen Furre (ansattes representant)

representantskapet vil velge nytt styre  
i møte 27. april 2012.

ARbeIdsmIljøutVAlg
følgende er medlemmer av  
arbeidsmiljøutvalget:
Fra ledelsen: kjell øyvind pedersen, 
ernst georg hovland og jostein karlsen. 
 
Fra de ansatte: gro johnsen, tor magne 
haarr og bjarne brustveit.

representant fra bedriftshelsetjenesten 
(medco as) og hms-ansvarlig hege 
hage møter i tillegg fast i utvalget.

hms
Ivar har et godt utbygd system for 
helse-, miljø og sikkerhet. alle avde-
linger har et selvstendig hms-ansvar 
som står i forhold til den drift og aktivitet 
avdelingen utfører. Det er innført elek-
tronisk meldesystem for skader, ulykker 
og andre vesentlige avvik fra normal-
situasjonen. selskapet har en langsiktig 
målsetting på at sykefraværet skal være 
under 4,50 %. I 2011 var sykefraværet 
3,68 % mot 3,73 % året før. Ivar hadde 
to yrkesskader som resulterte i fravær i 
2011. selskapet har bedriftslegeordning 
og er Ia-bedrift. I tillegg har Ivar samar-
beid med medco as der det fokuseres på 
individuell oppfølging av de ansatte med 
tanke på helse og livsstil.
 
InteRnkontRoll og Iso- 
seRtIfIseRIng
Det er utarbeidet et internkontrollsystem 
som skal sikre at aktivitetene i selskapet 
utføres etter de krav som er angitt i lover 
og forskrifter. Ivar er sertifisert i hen-

hold til ns-Iso 9001 og ns-Iso 14001 
og blir årlig revidert mot dette internkon-
trollsystemet.

peRsonell
ved utgangen av 2011 var det totalt 166 
fast ansatte som i løpet av året har utført 
138,2 årsverk. Inkludert i tallene er sju 
lærlinger på ulike anlegg. 

ytRe mIljø
Ivar er en miljøbedrift med viktige opp- 
gaver innen vann, avløp og renovasjon. 
selskapet driver innenfor de krav som er 
satt av myndighetene, og de målsettinger 
som er formulert i de styrende organer 
og krav om ”beste praksis”. Dette er 
formalisert gjennom Iso-sertifiseringen. 
Flere detaljer finnes under hvert hoved- 
område for vann, avløp og renovasjon  
i denne årsrapporten.

foRsknIngs- og  
utVIklIngsAktIVIteteR
Ivar har jobbet mye med strategi- og 
tjenesteutvikling. I denne prosessen er 
det lagt vekt på at et viktig arbeidsmål 
er at vi skal utvikle Ivar som et verktøy 
for regional utvikling. Dette betyr blant 
annet at selskapet skal være en tilrette-
legger for utvikling av forretningsidéer  
og nye arbeidsplasser.

selskapet jobber ellers kontinuerlig 
med forskning og utvikling innenfor de 
primære fagområdene vann, avløp og 
renovasjon. Flere av de ansatte har utgitt 
artikler innen sine spesialfelt og noen 
har vært benyttet som foredragshold-
ere både nasjonalt og internasjonalt. 
et av våre større utviklingsprosjekt er 
knyttet til pilotanlegget på langevann 
vannbehandlingsanlegg. her blir det 
simulert ulike renseteknikker før det 
introduseres i større skala. et annet viktig 
utviklingsområde er mulighetsstudier 
rundt produksjon, rensing og distribusjon 
av klimanøytral biogass. Det arbeides 
konkret med et biogassanlegg på jæren 
basert på slam fra renseanlegg og våt- 
organisk husholdningsavfall. arbeid med 
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utvikling og produksjon av organiske 
gjødselprodukter basert på slamproduk- 
sjonen ved sentralrenseanlegget har også 
kommet langt.

