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Forsiden viser nærbilde av plastråstoff,  
framstilt av gjenvunnet plastavfall.  
Sorteringsanlegget IVAR skal bygge på  
Forus skal produsere denne typen råstoff  
av plasten som kommer inn.
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Vi har fått tegneren annlaug auestad til å lage en kunstnerisk framstilling  
av dette kretsløpet. tegningen ble trykket på et to ganger seks meter stort  
banner, og hengt opp i IVars telt under Gladmatfestivalen i Stavanger. 

annlaugs humoristiske strek fikk små og store festivalgjester til å smile,  
samtidig som de informative tegningene fikk mange til å se nye sammen- 
henger og tenke over hvor viktig vann og avløp er for oss i hverdagen.

VANNetS SPeNNeNDe ReISe  
Fra vannet forlater kildene i heiene i Gjesdal og Bjerkreim til det kan tappes  
friskt og rent i springen heime hos forbrukerne, har det tilbakelagt adskillige  
kilometer med vannledninger. Det har også vært innom flere rensetrinn i IVARs  
vannbehandlingsanlegg. etter at vannet er brukt og havner i avløpet, er  
reisen videre mot havet minst like spennende.



skal være klart i løpet av 2014. Mange 
vil delta i utviklingen og de fleste ansatte 
blir berørt. også her gjelder det, som for 
alle andre nye systemer, at deltagelse, 
lojalitet og brukerdisiplin er viktig for å 
lykkes.

Vi er 12 prosent flere 
Det aller viktigste er det som ofte 
betegnes som humankapitalen, et vil si  
de ansatte. IVars vekst har vært stor. 
 I 2013 er har vi fått om lag 25 nye  
medarbeidere. For det meste er dette 
reell vekst som følge av økt aktivitet, 
men noen kommer også som erstat-
ning for de som går av med pensjon. 25 
ansatte tilsvarer 12 -13 prosent av den 
totale arbeidsstokken. IVar har tidligere 
hatt relativt høy gjennomsnittsalder og 
flere av seniorene vil gå av med pensjon.  
Utfordringen her er å ta vel i mot de nye, 
gi dem en raskest mulig oppgave- 
introduksjon med grundig opplæring i 
gjeldende systemer og rutiner, og også 
få dem integrert i IVars kultur og sosiale 
nettverk. Slik kan vi alle fremstå i IVars 
ånd som åpne, pålitelige og engasjerte.

I de foran nevnte hovedplaner for vann 
og avløp er kapasitet, kvalitet og forsy- 
ningssikkerhet vitale kriterier for utvikling 
og investering i kompetanse, anlegg og 
systemer. Dette grenser mot beredskap. 
Beredskapsplanlegging og prosedyrer for 
krisehåndtering blir tatt på største alvor 
og øves sammen med utvalgte eierkom-
muner og andre offentlige etater.

Siste års sykefravær var totalt på 4,25 
prosent. 

så vel som fjernvarme til industribedrifter 
i Kviamarka. Dette skal distribueres av 
Jæren Fjernvarme. Utslippssøknaden 
behandles av FMro.

Ved IVar sentralrenseanlegg Nord-Jæren 
(SNJ) er nytt slammottak og forbehan-
dlingsanlegg for matavfall tatt i bruk. 
Med det øker biogassproduksjonen 
betydelig.

Biogassen er «grønn» fornybar energi, 
og det er et sterkt ønske fra IVar IKS og 
Lyse Neo as om at gassen tas i bruk som 
drivstoff i regionens bussflåte.

Utvidet anlegg 
I desember fikk vi tillatelse til å starte 
fjellhallarbeider for et nytt utvidet SNJ. 
Utvidelsen innebærer blant annet et 
biologisk rensetrinn for bedre fjerning av 
organisk innhold i avløpsvannet, samt en 
betydelig kapasitetsøkning (fra 260 000 
pe til 400 000 pe).

Ny hovedplan for avløp er også under 
utarbeidelse. En bredt sammensatt 
arbeidsgruppe fra IVar og eierkom-
munene utarbeider planen for fremtidig 
struktur på avløpsløsningene sett i lys 
av antatt befolkningsvekst og planlagte 
utbygginger og utbyggingsområder. Det 
forventes at planen sendes ut på høring 
til eierkommunene medio 2014.

Gjenvinning 
For gjenvinning og avfallshåndtering er 
det utviklet et prosjekt for automatisk 
sortering av restavfall, papir, papp og 
plast. Prosjektet ble diskutert som en 
mulighet allerede i 2007. Nå mer enn 
seks år senere er byggevedtak gjort. 

Denne tiden har vært nødvendig for å 
komme frem til bærekraftige tekniske 

løsninger som ivaretar både indre og ytre 
miljø og samfunnsøkonomisk utbytte på 
en fornuftig måte. 

reguleringsarbeidene pågår og vi håper 
å kunne starte byggearbeider høsten 
2014, med produksjonsstart i årsskiftet 
2016 - 2017.

Det nye forbrenningsanlegget på Forus 
har nå vært i drift i overkant av et år. 
Driftserfaringene er gode. Beklagelig- 
vis er energiprisene nå svært lave, og 
dermed er inntektene på nåværende 
tidspunkt noe lavere enn forutsatt. 

Nye verktøy 
Som det fremgår, er aktiviteten i IVar 
rekordstor. Det krever at organisasjonen 
er forberedt og at vi har de nødvendige 
styringsverktøyene.

IVar IKS har over tid utviklet organi- 
sasjonsmodell og styringssystemer. 
Herunder kan nevnes ISo sertifiserin-
gen (9000/14000). Sertifiseringen gir 
føringer for dokumenterte prosesser, 
som igjen hjelper oss til målsetting og 
prosedyrer på overordnet nivå og i alle 
avdelinger og seksjoner. Slik blir disse 
enhetlig gjenkjennelige og etter inter- 
nasjonal kvalitetsstandard. 

Som hjelpemiddel har vi implementert 
tQM systemet. administrativt har vi  
fått nytt dokument- og arkivsystem, 
Web-sak, som også er kjent i flere av 
eierkommunene. 

Det er inngått kontrakt for utvikling og 
implementering av nytt økonomi- og 
produksjonsstyringssystem. Systemet 

4  IVar I Årsrapport 2013 IVar I Årsrapport 2013  5

FoRBeReDt  
På FRAMtIDeN

IVARS DIReKtøR

med behandling av matavfall på  
Grødaland og nytt sorteringsanlegg for 
restavfall, papir, papp og plast på Forus. 
Dette er bare noen av de største og mest 
kapitalkrevende prosjektene. 

De store investeringene er nødvendige 
fordi vi venter stor befolkningsvekst, får 
nye samfunnskrav (kvalitet og konse- 
sjonsgrenser), har behov for større 
forsyningssikkerhet og et generelt behov 
for fornying. En ny utvidelse av låne- 
rammen krever grundig saksfremstilling 
for behandling i alle eierkommunene.  
Denne prosessen må være ferdig før vi 
har representantskapsmøte mot slutten 
av 2014.

Vann 
Innen vannforsyning arbeider vi videre 
med planlegging av prosjekt for oppgra-
dering av vannbehandlingsanlegget på 
Langevatn. Vi arbeider også med å få 
tillatelse til uttak av råvann fra Birke-
landsvatn i Bjerkreim kommune. Utkast 
til ny hovedplan vanntransport ble ved 
årsskiftet oversendt eierkommunene på 
høring. arbeidsgruppen bak hovedplanen 
for vanntransport har vært bredt  
sammensatt med representanter både 
fra IVar og eierkommunene.

Avløp 
Innen avløp ble nye Nærbø renseanlegg 
og et utvidet Grødaland renseanlegg 
åpnet ved påsketider 2013. Fra 1. mars 
2013 ble IVar akkreditert for egne  
konsesjonsanalyser. 

Utslippstillatelse er mottatt for Grødaland 
biogassanlegg. Dermed kan bygge- 
arbeidene starte. Vi arbeider videre med 
et konsept for en 8 MW varmesentral 
som skal gi energi til biogassanlegget,  

Ny modell 
Prosessen ble startet i 2009 og har tatt 
fire år. Det har teknisk sett vært en kom-
plisert prosess hvor mange aktører har 
vært involvert, så som KPMG, Ernst & 
Young, advokatfirmaet Kluge og Skatt Vest.

Nå når endelige vedtak er fattet, kan vi 
starte arbeidet med å sette byggeklos-
sene sammen slik at IVar får en enda 
bedre virksomhetsmodell. Den nye mo- 
dellen skal sikre at vi til en hver tid er 
parat til å delta i næringsvirksomhet som 
våre styrende organer finner samfunns-
messig tjenlig. Samtidig skal vi struk-
turelt og regnskapsmessig være i tråd 
med gjeldende lovverk, slik at konkur-
ranse- og skattemessige forhold blir 
tydelige. IVars kjernevirksomhet innen 
selvkostområdet forblir underlagt IVar 
IKS, og IVar IKS vil være holdingselskap 
for all næringsvirksomhet. Det er gjen-
nomgående styrerepresentasjon, det vil si 
at IVar Næring as har samme styre som 
IVar IKS. Leder for representantskapet i 
IKS-selskapet utgjør generalforsamlingen  
i IVar Næring as.

Store investeringer 
I det samme representantskapsmøtet  
i november i fjor, ble også neste periodes 
økonomiplan vedtatt. Dette er en 
økonomiplan som i kommende fireårs- 
periode summerer investeringene til  
mer enn tre milliarder kroner.

Dette betyr at IVar IKS vil trenge en 
låneramme på fem milliarder kroner.  
I planen tas det høyde for investeringer 
i ny vannkilde, oppgradert og utvidet 
vannbehandling, forbedringer i trans-
portsystemene, oppgradert og utvidet 
renseanlegg på SNJ, nytt biogassanlegg  

Den nye selskapsstrukturen til IVAR IKS ble endelig bestemt med vedtak  
i representantskapet 29. november 2013. Vi har fått en organisatorisk og  
økonomisk struktur som tydelig skiller mellom næringsvirksomhet og  
selvkostvirksomhet. 