I 2011 er det vedtatt å bygge et biogass- 
anlegg på grødaland basert på avløps- 
slam, våtorganisk husholdningsavfall og 
husdyrgjødsel.

bemAnnIng, lIkestIllIng  
og dIskRImIneRIng
ved årsskiftet bestod ledergruppen av 
adm. direktør kjell øyvind pedersen, 
avdelingsleder økonomi og administra- 
sjon jostein karlsen, avdelingsleder drift 
ernst georg hovland, avdelingsleder 
plan og utbygging tor-Inge kjellesvik, 
avdelingsleder gjenvinning ernst rune 
Danielsen og avdelingsleder tjenesteut-
vikling sven olav yndestad.

Ivar er en kommunalteknisk virk-
somhet. av de ansatte i selskapet, er 
det 23,1 % kvinner og 76,9 % menn. 
lederstillingene er alle besatt av menn. 
styret i Ivar består av 3 kvinner og 4 
menn. Ivar er opptatt av å lønne likt 
for likeverdig arbeid og selskapet har et 
kjønnsnøytralt stillingsvurderings- og 
lønnssystem. 31. desember 2011 var 
gjennomsnittsalderen 46,0 år mot 49,23 
år i 2010. selskapet jobber for å få en 
jevnere fordeling mellom kjønnene og 
større aldersspredning.

Ivar arbeider med det formål å fremme 
likestilling og likeverd, sikre like mulig- 
heter og rettigheter uavhengig av funk-
sjonsevne og å hindre diskriminering på 
grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, 
avstamning, hudfarge, språk, religion og 
livssyn. Dette formål skal gjenspeiles i 
selskapets personal- og rekrutterings-  
politikk, samt så langt det er mulig 
tilrettelegges for ved praktisk utforming 
av arbeidssteder.

økonomI
InntekteR
Inntektene kommer fra salg av drikke- 

vann, rensing av avløpsvann og av-
fallsbehandling. vann og avløp betales 
delvis etter målt forbruk og delvis som et 
fastledd fordelt etter antall innbyggere i 
eierkommunene. salg av avfallsfraksjoner 
som materialgjenvinnes gir inntekter som 
godskrives renovasjon.

statlige reguleringer setter krav til 
hvordan selskaper som arbeider med 
vann, avløp og renovasjon skal beregne 
priser for inndekning av kostnadene. 
selve metoden kalles selvkostmetoden 
og beskrives i «retningslinjer for beregn-
ing av selvkost for kommunale betal-
ingstjenester» (h-2140 kommunal- og 
regionaldepartementet kommunalavde-
lingen, januar 2003).

Driftsinntektene for 2011 har økt noe  
i forhold til året før pga. at selskapet har 
levert/mottatt større mengder på noen 
hovedområder, i tillegg til at Ivar nå 
også yter flere typer tjenester for våre 
eierkommuner. Disse er regulert i egne 
bilaterale avtaler.

Det vises forøvrig til note 3 og 11 for 
spesifikasjon av økonomiske resultater.

kostnAdeR
gjennom arbeidet med oppfølging av 
budsjett og økonomiplan settes fokus 
både på kostnader og investeringer. De 
enkelte områder arbeider med rammer for 
drift som følges opp gjennom jevnlig rap-
portering. kostnadskontroll og effektivitet 
må balanseres mot kvalitet og miljø.

ResultAt
selvkostresultatene er fra og med 2010 
ført i balansen som gjeld eller fordring 
mot eierkommunene. For vann var det  
i 2011 et overskudd på 24 millioner kro-
ner, som i stor grad skyldes nedskrivning 
av selvkostfond mot anleggsmidler som 
gir lavere kapital- og finanskostnader. 
overskuddet for renovasjon på 15  
millioner kroner skyldes volumøkning, 
prisøkning, samt lavere kostnader.  
resultatene medfører reduksjon  

i gebyrgrunnlaget de kommende år for 
både vann og renovasjon. For avløp var 
det i 2011 et overskudd på 0,7 millioner 
kroner. vi viser til note 11 for resultater 
på de enkelte selvkostområdene.

etter at overskuddet fra selvkostområdene 
er ført som gjeld til kommunene, viser 
resultatet for Ivar Iks et underskudd på 
kr 1 186 891 for 2011, se note 3.

dIsponeRIng AV ResultAt
avsatt til fond for
vurderingsforskjeller kr 697 658 
belastet annen opptjent  
egenkapital (finansposter) kr -1 884 549 
Sum kr - 1 186 891

bAlAnse
bokførte anleggsmidler representerer de 
investeringene som er foretatt innenfor 
hvert enkelt område. Det er beregnet 
avskrivninger basert på objektenes 
gjenværende økonomiske levetid. totalt 
er det investert for 92,7 mill. kr. i 2011. 
For spesifikasjon av investeringene viser 
vi til note 4 og 5.

pensjonsAnsVAR
pensjonsansvaret er dekket gjennom en 
pensjonsordning i klp og er regnskaps-
ført i henhold til god regnskapsskikk. vi 
har ingen ordninger utover avtalen med 
klp, og viser ellers til note 2 for spesifi-
kasjon av våre pensjonskostnader.

skAtt
Ivar har tradisjonelt ikke blitt definert 
som skattepliktig virksomhet. skatte- 
kostnad i 2010 er betalt skatt på resul-
tatandel for 2009 fra Forus energigjen-
vinning ks, hvor selskapet har eierandel.

fInAns-, mARkeds-, kRedItt-  
og lIkVIdItetsRIsIko
Ivar hadde ved årsskiftet langsiktige lån 
på kr 1 063 mill. Dette betyr at selskapet 
må være bevisst sin finansielle risiko i 
forhold til rentenivå. I tråd med selvkost-
prinsippet inngår kalkulatorisk rente, som 
er rente for 3 års statsobligasjoner pluss 
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norunn Østråt Koksvik
(styreleder)

Terje Mjåtveit

Sverre nergaard
 

eline nilsen Furre
 

Terje Handeland

egil Raugstad

Iselin nybø

Kjell Øyvind Pedersen
(adm. dir.)

1 % i gebyrgrunnlaget. renterisikoen 
for Ivar Iks ligger i at rentenivået for 
selskapets lån og rentebytteavtaler ikke 
ligger høyere enn den kalkulatoriske 
renten. I 2011 har renten for 3 årlige 
statsobligasjoner ligget lavt i forhold til  
lånerenten. når vi dessuten har bundet 
renten gjennom rentebytteavtaler for 
600 millioner kroner, ligger våre rente-
kostnader høyere enn den kalkulatoriske 
renten vi belaster gebyrgrunnlaget. 

vi anser generelt ikke å være utsatt for 
stor kreditt- eller likviditetsrisiko. Dette 
fordi selskapet, på grunn av sin solid-
itet, ikke har problemer med å oppta 
nye lån fra eksterne finansinstitusjoner. 
utfordringen ligger i å fastsette gebyrer 
som gir en viss forhåndsinnkreving, men 

innfor regelverket som sier at overskudd 
kan framføres i 3 – 5 år.

kontAntstRøm
likviditeten i Ivar er normalt tilfreds- 
stillende. selskapet har i 2011 tatt opp 
nye lån innenfor rammen av vedtatt 
økonomiplan og etter vanlig godkjen-
ning av Fylkesmannen. For spesifikas-
jon av kontantstrømmer vises ellers til 
regnskapsoppstillingen.

øVRIge kommentAReR 
arbeidet med å effektivisere og utvide 
tjenestetilbudet til kommunene har høy 
prioritet. kjernevirksomheten er lever-
anse av drikkevann, håndtering og 
rensing av avløpsvann og mottak og 
gjenvinning av kommunalt avfall. I tråd 

med de strategiske satsingsområdene 
som ble trukket opp av styre og repre-
sentantskap etter rovar-prosessen, har 
Ivar videreutviklet tjenestetilbudet til 
kommunene og leverer i dag tjenester 
innen hele verdikjeden på sektoren. Det 
innebærer at det inngås bilaterale avtaler 
om drifts- og kompetansetjenester ut 
over fellestjenestene etter den enkelte 
kommunes behov. I enkelte kommuner 
leverer Ivar alle kommunale tjenester  
innen vann, avløp og renovasjon.  
I 2010 overtok Ivar driften av ryfylke 
miljøverk, rymI Iks. rymI betjener 
strand, Finnøy, Forsand, hjelmeland og 
suldal kommune. Ivar har i 2011 hatt 
ansvaret for va-sektoren i strand kom-
mune. strand innlemmes som medlems- 
kommune i Ivar Iks pr. 01.01.2012.