StoR BeFolKNINGSVeKSt GjøR Det 
NøDVeNDIG MeD StoRe INVeSteRINGeR  
I IVARS ANleGG.

Kjell Øyvind Pedersen 
administrerende direktør

Adm. direktør
Kjell Øyvind Pedersen

Kvalitetssikring og HMS Marked, info og personal

Plan og utbygging
Tor-Inge Kjellesvik

Tjenesteutvikling
Tore Tagholdt

Økonomi og administrasjon
Jostein Karlsen

Gjenvinning
Audun Roalkvam

Drift
Ernst Georg Hovland

Vi arbeider videre for å utvikle samarbei-
det med våre eierkommuner og ser flere 
områder hvor det bør være mulighet for 
synergier mellom de respektive organi-
sasjonene.

Vi ser frem mot nok et interessant år  
i godt samarbeid med våre eiere og 
regionens innbyggere.



VI HAR  
PlANeNe  
KlARe

et godt fungerende vann og avløpssystem er en forutsetning for et  
velfungerende samfunn. til daglig er dette tjenester og funksjoner som  
folk flest, politikere og styrende myndigheter tar som en selvfølge.

Flere av avløpsrenseanleggene er nye  
og forventes å ha kapasitet nok langt ut 
i planperioden. Ser man fram mot slutten 
av planperioden må de fleste av rense-
anleggene utvides da kapasitetsgrensen 
er nådd.

I dag er allerede utvidelse og ombygging 
av vårt hovedrenseanlegg, Sentralren-
seanlegg Nord-Jæren, startet. anlegget 
bygges om fra kjemisk anlegg til biologisk 
anlegg og kapasiteten økes fra 250 000 
til 400 000 personer. Det klargjøres 
også for en videre utvidelse til 500 000 
personer fra 2035 til 2050. 

avløpsrenseanleggene tau og Grytnes i 
Strand kommune vil også bli bygget nye 
i perioden fram mot 2017, for å kunne 
klare rensekrav og økt belastning.

På Grødaland i Hå kommune er bygging 
av et nytt biogassanlegg startet. anleg-
get skal motta slam fra anleggene sør  
i regionen og organisk avfall fra hus- 
holdninger, storhusholdninger og industri. 
anlegget tilrettelegges også for mottak 
av husdyrgjødsel. anlegget kan produsere 
ca. 60 Gwh. Det planlegges at varme-
forsyningen til anlegget skal komme 
fra forbrenning av eget slam og fra flis 
produsert av IVar IKS.

Hvordan avløpsproblemet skal løses for 
de store utbyggingsområdene Sandnes 
Øst og Bybåndet Sør samt tilrettelegges 
for økt utbygging i Gjesdal kommune,  
er enda ikke avklart. Det foreligger flere 
aktuelle alternativer.  

Hovedplaner vann og avløp  
Det kan også se ut som om mange tar 
det som en selvfølge at vann og avløp er 
til stede ved utbygging og utvikling av 
nye bolig- og næringsområder. Dette er 
mange ganger ikke tilfellet. Det kan være 
svært kostnadskrevende å etablere et 
system for å forsyne områder med vann 
og motta avløpet. Utbyggingsmodeller, 
utbyggingstakt og koordinering av alle 
funksjoner innen vann, avløp og vei er 
av stor betydning for at de investeringer 
som gjøres gir størst mulig effekt.

Hovedplanene tar utgangspunkt i den 
forventede befolkningsveksten i regionen 
fram mot 2050. Befolkningsveksten 
er avhengig av en rekke faktorer som 
fødselstall, levealder, innvandring, utvan-
dring, innenlands befolkningsforflytting, 
økonomi, industriell vekst og utvikling.  
I vår region er aktiviteten innen oljevirk-
somheten av stor betydning for befolk-
ningsveksten.

Den prosentvise befolkningsveksten  
i IVar-kommunene er noe større enn i 
resten av rogaland. 

Hovedplanene har lagt til grunn en prog-
nose som var laget i 2009. Dette er gjort 
for å ha samme prognosegrunnlag for 
alle; Hovedplan kilder og vannbehandling 
(som ble utarbeidet i 2010), Hovedplan 
transportsystem vann og Hovedplan 
avløp. Denne prognosen legger opp til at 
vi innen 2050 vil nå et innbyggertall på 
500 000. Med den samme veksten de 

neste 100 år, vil en i 2113 ha nådd et 
befolkningstall på 815 000 innbyggere.

Prognosene er svært usikre. Historien 
har vist at det er vanskelig å forutsi 
befolkningsutviklingen på så lang sikt. 
Befolkningsveksten som er lagt inn i våre 
prognoser er ikke så høy på lang sikt, 
som den har vært de siste årene.

til grunn for infrastrukturen i hoved-
planene er lagt regionplan for Jæren som 
Fylkestinget vedtok 22. oktober 2013. 
Planen legger føringer for hvor det skal 
bygges, samt rekkefølgen i utbyggingen.

I første fase (2010 -2020) vil mye av 
utbyggingen skje i form av fortetting.  
Utbyggingen vil så gli over til de store nye 
utbyggingsområdene som Sandnes Øst 
og Bybåndet Sør. I planarbeidet er det 
også registrert at det er kommet fram 
visjoner om utvikling av Forus-området.

Hovedplan avløp 
Hovedmål for avløpsvirksomheten er å  
motta og behandle avløpsvann fra eier- 
kommunene i henhold til gjeldene lovverk, 
mest mulig kostnadseffektivt og til minst 
mulig skade i form av forurensning av 
miljø.

tilstanden på IVars avløpsnett er god og 
forventes å være på dagens nivå fram 
mot 2050.

Kapasiteten på eksisterende lednings- 
nett er tilstrekkelig i planperioden, mens  
enkelte trykkøkningsstasjoner må opp- 
dimensjoneres.
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Tor-Inge Kjellesvik og Odd Hummervoll

Tema  VaNNTema  VaNN



Hvilke som til slutt blir valgt er avhen-
gig av utbyggingsstrategi, framdrift og 
kostnader. 

avhengig av hvilke alternativ som velges 
vil kostnadene ligge mellom 600-800 
millioner kroner.

For hele planperioden antar vi at inve- 
steringsbehovet vil bli rundt 1,5 milliarder 
kroner. 

Hovedplan transportanlegg vann  
Hovedplan transportanlegg vann  
omhandler alle IVars anlegg for transport 
av drikkevann fra vannbehandlings- 
anleggene og fram til kommunalt distri-
busjonsnett. Dette inkluderer lednings- 
anlegg, ventilkamre, pumpestasjoner og 
bassenger.

Målet for hvordan transportanlegget skal 
fungere kan noe forenklet oppsummeres 
slik: 
• nok kapasitet 
• ikke forringet vannkvalitet undervegs 
• nødvendig sikkerhet, slik at brudd  
 på en ledning ikke medfører svikt  
 i leveransene

Ut fra målsetningene er det i hoved-
planen gjort en vurdering av IVars tran- 
sportanlegg. anleggene har i all hovedsak 
nødvendig kapasitet i planperioden. For 
noen av de mindre overføringsledningene 
til enkelte kommuner er det behov for 
økt kapasitet. Dette gjelder blant annet 
forsyningen til rennesøy og Finnøy samt 
overføringsledningene i Strand kommune.

Hovedplanen inneholder også en vurde- 
ring av tilstanden på IVars transportan-
legg. De fleste anleggene er i bra stand, 
men noen anlegg har behov for utskifting 
og noen anlegg må undersøkes nærmere 
for å kunne gi en god vurdering av  
tilstanden.  

De største tiltakene som hovedplanen 
foreslår, begrunnes i behov for økt 

sikkerhet. I dagens system har vi ikke full 
reservedekning for brudd på hovedled-
ningen mellom vannbehandlingsanlegget 
på Langevatn og de sentrale forsyning-
sområdene. Ved brudd på ledningen vil vi 
kunne opprettholde full forsyning i 1-2 
døgn og må deretter redusere forsynin-
gen til mellom 60 og 80 prosent av 
normal forsyning. 

Sannsynligheten for å få brudd på de 
store overføringsledningene som ikke kan 
repareres på kort tid (1-2 døgn), er liten. 
Konsekvensene av en lengre periode med 
redusert vannforsyning er imidlertid så 
store at det i hovedplanen foreslås tiltak 
for å oppnå full reservedekning for alle 
IVars hovedtransportanlegg.

For å oppnå dette må det etableres en ny 
hovedvannledning fra Langevatn i Gjesdal 
kommune og inn til eksisterende basseng 
på tjensvoll i Stavanger kommune. Flere 
traseer er vurdert. Hovedplanen anbe-
faler at det arbeides videre med en trase 
vest for eksisterende ledning, vest for 
flyplassen, over tanangerhalvøya og videre 
opp til tjensvoll via Stokka og Madla.  

I tillegg til en ny hovedvannledning er det 
behov for tiltak for å oppnå full reserve-
dekning for de sørligste kommunene Hå 
og time. 

Det er altså behov for reservekapa-
sitet for å håndtere uregelmessigheter i 
transportsystemet. I tillegg trengs det 
planer for hvordan vannforsyningen skal 
organiseres i alvorlige situasjoner der hele 
eller deler av forsyningen er satt ut av 
spill. I hovedplanen er det derfor satt opp 
forslag til organisering og ansvarsfor-
deling mellom IVar og eierkommunene i 
denne typen situasjoner.

I tiltaksplanen har vi estimert et invester-
ingsbehov på om lag 1.1 milliard kroner  
i løpet av de neste ti årene.
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IVAR leVeReR I DAG DRIKKeVANN  
tIl 330 000 MeNNeSKeR, FoRDelt 
På 12 eIeRKoMMuNeR

Birkelandsvatn
Framtidig råvannskilde
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VI FåR  
MeR ut AV  
AVFAllet

Tema  aVFaLLSortErINGTema  aVFaLLSortErING

anlegget skal også inneholde en fabrikk som 
vasker plast og omdanner den til plastgranulat 
som er råstoff for nye plastprodukter. 

at innbyggerne i regionen fortsetter  
å sortere avfallet sitt. Det nye anlegget 
skal finsortere restavfall som kommer  
inn, og dermed bli et supplement til  
dagens system. Beregninger viser at 25  
prosent av dagens restavfall, dersom det 
blir finsortert, kan materialgjenvinnes,  
selges i markedet og genere inntekter. 
anlegget kan derfor forsvares både  
økonomisk og miljømessig.