høsten 2011 ble det inngått samar-
beidsavtale med time kommune om  
utføring av vann, avløps- og renovasjons- 
tjenester, slik at Ivar fra 01.01.2012 er 
time kommunes var-etat.

foRtsAtt dRIft
regnskapet er avlagt under forutsetning 
om fortsatt drift, en forutsetning som 
styret mener er oppfylt.

konklusjoneR
etter styrets oppfatning gir det framlagte 
resultatregnskap, balanse og tilhørende 
anmerkninger, tabeller og diagrammer en 
fyldestgjørende informasjon om Ivars 
virksomhet og økonomiske stilling ved 
årsskiftet 2011/2012. etter regnskaps- 
årets slutt har det ikke inntruffet forhold 
som er av betydning for å kunne vurdere 
selskapets stilling.
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2011 2010

Driftsinntekter
vannavgifter med mer 106 265 930 93 809 470

avløpsavgifter med mer 141 632 882 124 706 876

renovasjonsavgifter med mer 158 243 701 148 959 116

leieinntekter 1 014 094 1 058 213

Sum driftsinntekter 407 156 607 368 533 676

Driftskostnader
lønn og personal note 2 102 831 554 78 623 112

avsetning for stenging og etterdrift av deponi note 9 0 10 633 164

andre driftskostnader 210 442 987 184 272 717

Sum  driftskostnader 313 274 541 273 528 993

Avskrivninger
vann 24 978 581 26 825 234

avløp 20 887 969 21 955 059

renovasjon 12 312 091 13 032 726

Inventar 253 824 240 757

kjøretøy 1 349 981 1 350 118

Sum avskrivninger note 4 59 782 445 63 403 894

Sum driftskostnader 373 056 986 336 932 887

Driftsresultat 34 099 621 31 600 789

Finansinntekter/-kostnader
rentekostnader 42 568 365 34 476 408

renteinntekter note 6 6 584 195 1 309 367

resultat tilknyttede selskap note 6 697 658 3 047 157

netto finansinntekter/kostnader 35 286 512 30 119 884

ordinært resultat før skatt -1 186 891 1 480 905

skattekostnad note 10 0 971 628

årets resultat note 3 -1 186 891 509 276

Disponering av overskudd:

avsatt/bruk opptjent egenkapital vann 0 0

bruk av opptjent egenkapital avløp 0 0

bruk/avsatt opptjent egenkapital renovasjon 0 0

avsatt til fond for vurderingsforskjeller 697 658 3 047 157

avsatt til annen opptjent egenkapital -1 884 549 -2 537 881

Sum disponert -1 186 891 509 276
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31-12-11 01-01-11

eIenDeleR
Anleggsmidler
vann 536 902 129 530 230 144

avløp 383 900 300 350 357 890

renovasjon 156 228 976 163 723 271

administrasjonsbygg 1 194 114 1 243 612

kjøretøy 3 277 898 3 011 763

Sum driftsmidler note 4/5 1 081 503 418 1 048 566 680

Finansielle anleggsmidler

lån til ansatte/eierkommuner note 7 4 413 112 5 107 910

aksjer og andeler note 6 74 043 066 75 506 130

Sum finansielle anleggsmidler 78 456 178 80 614 040

Sum anleggsmidler 1 159 959 596 1 129 180 720

omløpsmidler
Fordringer

Debitorer medlemskommuner 46 582 212 42 202 661

selvkost avløp note 11 10 943 176 11 653 061

Debitorer andre 15 310 918 13 692 693

Sum fordringer 72 836 306 67 548 415

bankinnskudd, kontanter og lignende note 12 137 458 637 46 766 105

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 137 458 637 46 766 105

Sum omløpsmidler 210 294  943 114 314 521

Sum eiendeler 1 370 254 539 1 243 495 241
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31-12-11 01-01-11