I juni 2013 vedtok styret i IVar å bygge 
et sorteringsanlegg for restavfall, papir 
og plast. Hensikten er å øke andelen 
avfall som materialgjenvinnes. 

Sorteringsanlegget på 11 000 m2 skal 
bygges ved Forusbeen, like ved siden  
av IVar gjenvinningsstasjon Forus.

Det er ikke meningen at sorteringsanleg-
get skal erstatte den kildesorteringen  
som hver enkelt utfører. Det er viktig  



Sorteringsanlegget legger grunnlaget for 
videre utvikling av konsepter for material- 
gjenvinning av avfallet.

restavfallet fra husholdningene sendes 
i dag til energigjenvinning på forbren-
ningsanlegget. Dette avfallet inneholder 
fremdeles mye materialgjenvinnbart,  
i form av papp, papir, drikkekartong,  
plastemballasje og metaller. Et sorterings- 
anlegg for restavfall fra husholdningene 
vil kunne sortere ut om lag 25 prosent 
av restavfallsmengden til materialgjen-
vinning. Sorteringen vil resultere i mer 
avfall til materialgjenvinning og mindre til 
energigjenvinning. 

Det nye sorteringsanlegget skal bygges 
langs Løwenstrasse på Stokka i Sandnes 
kommune, som nabo til IVar gjenvin-
ningsstasjon. For å romme alle maski-
ner som skal sortere restavfallet helt 
automatisk, trengs et bygg på nærmere 
11.000 m² med en høyde på 14 meter. 
Utsorterte ressurser blir presset i baller 
og transportert bort for videre bearbeid-
ing og materialgjenvinning. Polyetylen 
folie, polyetylen hardplast og polypropyl-
en hard plast vil bli vasket og ekstrudert 
(formet) til plastgranulat. Dette er et 
rent råstoff som fabrikker bruker til pro-
duksjon av nye plastprodukter. Markedet 
for salg av slikt råstoff er rimelig stabilt. 
Prisene i markedet varierer med prisen på 
olje, som er den alternative råstoffkilden.

Innovasjonsprosjekter vil alltid ha usik-
kerhet i forhold til teknologi og økonomi. 
IVar mener at risikoen med etablering og 
drift er minimert. 

avfallssorteringsanlegget med vaske- 
og ekstruderingsanlegg (anlegg for 
industriell produksjon av plastråstoff fra 
gjenvunnet plastavfall) blir det første 
anlegget i verden der hele prosessen 
utføres i én fabrikk. Det er bedrifter i 
Europa (og Norge) som utfører hvert av 
de enkelte prosesstrinn, og derfor finnes 
det erfaring på teknologi og maskiner. Det 
er grensesnittene mellom de forskjellige  
prosesstrinn som er den største utfor- 
dringen for at anlegget skal fungere godt. 
Der er det ikke erfaring å hente fra 
lignende anlegg. 

IVAR IKS bygger sorteringsanlegg  
for restavfall fra husholdningene fordi: 
• avfallsplan for IVar-regionen har  
 en målsetting om 75 prosent material 
 gjenvinning  
• Prosjektet har et positivt miljøregnskap  
• Flere av kommunene får en bedre og   
 mer effektiv innsamlingsordning  
• alle kommunene får totalt lavere  
 leveringspris hos IVar  
• EUs krav til gjenvinning tilfredsstilles  
• Prosjektet tilfredsstiller flere av  
 hovedmålene til IVar  
• Prosjektet er samfunns- og bedrifts  
 økonomisk lønnsomt

Sorteringsanlegget baserer seg på at 
dagens kildesorteringsordninger i store 
trekk skal fortsette. anleggets fleksibi-
litet gir imidlertid rom for at kommunene 
innen visse rammer skal ha fleksibilitet  
i sine leveringsordninger til IVar.  

Et sorteringsanlegg betyr mange vinnere: 
• Miljøet (positivt miljøregnskap)  
• Kommunene og innbyggerne (får billigere  
 og bedre tjenester)  
• Samfunnet (positivt samfunnsregnskap,  
 nye interessante arbeidsplasser)  
• IVar (bedriftsøkonomisk lønnsomt,   
 godt omdømme)

Estimert fremdrift: 
• Detaljprosjektering startet  
 september 2013  
• reguleringsplan ferdig februar 2015  
• Utslippstillatelse fra Fylkesmannen 
 februar 2015  
• Kontrakter maskiner høsten 2014  
• Kontrakter bygg våren 2015  
• Første spadestikk bygg juni 2015  
• Start maskinmontasje i bygg juni 2016  
• oppstart prøvedrift desember 2016

Tema  aVFaLLSortErINGTema  aVFaLLSortErING

Siden 2007 er det utført et større kartleggingsarbeid for å finne robust  
teknologi og driftserfaringer for å sortere ut ressursene fra restavfallet.  
Resultatene fra dette arbeidet er beskrevet i et forprosjekt som har vært  
beslutningsgrunnlag for vedtaket om å bygge sorteringsanlegget.

Avfallssorteringsanlegg:  
•Prosjektkostnad er kalkulert til  
 476 millioner kroner (2013-kroner). 
 
• Sorteringsanlegget behandler  
 50.000 tonn restavfall på 1 linje på  
 1 skift. Det settes av plass til  
 å montere en linje 2 senere. 
 
• Sorteringsanlegget skal behandle  
 27.000 tonn papp, papir og drikke- 
 kartong på 2 sorteringslinjer.  
 
• Vaske- og produksjonsanlegget skal  
 bearbeide utsortert plast til å bli plast  
 granulat, som er råstoff til nye  
 plastprodukter. 
 
• Det er kapasitetsmessig tatt høyde  
 for befolkningsvekst frem til 2030.
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aLLtID  
PÅ VaKt

Nødnett 
I 2013 ble det iverksatt et prøvepros-
jekt mellom Lyse og IVar for å teste 
Lyses nødnett. testperioden varte i 
fire måneder, og sentrale personer fra 
drift vann og avløp ble invitert til å 
delta. Evalueringen konkluderte med at 
IVar foreløpig ikke knytter seg til Lyses 
nødnett, men ønsker å teste ut det nye 
nødnettet som er i ferd med å etableres i 
Norge i regi av direktoratet for nødkom-
munikasjon (DNK). Planen er at nettet 
bygges ut på Vestlandet høsten 2014, 
og at redningsetatene da kan knytte seg 
til. Fra 2015 er planene at det skal være 
mulig for eiere av kritisk infrastruktur 
å ta nettet i bruk. IVar er i dialog med 
DNK, og ser for seg å teste nødnettet når 
dette er tilgjengelig. 

Beredskapsøvelser 
arbeidet med å revidere og utarbeide nye 
risiko- og sårbarhetsanalyser (roS) er en 
kontinuerlig prosess, både internt og ek-
sternt. roS-analysene danner utgangs- 
punkt for å utarbeide beredskapsplan for 
anleggene Det har vist seg at noen av 
IVars områder mangler egne beredskaps- 
planer, eksempelvis gjenvinning og 
renseanlegg. I løpet av 2014 planlegger 
vi å utarbeide en generell beredskapsplan 
som omfatter alle gjenvinningsstasjoner 
og en som omfatter alle avløpsrensean-
legg. Deretter må planverket øves.

Øvelser er viktig for å teste hvor god 
beredskapen er. En beredskap som ikke 
øves er verdiløs. Ved å presenteres for 
teoretiske og praktiske utfordringer, 
settes de ansatte og virksomheten bedre 
i stand til å håndtere en krise. Evnen til 
å kommunisere med omgivelsene på en 
troverdig måte er blant annet avgjørende 
for hvor godt krisen håndteres. Flere av 
IVars anlegg har i 2013 gjennomført 
øvelser, og evalueringen har vist at dette 
oppfattes som nyttig og lærerikt av de 
involverte. I tillegg har øvelsene konklud-
ert med forslag til sikkerhetstiltak som er 
blitt gjennomført i etterkant. 

regionen vår er i sterk vekst, og prog-
noser for befolkningsutviklingen viser en 
økning til 500.000 personer innen 2050. 
Dette innebærer at vi innen 10-15 år må 
supplere eksisterende hovedvannkilder 
med nye kilder for å sikre nok vann til 
innbyggerne. IVar har satt i gang arbeid 
for å finne alternative løsninger. 

Vann når det kniper 
I henhold til drikkevannsforskriften skal 
IVar opprettholde vannforsyningen, også 
når uønskede hendelser setter sen-
trale deler av anlegget ut av drift. For å 
redusere sårbarheten arbeides det med 
å etablere alternative ledningstraseer og 
sikre beredskapsforsyningen generelt. 

Ved total forsyningssvikt har IVar ansvar 
for å organisere en tilfredsstillende 
ordning for krisevannforsyning til kom-
munene. Dersom deler av regionen blir 
uten vann, vil utfordringen være å skaffe 
nok transportkapasitet for å frakte van-
net dit det trengs. Kommunene har selv 
ansvaret for å skaffe tanker til utplasser-
ing, samt plassere disse på et egnet sted. 
Dette er beskrevet i hovedplan vann 
- transportanlegg. Når planen er vedtatt 
vil den danne grunnlag for et samarbeid 
mellom kommunene og IVar om å løse 
beredskapsmessige utfordringer på en 
effektiv og hensiktsmessig måte. 

Avløpssikkerhet 
Innen vannforsyning snakker man om 
leveringssikkerhet, altså sikkerhet for at 
innbyggerne skal få levert vann av til-
fredsstillende mengde og kvalitet. tilsva-
rende kan man innen avløpshåndteringen 
snakke om sikkerhet for at avløpsvann 
blir transportert og renset til minst mulig 
sjenanse for befolkning og miljø. Dette 
er avgjørende for allmennhetens helse 
og en viktig faktor for å redusere risiko 
for sykdommer som spres via vann. Den 
forventede befolkningsveksten i årene 
framover vil finne sted som fortetting og 
utvidelse av eksisterende områder, samt 
via etablering av nye utbyggingsområder. 
For å kunne håndtere avløpsmengdene 
fra disse områdene planlegges nye  

hovedledninger, og oppgradering av 
renseanleggene.