eGenKAPITAl oG GJelD
egenkapital

Selskapskapital 24 824 252 24 824 252

opptjent egenkapital 

Fond for vurderingsforskjeller 10 730 701 10 033 043

annen opptjent egenkapital 114 619 786 116 504 335

Sum opptjent egenkapital 125 350 487 126 537 378

Sum egenkapital note 8 150 174 739 151 361 630

GJelD

Annen langsiktig gjeld

pensjonsforpliktelser note 2 5 489 678 1 996 773

avsetning for stenging og etterdrift av deponi note 9 11 274 534 11 764 319

gjeld til kredittinstitusjoner note 7 1 062 945 975 989 735 745

Sum annen langsiktig gjeld 1 079 710 187 1 003 496 837

Kortsiktig gjeld

leverandørgjeld 38 531 552 25 634 110

skyldige offentlige avgifter 7 627 604 8 124 082

betalbar skatt 0

skyldige påløpne renter 5 658 686 4 365 855

selvkost vann note 11 41 547 720 17 408 278

selvkost avløp 0

selvkost renovasjon note 11 29 098 213 13 592 890

annen kortsiktig gjeld 17 905 839 19 511 559

Sum kortsiktig gjeld 140 369 614 88 636 775

Sum egenkapital og gjeld 1 370 254 539 1 243 495 241

norunn Østråt Koksvik
(styreleder)

Terje Mjåtveit

Sverre nergaard
 

eline nilsen Furre
 

Terje Handeland

egil Raugstad

Iselin nybø

Kjell Øyvind Pedersen
(adm. dir.)

  Ivar Årsrapport 2011   29

bAlAnse



2011

KonTAnTSTRØM FRA oPeRASJonelle AKTIVITeTeR

resultat etter skatt -1 186 891

gevinst ved salg av anl.midl -15 400

økt avsetning forpliktelser 3 003 119

ordinære avskrivninger 59 782 445

økt kortsiktige kundefordringer -5 287 890

økt kortsiktig gjeld 51 732 839

netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 108 028 223

KonTAnTSTRØM FRA InVeSTeRInGSAKTIVITeTeR

salgssum anl.midl 400

Investering anl.midl -92 704 183

kjøp/salg av aksjer 2 160 722

netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -90 543 061

KonTAnTSTRØM FInAnISeRInGSAKTIVITeTeR
ny selskapskapital

redusert langsiktige fordringer 694 798

verdiendring aksjer/andeler -697 658

økning langsiktig lån 123 100 000

avdrag langsiktig lån -49 889 770

netto kontantstrøm finaniseringsaktiviteter 73 207 370

netto endring i kontanter og lignende 90 692 532

kontantbeholdning 01.01. 46 766 105

kontantbeholdning 31.12. 137 458 637
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note 1 ReGnSKAPSPRInSIPPeR

selskapet avlegger regnskapet i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk 
i norge. Det utarbeides ikke konsernregnskap 
da datterselskapets midler og drift anses uves-
entlig for selskapets regnskap. tilknyttede 
selskap er tatt med i selskapsregnskapet etter 
egenkapitalmetoden. 

eiendeler og gjeld som knytter seg til virksom-
hetens produksjon og varekjøp klassifiseres 
som omløpsmidler og kortsiktig gjeld. 
eiendeler som ikke er bestemt til varig eie og 

bruk klassifiseres som omløpsmidler. øvrige 
eiendeler og gjeld klassifiseres som anleggs-
midler og langsiktig gjeld. Inntektsføring skjer 
når varen eller tjenesten er levert. Forskudds-
betalte inntekter vil bli ført opp som gjeld i 
balansen. kostnadsføring skjer når kostnadene 
påløper. kostnader påløpt uten at belastning 
er mottatt, settes av som gjeld i balansen. 
Fordringer oppføres i balansen til pålydende 
verdi. uerholdelige fordringer avskrives som 
tap på krav. aksjer i ikke-tilknyttede selskap 
klassifisert som anleggsmidler er oppført til 
kostpris. aksjene blir nedskrevet dersom  
de har en lavere verdi og verdifallet ikke må 

antas å være forbigående. avskrivninger er 
foretatt etter selvkostmetoden, slik de finnes  
i “retningslinjer for beregning av selvkost  
for kommunale betalingstjenester” (h-2140  
kommunal- og regionaldepartementet, 
kommunalavdelingen, januar 2003). varige 
driftsmidler vurderes til anskaffelseskost etter 
fradrag for avskrivninger.