For å ivareta samfunnssikkerheten er det 
viktig at sikkerhet- og beredskapsarbei-
det i IVar og eierkommunene ses i sam-
menheng. Dette er også i samsvar med 
forskrift om kommunal beredskapsplikt, 
som anbefaler at samarbeid mellom 
kommuner bør etableres når kommunene 
har felles problemstillinger knyttet til 
hendelser og risiko, eller når det er 
hensiktsmessig for å løse samfunnssik-
kerhet og beredskapsoppgaver. IVar 
har i 2013 tatt initiativ til møter med 
kommunene der vi driver anlegg. Fokus 
har vært å tilrettelegge samhandling 
mellom kommunale ressurser og IVar 
sine ressurser i situasjoner der det er 
behov for å etablere et pårørendesenter 
og tilby krisepsykiatrisk bistand. arbeidet 
vil fortsette i 2014.

Overvåking 
Forskrift om objektsikkerhet trådde 
i kraft i 2011. Dette har medført en 
diskusjon mellom bransjen og departe-
mentene om hvorvidt større vannverk er 
underlagt Sikkerhetsloven og må sikres 
særskilt. Departementene har foreløpig 
ikke konkludert, og IVar avventer saken 
inntil videre. temaet er likevel aktuelt, og 
i året som har gått har objektsikkerhet 
blitt satt på dagsorden, og vært gjen-
stand for gjentatte diskusjoner. Dette 
dreier seg blant annet om overvåking, 
innbruddsalarm, avsperring av området, 
adgangskontroll og adgangsbegren-
sning på sårbare anlegg. Langevatn 
vannbehandlingsanlegg skal utvides, og 
objektsikring har i den forbindelse fått 
ekstra fokus. Politiet er også invitert til å 
delta i prosessen.

Driftskontrollsystemene har de siste 
årene gått fra å være lukkede systemer 
som bare virker på egne maskiner, til å 
bli integrerte systemer som også er tilk-
nyttet internett. Dette øker sårbarheten. 
IVar vil i 2014 ha en gjennomgang av 
driftskontrollsystemet, og vil vurdere 
hensiktsmessige sikkerhetstiltak. 
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Sissel Berge

Tema  SIKKErHEt oG BErEDSK aPTema  SIKKErHEt oG BErEDSK aP

Samfunnet blir mer komplekst, og dette øker sårbarheten og stiller nye  
krav til forebygging og håndtering av uønskede hendelser. For å opprettholde  
ordinær drift og viktige samfunnsfunksjoner er det derfor nødvendig å arbeide  
kontinuerlig for å redusere sårbarheten innenfor kritisk infrastruktur.



PIleN PeKeR oPPoVeR
som ble iverksatt hadde gitt resultater. 

På undersøkelsen som ble gjennom-
ført i 2011 fikk vi 74 poeng, og i 
undersøkelsen i 2013 fikk vi hele 76 
poeng. Dette viser igjen at tiltakene vi 
har gjennomført har vært vellykket og 
at vi nå har et godt fundament for videre 
omdømmearbeid. Vi er enda ikke helt 
fornøyde, og ser for oss at vi bør nærme 
oss 80 poeng om noen år. Så arbeidet 
med omdømmet i IVar vil bli viktig også  
i årene fremover. 

Siden 2007 har vi jevnlig gjennomført 
omdømmeundersøkelser for å finne ut 
hva folk i regionen mener om oss. Vi har 
spurt innbyggerne i regionen, eierne våre, 
leverandører og andre samarbeidspart-
nere, og våre egne ansatte. 

Det er Markedsføringshuset som har 
gjennomført undersøkelsen for oss. For  
å vite hva som er bra eller mindre bra i en 
slik undersøkelse, har de laget en modell 
for å regne om svarene til tallverdier. 
Modellen viser at vi bør ligge på 70 poeng. 

Den første undersøkelsen som ble 

gjennomført i 2007 ga oss en samlet 
poengsum på 69 poeng. Dette viste at vi 
hadde forbedringspotensial. 

For å forbedre omdømmet vårt, delte vi 
undersøkelsen og svarene opp i temaer. 
ansatte i ulike deler av IVar fikk ansvar 
for å forbedre sine ulike områder. Det  
ble laget handlingsplaner og holdt opp- 
følgingsmøter, for å sikre at planene ble 
fulgt. 

Neste undersøkelse var i 2009, og da 
fikk vi 73 poeng. Selv om fire poeng ikke 
høres mye ut, så viste det at tiltakene 

AKtuelle  
SAKeR FRA 2013

En vannmengde på om lag 900 liter 
i sekundet strømmet ut av ledningen 
og ned i Stokkelandsvatnet. Ledningen 
ligger svært dypt under Motorveien, og 
vannmengden førte til at store deler av 
veilegemet raste ut 

Bassenget til Sandnes kommune har en 
reserve som er nok til å forsyne området 
i om lag 36 timer, slik at vannforsynin-
gen til innbyggerne kunne opprettholdes 
mens bruddet ble reparert.

Jone Bakke fikk vannprisen 
Jone Bakke ble tildelt Ålgård vannfestivals 
vannpris for 2013. 

Vannprisen ble overrakt av ordfører  
i Gjesdal, olaug Bollestad. Hun beskrev  
Jone som meget engasjert og med 
enestående evne til å formidler budskapet 
om vårt gode drikkevann til skoleklasser, 
ungdom, voksne og pensjonister så vel 
som til fagfolk.

Jone Bakke er driftssjef for fagområdet  
vann i IVar. 

Vi byr på realfag 
IVar hadde stand på Vitenfabrikken  
i Sandnes i samband med Kunnskaps- 
dagene i rogaland. Elever fra første 
klasse på videregående skoler i distriktet 
var invitert til å se nærmere på realfag.

Vi hadde med en enkel modell av rense-
anlegget, og viste  dagens og framtidas 
rensemetoder for drikkevann. Det er 
viktig for oss å formidle konkret hvilke 
realfag som er inne i bildet i de ulike 
prosessene, slik at elevene har eksempler 
å forholde seg til når de etter hvert skal 
velge fag og fordypning.

Utvidet rensekapasitet 
Våren 2013 satte IVar i drift et nytt 
avløpsrenseanlegg på Nærbø og utvidet 
renseprosessen i anlegget på Grødaland. 
Den offisielle åpningen for begge ble 
foretatt 22. mars.

Det nye renseanlegg på Nærbø erstatter 
det gamle anlegget som ble bygget på 
80-tallet. Dette var nedslitt og lite hen-
siktsmessig etter dagens krav; både med 
tanke på rensegrad og HMS-krav.

Kloakkrenseanlegget på Grødaland ble 
først satt i drift i 2008. På grunn av høy 
belastning måtte kapasiteten økes, og 
det har nå blitt utvidet med et nytt ren-
setrinn. anlegget behandler avløpsvann 
fra Varhaug, Norsk Protein aS og indus-
triområdet på Kviamarka.

Norges beste grunnvann 
IVars vannverk i oltedal har Norges 
beste grunnvann!

Dette ble klart etter at juryen hadde 
smakt på grunnvann fra hele landet. 
Kåringen fant sted den 14. mai 2013, 
under messen Miljø & teknikk/Kommu- 
nalteknikk 2013.

I juryen satt blant annet personer fra 
Forbrukerrådet, Vinmonopolet og  
Mattilsynet.

Rørbrudd ved Bogafjell 
Et arbeidsuhell hos en entreprenør 
førte til brudd i IVars hovedledning ved 
Bogafjell onsdag 19. juni. Noen hus i 
området ved Stokkelandsvatnet ble uten 
vann en periode som følge av dette.
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IVar har også vært gjenstand for flere 
revisjoner utført av Mattilsynet.

Friske medarbeidere, lavt sykefravær 
IVar har en langsiktig målsetting om at 
vi skal ha et gjennomsnittlig sykefravær 
som er lavere enn 4,5 %. Vi arbeider på 
flere fronter for å lykkes i denne mål-
settingen. 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 be- 
driftshelsetjeneste og er en Ia-bedrift.

I 2013 var sykefraværet 4,25, mot 3,30 
året før. Det var to skader som medførte 
fravær.

Inkluderende arbeidsliv 
Hovedmålene i IVars avtale om inklu- 
derende arbeidsliv (Ia) med arbeids- og 
velferdsstaten er:

• Ha et gjennomsnittlig sykefravær   
 lavere enn 4,5%  
• Sysselsette egne arbeidstakere med   
 nedsatt funksjonsevne  
• ta inn minst to personer som NaV har  
 avklart  
• Seniorsamtaler med ansatte fra og   
 med fylte 60 år for å starte eventuelt  
 behov for tilrettelegging  
• oppfordre arbeidstakere til å fortsette  
 å arbeide etter fylte 62 år  
For å oppnå disse målene jobber vi med 
fysisk tilrettelegging, tilpasset arbeids- 
tid, samarbeid mellom seksjoner og 
avdelinger, tettere oppfølging av syke-
meldte og seniorpolitiske tiltak som for 
eksempel overgang til annen stilling. 

Internkontroll 
Det systematiske HMS-arbeidet i IVar 
blir ivaretatt ved hjelp av regelmessige 
vernerunder, årlige HMS-runder med 
bedriftshelsetjenesten, møter i arbeids- 
miljøutvalget, verneombudsforum, gjen-
nomføring og oppfølging av risiko- og 
sårbarhetsanalyser (roS), samt kurs og 
opplæring rettet mot HMS.