selvkostområdene er i Ivar Iks sitt regnskap 
blitt belastet med kalkulatorisk rente. Det er 
benyttet 3,24 % som fremkommer som følger: 
statobligasjoners årsgjennomsnitt for 2011,  
3 år (2,24)+ 1 %

note 2 lØnnSKoSTnADeR 2011 2010

lønn, honorar 76 907 925 64 514 539

andre personalkostnader 2 077 545 1 692 663

Folketrygdavgift 12 201 933 10 443 216

pensjonspremie til klp 8 151 246 7 894 965

endring av netto pensjonsforpliktelse 3 492 905 -5 922 271

Sum lønnskostnader 102 831 554 78 623 112

Godtgjørelse til daglig leder, styremedlemmer osv. 2011 2010

godtgjørelse styret 310 836 427 539

honorar representantskap 120 434

lønn til administrerende direktør 1 253 597 1 179 464

kostnadsført revisjonshonorar eksl.  mva 149 650 91 000

kostnadsført revisor andre tjenester eksl. mva 319 100 293 540

kostnadsført revisor juridisk bistand eksl. mva 88 500

Pensjonskostnad 2011 2010

nåverdi av årets pensjonsopptjening 8 944 364 8 551 587

rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 6 512 528 6 176 204

avkastning på pensjonsmidler -5 231 460 -4 688 890

administrasjonsomkostninger 474 242 390 640

resultatført estimatavvik 2 031 279 1 483 656

arbeidsgiveravgift 1 508 654 1 470 565

resultatført planendring 0 -9 116 504

netto pensjonskostnad 14 239 607 4 267 258

av lønn til administrerende direktør inngår pensjonspremie på kr 18.724 
     
Gjennomsnittlig antall ansatte, lån til ansatte   
   
gjennomsnittlig antall stillinger i 2011: 175, antall årsverk 143,53. 
I tillegg kommer 6 lærlinger. Det er gitt lån til 44 ansatte med til sammen 
kr 3 160 578. lånene løper med en rente som tilsvarer Ivars innlånsrente. 
     
Sammensetning av samlede pensjoner og pensjonsforpliktelser  
    

pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til regnskaps-
standard vedrørende pensjoner fra norsk regnskaps stiftelse. selskapets 
pensjonsordning behandles som en ytelsesplan. selskapet har pensjons- 
ordninger som omfatter i alt 240 personer. ordningen gir rett til definerte 
framtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, 
lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folke- 
trygden. pensjonsordningene administreres gjennom klp. 
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Avstemming av beløp i balansen: 2011 2010

beregnede pensjonsforpliktelser pr 31.12 155 649 529 134 315 324

pensjonsmidler pr 31.12. -105 472 213 -94 089 657

Ikke resultatført virkning av estimatavvik -38 291 027 -32 803 827

arbeidsgiveravgift -6 396 611 -5 425 067

netto pensjonsforpliktelse 5 489 678 1 996 773

Økonomiske forutsetninger 2011 2010

Diskonteringsrente 3,80 % 4,60 %

Forventet lønnsregulering 3,50 % 4,00 %

Forventet g-regulering  3,25 % 3,75 %

Forventet avkastning på fondsmidler 4,10 % 5,40 %

som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring.   
I årets pensjonskostnad er det inntektsført virkning av planendring med kr. 0,- 

etter fordeling av inntekter og kostnader, kan vi gi følgende spesifikasjon avdriftsresultatet for de enkelte områder:  