Arbeidsmiljøutvalget 
arbeidsmiljøutvalget består av seks  
medlemmer fordelt på arbeidsgiver og  
arbeidstakere. representanter fra bedrifts- 
helsetjenesten og KS/HMS-leder Hege 
M. Hage møter også i disse møtene.  
Medlemmer i 2013 var: 
Fra ledelsen: Kjell Øyvind Pedersen,  
Jostein Karlsen og Ernst Georg Hovland  
Fra de ansatte:   
Unni Lea, Erik Bjørnvoll og Nils Mikal 
Gaup (hovedverneombud)  
IVar avviklet tre møter i 2013.

Verneombudene 
IVars verneorganisasjon bestod i 2012 
av tretten verneombud og et hovedver-
neombud. Verneombudene er fordelt på 
ulike verneområder, og møtes jevnlig i et 
verneombudsforum. 

Kontinuerlig forbedringsarbeid 
IVar ønsker å ha fokus på forebygging for 
å hindre at avvik eller uønskede hendels-
er oppstår. Dette er bare mulig dersom vi 
vet hvilke utfordringer vi har. For å få en 
oversikt, har vi et elektronisk meldesys-
tem som de ansatte bruker til å melde 
inn ulike hendelser som avvik, uønskede 
hendelser, forbedringstiltak og tilbake-
meldinger fra kunder og publikum. alle 
ansatte kan melde inn hendelser.

alle hendelser som registreres, følges 
opp for forebygging og kontinuerlig 
kvalitetssikring av arbeidsmiljø og ytre 
miljø. I 2013 ble det innmeldt i underkant 
av 600 hendelser. Det er nesten dobbelt 
så mange som året før, og viser at de  
ansatte i IVar ser nytteverdien av å 
bruke meldesystemet.

Miljøaspekter og samsvar med  
lovbestemte krav 
IVar er en miljøbedrift med viktige 
oppgaver innen vann, avløp og reno-
vasjon. Virksomheten medfører miljøpå-
virkninger – positive så vel som negative 
– når det gjelder støy 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 benyttes for å vurdere 
samsvar med lovbestemte krav er: 
• Konsesjonsanalyser 
• rutinemessige analyser 
• Interne revisjoner 
• Eksterne revisjoner 
• Ledelsens gjennomgang 
• Miljøvurderinger av prosjekter 
• Miljøaspektanalyser 
• Inspeksjoner og stikkprøver av  
 mottak av avfall (også matavfall)

Ekstern og intern revisjon 
IVar er sertifisert i henhold til NS-ISo 
9001:2008 Systemer for kvalitets-
styring/Krav og 14001:2004 Miljø-
styringssystemer. I 2013 gjennomførte 
Nemko en resertifisering hos IVar. 
resertifiseringen åpnet for seks avvik og 
12 anbefalinger, som alle ble lukket innen 
fristen.

IVar er akkreditert i henhold til NS- 
EN ISo 17025:2005 Generelle krav til 
prøvings- og kalibreringslaboratoriers 
kompetanse. akkrediteringen omfatter 
prøvetaking, mengdemåling og analyser 
av avløpsvann. Norsk akkreditering  
gjennomførte i 2013 oppfølgingsrevi- 
sjoner hos IVar.
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HmSHmS

Arbeidet med kvalitet, helse, miljø og sikkerhet er organisert gjennom  
en KS/HMS-leder. HMS-arbeidet følges av arbeidsmiljøutvalget (AMu)  
og verneombudene, som skal påse at IVAR ivaretar sitt HMS-ansvar.

HMS oG  
KVaLItEt



tilbakeslagsventil er montert på ferjeleiet 
i Mortavika. Bakgrunnen her var en 
hendelse i 2012, der en av ferjene ved et 
uhell pumpet sjøvann inn på drikkevanns- 
nettet. Det er ikke registrert brudd på 
det kommunale nettet, men det forekom 
en avgraving på en kommunal ledning på 
askje, i forbindelse med tilkobling av en 
privat ledning.

Det er anskaffet en beredskapstilhenger 
med verktøy for å effektivisere respons-
tiden i forbindelse med reparasjonsbehov. 
Lekkasjesøk er gjennomført og det er 
installert et driftssystem for å kunne 
starte med sonekontroll. Det er innført 
strengere rutiner, og vi tillater ikke lenger 
anboringer direkte på ledning. Dette er 
bare tillatt via kum og med egen stop-
pekran.

Vannprøvetaking viser tilfredsstillende 
kvalitet for alle prøveuttak.

Kvitsøy 
omfattende spyling er utført på hele 
ledningsnettet.

Det er foretatt opplæring av lokalt personell 
i forbindelse med drift av ledningsnettet.  
Vannprøvetaking viser tilfredsstillende 

Det er engasjert et spesialfirma for å 
finne nærmere årsak til bruddene i dette 
området.

Det har pågått planlegging i forbindelse 
med følgende prosjekter i 2013  
• Nytt basseng på Undheim (1500 m3) 
og Sirevåg (3000 m3).  
• Behov for flytting av hovedledning  
(en strekning på en kilometer) på Forus  
i forbindelse med bybaneplanen.  
• Nytt tappepunkt på Jærledningen ved 
Figgjoelva, for å ha mulighet til skikkelig 
spyling.

Hagavatn reservevannverk 
reservevannforsyningen ble igangsatt  
i to døgn i forbindelse med lekkasjen på 
Lye. anlegget testkjøres fire ganger i 
året og det er etablert gode rutiner når 
reservevannforsyningen må settes i gang.

Vannforsyning Dirdal-Gilja 
Den nye vannforsyningen til Dirdal  
og Gilja ble ferdig i oktober 2012. 
råvannskilden er to løsmassebrønner 
som ligger nederst i dalføret. Vannet 
pumpes inn til et vannbehandlingsan-
legg der behandlingen består av siling, 
tilsetting av vannglass (silikat) mot 
korrosjon og til slutt UV-desinfeksjon. 
Erfaringene etter noe over ett års drift 
er at anlegget leverer en gjennomgående 
stabil vannkvalitet. tilbakemeldingene 
fra abonnentene er meget gode, etter at 
den tidligere overflatevannskilden nå er 
erstattet med grunnvann av god kvalitet. 
Det er produsert 48.900 m3 sammen- 
lignet med 10.000 m3 i 2012.

drikkevann. Prøveresultater viser at  
drikkevannsforskriftens krav er oppfylt.

Nordre Strand  vannverk 
Vannkilden er et borehull, og vannverket 
forsyner Nordre Strand skole. Vannbe-
handlingen består av UV-desinfeksjon og 
lufting, som gir et hygienisk og bruks-
messig godt drikkevann. Det er i 2013 
installert et partikkelfilter før UV-anleg-
get. resultatene fra prøver av renvannet 
viser at drikkevannsforskriftens 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 drikkevanns-
forskriftens krav er oppfylt.

Ledningsnett  i kommunene  
Rennesøy, Kvitsøy  og Time 
IVar har driftsansvaret for ledningsnettet 
i rennesøy, Kvitsøy og time.

Rennesøy 
Det er gjennomført omfattende plugg- 
kjøring av Vikevåg, Eltervåg og hoved- 
ledning til Stoggdal høydebasseng. 

IVAR vannbehandlingsanlegg  
Langevatn 
Det pågår nå et omfattende arbeid med 
å planlegge en utvidet vannbehandling 
på Langevatn. Vi har valgt å supplere 
vannbehandlingen med ozonering og 
biofiltrering, noe som vil bedre hygienisk 
sikkerhet, sensorisk kvalitet og gi farge- 
reduksjon. Forprosjektet ble ferdigstilt  
i august og detaljprosjekteringen ventes 
å være ferdig sommeren 2014. Planlagt 
byggestart er høsten 2014 og ferdig-
stillelse ventes i 2018. Birkelandsvatn 
er utpekt som ny drikkevannskilde og 
det er utarbeidet forslag til program for 
konsekvensutredning (KU). oppstart for 
KU er beregnet til februar 2014. 

Det ble registrert tre brudd og lekkasjer 
på hovedledningen til IVar i 2013. I juli 
inntraff en lekkasje på Lye, forårsaket 
av en defekt muffe. Denne lekkasjen var 
moderat (100 l/s), og vannforsyningen 
ble hele tiden oppretthold og supplert 
med vann fra Hagavatn. Etter to døgn var 
ledningen i ordinær drift.

I forbindelse med nedsetting av stolper 
til gjerde for støyskjerming, var en-
treprenøren uheldig og gjennomboret 
hovedledningen til Bogafjell. Etter ett 
døgn var reparasjonen fullført. Vann-
forsyningen til området ble opprettholdt 
fra et høydebasseng.

I september inntraff et nytt brudd på den 
rehabiliterte hovedledningen på Hinna. 
Under reparasjonen ble vannforsyningen 
oppretthold til husstandene i området 
via det kommunale fordelingsnettet. 

kvalitet, med unntak av noe forhøyet 
kimtall på ett prøvested.

Time 
Det er foretatt en relativt omfattende 
oppgradering av Lye høydebasseng. 
Når det gjelder status for det planlagte 
høydebassenget på Undheim, er kontrakt 
med totalentreprenør inngått, og detalj-
prosjektering pågår. Planlagt anleggsstart 
er våren 2014.

Det er registrert ni brudd på kommunale 
ledninger. Fem av bruddene gjelder et 
ledningsstrekk av PVC som ligger i et 
område med dårlige grunnforhold. to av 
bruddene skyldes entreprenører som har 
hatt uhell ved gravearbeider.

rutinemessig spyling av alle endeled-
ninger foretas hvert år.

Vannprøvetaking viser tilfredsstillende 
kvalitet, med unntak av en kort periode  
der sensorisk kvalitet lå litt utenfor  
grenseverdiene.

Vannforsyning Oltedal 
Prøvetaking viser tilfredsstillende vann- 
kvalitet, med unntak av et mindre bakterio- 
logisk avvik og noe ustabile pH-verdier. Det 
er avhold møter med grunneier i forhold til 
klausulering av området. Det er produsert 
73.000 m3.