note 3 SPeSIFIKASJon AV ReSulTAT

Fond for vurder- Annen opptjent Vann Avløp Renovasjon Sum

ingsforskjeller eK

Driftsinntekter 0 29 800 106 279 930 142 004 460 158 842 417 407 156 607

Driftskostnader 0 0 63  991 237 108 112 695 141 170 609 313 274 541

avskrivninger 0 0 25 631 763 21 393 024 12 757 658 59 782 445

Finanskostnader 0 1 914 349 16 656 929 12 498 742 4 914 150 35 984 170

resultat tilknyttede selskap -697 658 0 0 0 0 -697 658

skattekostnad 0 0 0 0 0 0

årsresultat 697 658 -1 884 549 0 0 0 -1 186 891

avskrivninger er foretatt med følgende satser: 

anleggsmaskiner og verktøy 10,0 % 
tekniske anlegg, pumpestasjoner og lignende 5,0 %
ledningsnett 2,5 %

note 4 SPeSIFIKASJon AV AnleGGSMIDleR

Vann Avløp Renovasjon Felles Sum

anskaffelsesverdi 31.12.2010 1 075 281 196 834 775 191 331 129 389 13 366 510 2 254 552 286

akk avskrivninger 31.12.2010 545 051 053 484 417 301 167 406 118 9 111 136 1 205 985 608

bokført verdi 31.12.2010 530 230 143 350 357 890 163 723 271 4 255 374 1 048 566 678

anskaffet 2011 31 531 144 54 415 379 4 817 797 1 939 863 92 704 184

avskrevet ordinært 2011 24 978 581 20 872 969 12 312 090 1 603 805 59 767 444 

overføringer, salg 0 0 0 0

bokført verdi 31.12.11 536 782 706 383 900 300 156 228 978 4 591 432 1 081 503 418

Forretningsbygg 2,0 % 
eDb-utstyr, kontormaskiner og transportmidler 20,0 % 
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note 5 InVeSTeRInGeR FoReTATT 5 SISTe åR

2011 2010 2009 2008 2007

vann 31 531 144 14 270 982 10 385 968 30 990 553 51 152 983

avløp 54 415 379 21 581 084 33 631 693 30 974 011 49 312 279

renovasjon 4 817 797 9 678 948 2 872 365 22 312 770 9 378 506

Felles 1 939 863 1 117 351 501 367 2 403 585 2 536 180

Sum 92 704 183 46 648 365 47 391 393 86 680 919 112 379 948

note 6 AKSJeR oG AnDeleR I AnDRe SelSKAPeR

selskapet eier følgende aksjer/andeler

Tilknyttede selskap Vår andel Andel av resultat Andel av eK

Ivar næring as 100,00 % 422 423 552

svar as 50,00 % -11 237 173 587

agWa as 40,49 % -60 702 -1 157 611

Forus energigjenvinning ks 44,44 % 4 068 590 30 937 495

Forus energigjenvinning 2 as 43,00 % 26 870 38 728 826

stølskraft as 50,00 % 7 015 5 221 170

hå biopark as 50,00 % -1 692 611

Sum 4 030 958 72 634 408

Andre langsiktige eierandeler Vår andel bokført verdi

rekom as 5,00 % 498 638

klp egenkapitaltilskudd 910 020

sum 1 408 658

Sum aksjer og andeler 74 043 066

Ivar Iks har skrevet ned sine aksjer i agWa as fra kr 423.960 til kr 0,-. 
agWa as har meldt opphør til brønnøysundregisteret, fordi de er insol-
vent. agWa as og Ivar Iks har inngått en avtale om at Ivar Iks anser 
lån på kr 182.205 og aksjekapital på kr 423.960,- fullt ut som tapt. 

Ivar Iks har i 2011 solgt sine aksjer i hå biopark as for kr 237.500,-  

til lyse neo. aksjene var bokført til en verdi av kr 2.000.000,- bokført tap  
kr 1.762.500,-    
 
Ivar Iks har mottatt utbytte fra Forus energigjenvinning ks på kr 3.333.300,-.  
Dette er inntektsført som annen finansinntekt. resultatet fra selskapet er  
justert for utbytte.    
 