Vannverk i Strand kommune 
Strand kommune ble med i  IVar-samar- 
beidet i 2011. avtalen innebærer at Kro-
karheia vannverk, som leverer drikkevann til 
Jørpeland og tau, nå eies og drives 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 
Vannverket benytter en overflatevannkilde 
og vannbehandling etter Moldeprosessen, 
med tilsats av jernklorid som koaguler-
ingsmiddel. Vannet desinfiseres med klor. 
I 2013 er det etablert et overbygg over 
marmorlageret. Produksjonskapasiteten har 
økt noe, ved at det nå kjøres samtidig luft 
og vann ved tilbakespyling av filtrene.

I 2013 er det produsert 1.41 millioner m3  
mot 1,55 millioner m3 i 2012. Prøvetaking 
viser tilfredsstillende vannkvalitet, med 
unntak av at par tilfeller med overskridelse 
av grenseverdi for sensorisk kvalitet.

Lynghaug vannverk 
Vannkilden er et borehull, og vannverket 
forsyner et mindre boligfelt der det er eta-
blert ti nye boliger i 2013. Vannbehandlin-
gen består av UV-desinfeksjon og lufting, 
som sikrer et hygienisk og bruksmessig godt 

Grafen viser oversikt over vannforbruket siden 
1998. I 2013 leverte vi 43,8  millioner m3 mot 
43,6 millioner m3 året før.

Resultatene for en del viktige parameter for 
kvaliteten på rent vann som leveres fra anlegget 
er vist i tabell nedenfor. Der framgår det at  
vannkvaliteten tilfredsstiller krav som er gitt  
i drikkevannsforskriften.
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Min Maks Snitt

pH 7,9 8,2 8,1 6,5 – 9,5

Alkalitet mmol/l 0,95 1,09 1,02 -

Kalsium mg/l 17 22 21 -

Farge mgPt/l 2 12 8 20

Totalt organisk karbon mgC/l 1,1 2,0 1,5 5

Turbiditet FTU 0,05 0,25 0,13 4

E.coli pr 100 ml 0 0 0 0

Koliforme bakterier pr 100 ml 0 0 0 0

Kimtall pr ml 0 52 4 100

Lukt Terskelverdi 1 3 2 3

Parameter Enhet Vannkvalitet IVAR vann- 
behandlingsanlegg Langevatn

Grenseverdi iht  
drikkevannsforskrift
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IVAR eier og driver fem vannbehandlingsanlegg (langevatn, Hagavatn,  
oltedal, Dirdal og Krokarheia). Vi har i tillegg driftsansvar for tre vannbehandlings- 
anlegg (Nordre Strand skole, lynghaug og Preikestolen i Strand kommune) og  
fordelingsnettet i tre kommuner (Rennesøy, Kvitsøy og time). 
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overholdt, er stor variasjon i vannets 
sammensetning, høy belastning og fett- 
holdig prosessavløpsvann fra bedriftene 
oppstrøms renseanlegget.

Gjennomsnittlig belastning til anlegget 
etter forbehandling med rister, sand- og 
fettfang, var 200 000 pe i 2013. Det ble 
transportert 285 tonn fett fra Grødaland 
til biogassanlegget på SNJ i 2013. 

IVAR renseanlegg Vik 
IVar renseanlegg Vik i Klepp kommune 
er et biologisk anlegg. anlegget mottar 
avløpet fra time kommune og deler av 
Klepp kommune. Mai 2013 ble avløps- 
vannet fra Klepp stasjon, Engelsvoll og 
orstad overført til renseanlegget på Vik.

Utslippsrammen er 80 000 pe og kravet 
er relatert til organisk stoff (BoF5 og 
KoF), det vil si sekundærrensing.

I 2013 ble det tatt 33 inn- og utløps- 
prøver. antall prøver som ikke behøver  
å oppfylle rensekravet, er ifølge forurens- 
ningsforskriften fire prøver i året.  
renseanlegget på Vik oppfylte sekundær- 
rensekravet ved 27 av 33 prøver.

Hovedårsaken til avvikene var store vann- 
mengder og høy belastning til anlegget.

Gjennomsnittlig belastning fra mai til 
desember 2013 var 70 000 pe.

IVAR renseanlegg Bore 
IVar renseanlegg Bore i Klepp kommune 
er et mekanisk anlegg (båndsil). Ifølge 
utslippstillatelsen fra 1998 er utslipps- 
kravet 30 prosent reduksjon av suspen- 
dert stoff (SS). rammen er 20 000 pe.

I 2013 ble det tatt ut 24 inn- og ut-
løpsprøver. 21 av 24 prøver overholdt 
SS-kravet. Det ble i gjennomsnitt fjernet 
68 prosent SS. 

I mai 2013 ble avløpet fra Klepp stasjon, 
Engelsvoll og orstad (Kvernaland) over-
ført til renseanlegget på Vik. Produks-
jonen ved tINE Meieriet Voll opphørte 
juni 2013. Gjennomsnittlig belastning til 
anlegget i juli-desember 2013 var  

ved anlegget. tiltak blir vurdert i IVars  
Hovedplan for avløp. 

IVAR renseanlegg Tau 
IVar renseanlegg tau i Strand kommune 
er et mekanisk anlegg (sil) som ble satt i  
drift 1995. Ifølge forurensningsforskriften 
er kravet 20 prosent reduksjon av sus-
pendert stoff (SS). Dette kravet ble ikke 
overholdt i 2013. 16 prosent av tilført 
SS ble fjernet ved anlegget. tiltak blir 
vurdert i hovedplanen. 

IVAR renseanlegg Oltedal 
IVar renseanlegget oltedal i Gjesdal 
kommune er et biologisk-kjemisk rense-
anlegg. Ifølge forurensningsforskriften er 
utslippskravet relatert til fosfor (tot-P). 
Utslippskravet ble overholdt i 2013.

akkreditering 
Mars 2013 ble IVar akkreditert for å 
analysere biokjemisk oksygenforbruk 
(BoF5), kjemisk oksygenforbruk (KoF), 
suspendert stoff (SS) og fosfor (P). I 
tillegg er IVar akkreditert for å ta prøver 
av avløpsvann.

Slam og biopellets 
Slam fra avløpsrenseanleggene på Vik, 
Grødaland og oltedal, samt fett fra 
Grødaland, transporteres til SNJ for  
viderebehandling. SNJ mottar også  
septikslam og organisk avfall fra industri 
og næringsliv.

Ved SNJ blir slammet stabilisert, hygien- 
isert, tørket og pelletert. I 2013 ble det  
produsert 3700 tonn biopellets. 74 
prosent av bioresten fra biogassproduk- 
sjonen ble tørket og pelletert. 

IVar har inngått kontrakt med Høst - 
Verdien i avfall aS, om bruk av slam og 
biopellets. I 2013 ble 71 prosent brukt 
til jordproduksjon. resten ble brukt til 
kompost og korn- og gressproduksjon.

Biogass 
Biogassen blir oppgradert til naturgasskvalitet 
og levert til Lyse Neo aS. Mengde oppgradert 
gass i 2013 var 2 167 148 Sm3, som  
tilsvarer en energimengde på 21,1 GWh. 

IVAR sentralrenseanlegg Nord-Jæren 
IVar sentralrenseanlegg Nord-Jæren 
(SNJ) mottar avløpsvann fra Stavanger, 
Sandnes, randaberg, Gjesdal og Sola. 
anlegget ligger i Mekjarvik i randaberg 
kommune. 

SNJ er et kjemisk renseanlegg. Det skal 
etableres et biologisk rensetrinn (aktiv- 
slam) med filteranlegg som forbehandling 
på SNJ. antatt tidspunkt for nytt anlegg 
er 2016.

Utslippskravet for renseanlegget er rela- 
tert til organisk stoff (BoF5 og KoF), det 
vil si sekundærrensing. Det ble i 2013 
tatt 42 prøver av inn- og utløpsvann.  
SNJ oppfylte EUs krav ved 36 av 
prøvene. Ifølge forurensningsforskriften 
er det tillatt med fem prøver i året som 
ikke oppfyller rensekravet. 

I august 2013 fikk IVar ny utslippstilla-
telse for SNJ. Utslippsrammen i den nye 
tillatelsen er 400 000 pe. Gjennomsnit-
tlig belastning i 2013 var 300 000 pe.

IVAR renseanlegg Grødaland 
renseanlegget på Grødaland i Hå kom-
mune er et kjemisk-biologisk anlegg 
som behandler avløpsvann fra Varhaug, 
Norsk Protein aS og industriområdet 
på Kviamarka. anlegget ble satt i drift 
våren 2008 som et biologisk rensean-
legg (SBr-anlegg). SBr-anlegget var 
dimensjonert for 70 000 pe. For å øke 
kapasiteten til anlegget ble det etablert 
et flotasjonsanlegg med mulighet for  
kjemikaliedosering og et utjevningsbas-
seng. Dette var ferdig mars 2013. 

Utslippskravet for renseanlegget er 
relatert til organisk stoff (BoF5) og 
suspendert stoff (SS), det vil si primær-
rensing. I 2013 ble det tatt 24 prøver; 
fem ved SBr og 19 ved SBr og flotasjon. 
Ifølge forurensningsforskriften er det 
tillatt at tre prøver i året ikke oppfyller 
rensekravene. BoF-kravet ble overholdt  
i 22 av 24 prøver i 2013. 16 av 24 
prøver overholdt SS-kravet.

Hovedårsaken til at rensekravet ikke ble 

36 000 pe. Det er om lag 9 000 inn- 
byggere tilknyttet anlegget.

IVAR renseanlegg Nærbø 
IVar renseanlegg Nærbø i Hå kommune 
er et mekanisk renseanlegg (sil). Silanleg-
get ble satt i drift januar 2013.  

Ifølge forurensningsforskriften er ut-
slippskravet relatert til suspendert stoff 
(SS) dersom belastningen er mer enn 10 
000 pe. Eksisterende anlegg klarte dette 
kravet i 2013. 50 prosent av SS-inn- 
holdet ble fjernet ved anlegget. 

renseanlegget mottar avløpsvann fra 
tettstedet Nærbø, samt prosessavløps- 
vann fra tine-meieriet på Nærbø. tine 
har besluttet å legge ned meieriet og 
overføre produksjonen til et stormeieri på 
Kviamarka i løpet av 2014. Det er om lag 
8 400 personer tilknyttet renseanlegget 
på Nærbø. Gjennomsnittlig belastning til 
renseanlegget var 30 000 pe i 2013.