Følgende fordringer forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt:    

note 7  lAnGSIKTIGe FoRDRInGeR / lAnGSIKTIG GJelD

lån til ansatte 3 161  578 2 370 745

lån til eierkommuner og tilknyttede selskap. 1 252 534 1 424 521

sum 4 413 112 3 795 266

Følgende gjeld forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt:

2011 2010

langsiktig gjeld 802 646 920 751 074 194

Sum 802 646 920 751 074 194
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note 8 eGenKAPITAlnoTe
31-12-10 endring i 2011 31-12-11

selskapskapital 24 824 252 24 824 252

annen opptjent egenkapital  116 504 332 -1 885 549 114 618 783 

Fond for vurderingsforskjeller 10 033 043 698 658 10 731 701

Sum 151 361 627 -1 186 891 150 174 736 

år Avsetning bruk Sum

2005 10 000 000 0 10 000 000

2006 5 000 000 378 105 4 621 895

2007 3 000 000 2 112 196 887 804

2008 3 000 000 10 044 419 -7 044 419

2009 1 700 000 5 231 203 -3 531 203

2010 10 633 164 3 802 921 6 830 243

2011 0 489 786 -489 786

Sum 33 333 164 22 058 630 11 274 534

note 9 FonD FoR STenGInG oG eTTeRDRIFT AV DePonIeT På Sele

note 10 SKATTeR
2011 2010

betalbar skatt fremkommer slik:

resultat før skatt 0

grunnlag betalbar skatt 0 0

skatt 28 % 0 0

betalbar skatt på årets resultat 0 0

årets skattekostnad fremkommer slik: 

betalbar skatt på årets resultat  0 971 628

til gode skatt - -

årets totale skattekostnad - 971 628

note 11 SelVKoSToMRåDeR
Kortsiktig gjeld Kortsiktig fordring

Ib selvkost vann  17 408 278  -

For mye innkrevd vannavgift fra eierkommuner  24 139 442  -

ub selvkost vann 41 547 720 -

Ib selvkost avløp - 11 653 061

For mye innkrevd avløpsavgift fra eierkommuner -709 885 

ub selvkost avløp - 10 943 176

Ib selvkost renovasjon 13 592 890 13 592 890 -

For mye innkrevd renovasjonsavgift fra eierkommuner  15 505 324 -

ub selvkost vann 29 098 213 -

betalbar skatt 2010, ilignet, er betalt skatt på resultatandel fra Forus energigjenvinning ks, hvor selskapet har eierandel, for 2009.   
  

I henholdt til retningslinjene for selvkost, vil for lite/mye innkrevd avgift justeres over en periode på 3-5 år.     
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note 12 bunDne MIDleR

note 13 FInAnSIelle InSTRuMenTeR 

skyldig skattetrekk pr. 31.12.2011 utgjorde kr 5.912.873,-

selskapet har inngått rentebytteavtaler for å sikre deler av kontantstrøm-
men knyttet til fremtidige renteutbetalinger på langsiktig gjeld. renten ble 
bundet i april 2005 til april 2012, mars 2009 til mars 2014, oktober 2009 
til oktober 2014 og juni 2010 til juni 2020 med henholdsvis kr 200 mill. 

til 3,925 %,kr 100 mill. til 5,45 %, kr 100 mill. til 4,80% og kr 200 mill. til 
3,995 %. rentebytteavtalene er vurdert som sikring og dermed reflekteres 
ikke virkelig verdi pr. årsskiftet i regnskapet. pr. 31.12.11 utgjorde markeds-
verdien av avtalene kr -24.807.833,-. 

Til representantskapet i IVAR IKS

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet 
Vi har revidert årsregnskapet for IVAR IKS som viser et underskudd på kr 1 186 981. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2011, 
resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper 
og andre noteopplysninger. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. 

Revisors oppgaver og plikter 
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, 
forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav, og plan-
legger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. 

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene 
avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter 
eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et 
rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om 
effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige, og om 
regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. 

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Konklusjon 
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter, og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til IVAR IKS per 
31. desember 2011 og av resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret, som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og 
god regnskapsskikk i Norge. 

Uttalelse om øvrige forhold 
Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt 
drift og forslaget til dekning av tap er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for 
attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi 
at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med 
lov og god bokføringsskikk i Norge. 

Stavanger, 23. mars 2012 
KPMG AS

Stein Fosså
Statsautorisert revisor
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