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 stor og varierende industri-
belastning har Fylkesmannen godkjent 
en teoretisk beregning av belastningen. 
rensekravet for anlegget er dermed 20 
prosent reduksjon av suspendert stoff. 
Dette kravet ble overholdt i 2013.

IVAR renseanlegg Vigrestad RA 
renseanlegget på Vigrestad i Hå kom-
mune er et mekanisk anlegg (båndsil).  
Ifølge utslippstillatelsen og forurensnings- 
forskriften er rensekravet for anlegget 
20 prosent reduksjon av suspendert 
stoff. Kravet ble overholdt i 2013.

IVAR renseanlegg Grytnes 
renseanlegget på Jørpeland i Strand 
kommune er et mekanisk anlegg (sil)  
som ble satt i drift i 1996. Ifølge for- 
urensningsforskriften er kravet 20 
prosent reduksjon av suspendert stoff 
(SS). Dette kravet ble ikke overholdt i 
2013. 19 prosent av tilført SS ble fjernet 

I 2013 behandlet IVAR 54,4 mill. m3 avløpsvann. Tabellen nedenfor 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.

Figuren nedenfor viser tilførte vannmengder til anlegg som eies  
og drives av IVAR. Stavanger kommune var den største leverandøren  
med 29 millioner m3 i 2013. 
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Anlegg Rensemetode Organisk  
belastning (snitt), pe

Resipient

IVAR sentralrenseanlegg  
Nord-Jæren (SNJ)

Kjemisk  
(primærfellingsanlegg)

300 000 Håsteinfjorden

IVAR renseanlegg Grødaland Biologisk/kjemisk 200 000 Nordsjøen

IVAR renseanlegg Bore Mekanisk (sil) 36 000 Nordsjøen

IVAR renseanlegg Vik Biologisk 70 000 Nordsjøen

IVAR renseanlegg Nærbø Mekanisk (sil) 30 000 Nordsjøen

IVAR renseanlegg Sirevåg Mekanisk (sil) 7 400 Nordsjøen

IVAR renseanlegg Grytnes Mekanisk (sil) 7 300 Idsefjorden

IVAR renseanlegg Vigrestad Mekanisk (sil) 4 800 Nordsjøen

IVAR renseanlegg Tau Mekanisk (sil) 3 500 Hidlefjorden

IVAR renseanlegg Oltedal Biologisk/kjemisk 1 000 Oltedalsåna

IVARs overordnede mål er å motta og behandle  
avløpsvann fra eierkommunene slik at miljøet i vassdrag  
og sjøområder sikres. 
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hver innbygger gjennomsnittlig 59 kg 
papp, papir og drikkekartong til gjenvin-
ning. Fretex Vest-Norge aS behandlet  
19 338 tonn for videre forsendelse. 

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 pro-
duksjon og en del edle metaller. I 2013 
ble det levert 1 661 tonn EE-avfall til 
de kommunale innleveringsordningene, 
omtrent likt som i 2012. Det leveres inn 
alt for lite småelektriske enheter i forhold 
salgsmengder. 

Mange leverer brukte EE-produkter 
til forhandlerne. IVar har ikke klart å 
fremskaffe 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 IVars gjenvinningsstasjoner og 
kommunale mottak på brannstasjonene. 
I tillegg har Stavanger og Sandnes 
kommuner egen henteordning via rød 
beholder. I 2013 mottok IVar 434 tonn 
farlig avfall fra husholdningene. Dette er 
1,4 kg per innbygger.

Plastemballasje 
Flere kommuner startet i 2009 hente-
ordninger for plastemballasje, og i 2013 
innførte Sandnes henteordning. Dette har 
resultert i stor mengdeøkning sammen-
lignet med bringeording til returpunkter.  
I 2013 ble det levert inn 2 530 tonn 
plast fra husholdningene.

Trevirke 
IVar tok i 2013 imot 4 598 tonn trevirke 
fra næring og 9 361 tonn trevirke fra 

GJENVINNING Fra HUSHoLDNINGEr

Totale mengder  
I 2013 kastet private husholdninger 
i IVar-regionen 136 777 tonn avfall. 
Dette er 450 kg per innbygger, en økning 
på 6 prosent i forhold til 2012. Hoved-
delen av økningen skyldes innlevering 
til våre gjenvinningsstasjoner, mens 
mengden som er samlet inn er omtrent 
uendret fra 2012.

totalt sett samler vi inn noe mindre  
våtorganisk og papir, mens mengden  
restavfall øker. Dette oppveies av 
gjenvinningsstasjonene, hvor mengden 
sortert materiale øker mer enn restavfall.

av husholdningsavfallet ble 77 203 
tonn levert til materialgjenvinning (56 
prosent) for å bli brukt som råstoff til 
ulike nye produkter. 58 406 tonn rest- 
avfall, trevirke og impregnert trevirke ble 
levert til energigjenvinning (43 prosent). 
Energien blir brukt til fjernvarme og 
strømproduksjon. totalt ble 1 168 tonn 
rene grusmasser, keramikk og lignende 
fra gjenvinningsstasjonene deponert på 
Svåheia avfallsdeponi (1 prosent) fordi 
det ikke kunne sendes til gjenvinning.

Mat- og hageavfall 
Husholdningene sorterte 28 106 tonn 
mat- og hageavfall i brun beholder, en 
liten nedgang fra 2012. Dette våtorga- 
niske avfallet utgjør 92 kg per innbygger 
og ble kompostert på IVar kompo- 
steringsanlegg Hogstad. Komposten blir 
brukt i jordblandinger og til jordbruks-
formål.

I tillegg ble det levert inn 8 872 tonn 
hageavfall til gjenvinningsstasjonene. 
Dette hageavfallet ble kompostert 
utendørs på Sele. Sele-komposten blir 
utlevert til hageeiere som henter  
kompost på gjenvinningsstasjonene. 

Papir 
Det er mer miljøvennlig og billigere å  
materialgjenvinne papir enn å brenne 
eller deponere det. Innbyggerne er flinke 
til å kildesortere papir. I 2013 leverte 

husholdninger. trevirket blir malt opp til 
flis på Hogstad komposteringsanlegg og 
sendt videre til flisfyringsanlegg i Sverige.

Det ble levert inn 640 tonn impregn-
ert trevirke fra næring og 2 156 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 2013 ble det samlet inn  
3 302 tonn glass- og metallemballasje,  
2 501 tonn metaller, 1 986 tonn tek-
stiler, 41 tonn PCB-holdige vindusruter, 
230 tonn klorparafinholdige vindusruter 
(ny fraksjon), 30 tonn bildekk, 943 tonn 
gips og 6 340 tonn rene grusmasser, 
keramikk og lignende.

Gjenvinningsstasjoner 
Gjenvinningsstasjonene har blitt svært 
populære. I 2013 besøkte 127 799 
kunder gjenvinningsstasjonen på Forus, 
mens gjenvinningsstasjonen på Sele 
hadde besøk av 13 325 kunder. I tillegg 
hadde byttebua besøk av 44 779 personer 
som ønsket å hente ut brukbare  
gjenstander.

IVar drifter også gjenvinningsstasjonene 
på Kvitsøy og rennesøy. Hå kommune 
driver sin egen gjenvinningsstasjon på 
Nærbø. time kommune la ned sin  
gjenvinningsstasjon på ree 1. juli 2013.  
Dette har ført til noe mer besøk fra  
time på Forus og Sele. 

Gjenvinningsstasjonene mottok 43 225 
tonn avfall i 2013, en økning på hele 32 
prosent. Publikum sorterte ut 42 prosent 
av avfallet til materialgjenvinning. trevirke 
og restavfall ble sendt til energigjenvinning  
(henholdsvis 26,5 prosent og 17 prosent 
av avfallsmengden). rene masser har 
blitt kjørt til deponi (14,5 prosent). totalt 
gir dette en gjenvinningsprosent på 83. 
Mengden gjenstander som skifter eier i 
byttebua er ikke registrert, men det som 
leveres inn forsvinner ut igjen ganske fort.
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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.

RappoRTeRing  rENoVaSJoNRappoRTeRing  rENoVaSJoN

HUSHOLDNINGSAVFALL 2013 KG PER INNBYGGER
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Drift i kommuner og RYMI 
IVar drifter innsamling av husholdnings- 
avfall i  time, rennesøy og Kvitsøy, på 
vegne av kommunene.  I tillegg driftes 
ryfylke Miljøverk IKS (rYMI) av IVar. 
Dette selskapet driver innsamling i 
kommunene Strand, Forsand, Hjelmeland, 
Finnøy og Suldal.

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.

Avfallstype 2009 2010 2011 2012 2013 %endring 
2012-13

Restavfall til energi 31 379 38 294 43 074 44 545 46 890 5,2

Masser/rest til deponi 8 907 2 790 4 205 4 397 7 508 70,7

Papir/papp/kartong 19 098 18 781 20 124 19 758 17 837 -9,8

Våtorganisk avfall 29 191 28 228 29 381 28 374 28 106 -1

Trevirke 6 273 7 012 7 583 8 167 9 361 14,6

Impregnert trevirke 1 412 1 242 1 546 1 734 2 156 24,3

Glass- og metallemballasje 2 929 3 066 3 274 3 281 3 302 0,5

EE-avfall 2 053 1 899 1 473 1 653 1 661 0,4

Plast 1 846 1 951 2 178 2 349 2 530 7,7

Tøy 2 136 1 638 1 983 1 920 2 092 8,9

Farlig avfall 608 584 847 880 434 -49

Metaller 1 997 1 825 2 093 2 023 2 501 23,6

Hageavfall - - 6 881 5 596 8 872 58,5

Gips - - 837 835 943 12,9

Diverse 133 2 689

Sum 107 933 107 310 125 440 125645 136 882 8,9

Samlet mengde til gjenvinning 2009
tonn

2010
tonn

2011
tonn

2012
tonn

2013
tonn

% andel 
i 2013

Til materialgjenvinning 67 647 68 372 69 320 69 599 77 203 56,4

Til energigjenvinning 31 379 31 496 52 201 54 446 58 406 42,7

Til deponi 8 907 6 225 4 204 1 600 1 168 0,9

Sum 10 7933 10 6092 12 5725 12 5645 13 6777

AVFALL FRA HUSHOLDNINGER (I TONN)
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og mottatt større mengder på noen 
hovedområder.

Det vises forøvrig til note 4 og 12 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 ram-
mer for drift som følges opp gjennom 
jevnlig rapportering. Kostnadskontroll og 
effektivitet må balanseres mot kvalitet 
og miljø.

Resultat 
Selvkostresultatene er fra og med 2010 
ført i balansen som gjeld eller fordring 
i forhold til eierkommunene. For vann 
var det i 2013 et overskudd på 2,98 
millioner kroner mot et budsjettert 
resultat på kroner 0. For renovasjon var 
det et underskudd på 3,97 millioner 
kroner mot et budsjettert underskudd på 
7,1 millioner kroner. Det er budsjettert 
med underskudd fordi renovasjonsord-
ningene samlet har gått med overskudd 
de siste årene. På grunn av tidligere års 
underskudd ble det for avløp budsjettert 
med overskudd på 2,0 millioner kroner, 
men resultatet viser et underskudd på 
4,47 millioner kroner. Vi viser til note 12 
for resultater på de enkelte selvkostom-
rådene.

Etter at resultatet for selvkostområdene 
er ført som gjeld eller fordring mot 
kommunene, viser resultatet for IVar IKS 
et underskudd på 12 561 552 kroner 
for 2013, se note 4. Som det framgår av 
note 4 skyldes underskuddet resultater 
og nedskrivning tilknyttede selskap, samt 
den del av avsetning til etterdrift av 
deponi på  Sele som gjelder næring med 
213 074 kroner.

Disponering av resultat 
Belastet fond for  
vurderingsforskjeller kr 12 348 478 
Belastet annen opptjent  
egenkapital  kr 213 074

Sum  kr 12 561 552

Balanse 
Bokførte anleggsmidler representerer de 
investeringene som er foretatt innenfor 
hvert enkelt område. Det er beregnet 
avskrivninger basert på objektenes gjen-
værende økonomiske levetid. totalt er 
det investert for 148 371 215 millioner 
kroner i 2013. For spesifikasjon av  

Fra ledelsen: Kjell Øyvind Pedersen,  
Ernst Georg Hovland og Jostein Karlsen.  
Fra de ansatte: Unni Lea, Nils Mikal 
Gaup og Erik Bjørnvoll. 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 avdelinger 
har et selvstendig HMS-ansvar som står  
i forhold til den drift og aktivitet avdelin-
gen utfører. Det er innført elektronisk 
meldesystem for skader, ulykker og andre 
vesentlige avvik fra normalsituasjonen. 
Selskapet har en langsiktig målsetting på 
at sykefraværet skal være under 4,50 
prosent. I 2013 var sykefraværet 4,25 
prosent mot 3,30 prosent året før. IVar 
hadde to yrkesskader som resulterte  
i fravær i 2013. Det ene tilfellet var en 
person som ble smittet av salmonella i 
forbindelse med rengjøring. I tillegg ble 
en person som arbeidet i rYMI skadet 
i albuen da han skulle legge tilbake et 
betonglokk etter tømming av slamtank.  
Skadene har ikke medført materielle 
skader.

Selskapet har bedriftslegeordning og er 
Ia-bedrift. I tillegg har IVar samarbeid 
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 henhold 
til NS-ISo 9001 og NS-ISo 14001 og 
blir årlig revidert mot dette internkon-
trollsystemet.

Personell 
Ved utgangen av 2013 var det totalt 
207 fast ansatte, herav 51 kvinner. Det 
var 160 hele stillinger og 47 deltidsstil- 
linger, og samlet utgjorde disse 173,88 
årsverk. I tillegg kommer seks lærlinger 
på ulike anlegg.

YtrE MILJØ 
IVar er en miljøbedrift med viktige  
oppgaver 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 hovedområde for vann,  

avdelingsleder drift Va Ernst Georg  
Hovland, avdelingsleder plan og utbyg-
ging tor-Inge Kjellesvik, avdelingsleder 
gjenvinning audun roaldkvam og avdel-
ingsleder tjenesteutvikling tore tagholdt.

IVar er en kommunal-teknisk virksom-
het. av de ansatte i selskapet, er det 
24,6 prosent kvinner og 75,63 prosent 
menn. Lederstillingene er alle besatt av 
menn. Det er en kvinnelig driftssjef og 
en kvinnelig seksjonsleder. Styret i IVar 
består av tre kvinner og fire menn. IVar 
er opptatt av å lønne likt for likeverdig 
arbeid og selskapet har et kjønnsnøytralt 
stillingsvurderings- og lønnssystem. 
Gjennomsnittsalderen 31. desember 
2013 var 45,5 år mot 46,7 år i 2012. 
Selskapet jobber for å få en jevnere 
fordeling mellom kjønnene og større 
aldersspredning.

IVar arbeider med det formål å frem- 
me likestilling og likeverd, sikre like 
muligheter og rettigheter uavhengig 
av funksjonsevne og å hindre diskrim-
inering på grunn av etnisitet, nasjonal 
opprinnelse, avstamning, hudfarge, 
språk, religion og livssyn. Dette formål 
skal gjenspeiles i selskapets personal- og 
rekrutteringspolitikk, 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 avfalls-
behandling. 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 hvor-
dan selskaper som arbeider med vann, 
avløp og renovasjon skal beregne priser 
for inndekning av kostnadene. Selve 
metoden kalles selvkostmetoden og 
beskrives i «retningslinjer for beregning 
av selvkost for kommunale betalings- 
tjenester» (H-2140 Kommunal- og 
regionaldepartementet kommunalav- 
delingen, januar 2003). Det er i februar 
2014 kommet nye retningslinjer som gir 
føringer for IVars framtidige selvkost-
regnskap.

Driftsinntektene for 2013 har økt noe  
i forhold til året før på grunn av lønns- og 
prisvekst og av at selskapet har levert 

orGaNISaSJoN  
Eierforhold 
IVar IKS eies av kommunene Finnøy, 
Gjesdal, Hå, Klepp, Kvitsøy, randaberg, 
rennesøy, Sandnes, Sola, Stavanger, time 
og Strand. Selskapet har hovedkontor i 
Stavanger kommune, men driver anlegg 
og infrastruktur i alle eierkommunene.

Styrende organer 
Eierkommunene velger representanter 
til representantskapet. Det er represen-
tantskapet som velger styre, og styret 
velger selv leder. to av styrets medlem-
mer velges av og blant de ansatte.

Representantskapet  
I representantskapet har det i 2013 vært 
til sammen 24 representanter valgt fra 
kommunene med denne fordelingen: Fin-
nøy 1, Gjesdal 1, Hå 1, Klepp 1, Kvitsøy 
1, randaberg 1, rennesøy 1, Sandnes 4, 
Sola 2, Stavanger 9, time 1 og Strand 
1 representant. Følgende er valgt som 
representanter for perioden 2012-2016:

Finnøy: Gro Skartveit, Gjesdal: Frode 
Fjeldsbø, Hå: Sveinung Lode, Klepp: arne 
Madland, Kvitsøy: tor Magne Bjerklund, 
randaberg: Sverre Nergaard, rennesøy: 
anders Schanche rettedal, Sandnes: Jan 
refsnes, Bjørg Erga, Unni Ø. Egeland, 
Knut reier Indrebø, Sola: Lars Sommer 
Knudsen, Per Øhrman, Stavanger: odd Jo 
Forsell, tone Brandtzæg, Håkon roalsø, 
Sahfana ali Mubarak, odd Erik Hans-
gaard, Leif arne Moi Nilsen, Guri tysse, 
Karl anders Mæland Nilsen, Gunnulf 
Løge, time: reinert Kverneland, Strand: 
Helge Steinsvåg.

Styret 
Styret består av 7 medlemmer:  
Stanley Wirak (leder) 
Iselin Nybø (nestleder) 
Lars anders Myhre 
Dagny Sunnanå Hausken 
Mons Skrettingland 
Signe Berland (ansattes representant) 
Lars Skretting  (ansattes representant)

Som følge av at antall ansatte i IVar IKS 
i 2013 passerte 200, vedtok repre-
sentantskapet 30. november 2013, i 
henhold til IKS-loven, at de ansatte skulle 
velge to observatører.

observatørene som ble valgt er: Eline 
Nilsen Furre og Birgit Høiland Hemmings.

Arbeidsmiljøutvalg 
Følgende er medlemmer av arbeids- 
miljøutvalget:  

investeringene viser vi til note 5 og 6.

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 2013 er skatt på resultatandel 
for 2013 i Forus Energigjenvinning KS, 
samt for liten skatteavsetning for tidlige-
re års resultat i samme selskap, hvor IVar  
har eierandel.

Finans-, markeds-, kreditt-  
og likviditetsrisiko 
IVar hadde ved årsskiftet langsiktige lån 
på  1 574 millioner kroner Dette betyr at 
selskapet må være bevisst sin finansielle 
risiko i forhold til rentenivå. IVar har de 
siste årene forholdt seg til retningslinjene 
for beregning av selvkost der en  kalky-
lerente, som er rente for tre års statsob-
ligasjoner pluss 1 prosent, inngår i gebyr-
grunnlaget. retningslinjene er imidlertid 
ikke forskriftsfestet, og aktuelt lovverk 
åpner for at de  faktiske rentekostnadene 
kan legges til grunn dersom disse påvise-
lig er høyere enn kalkylerenten. IVars 
reelle rentekostnader for 2012 og 2013 
har ligget over kalkylerenten, og følgelig 
er selskapets faktiske netto renteutgifter 
belastet gebyrgrunnlaget. Dette gjøres 
i tråd med uttale fra Miljøverndeparte-
mentet som er myndighet for Va- 
gebyrregelverket, samt skriv fra Norsk 
Vann - fagorganisasjonen for vann og 
avløp for norske kommuner og selskaper.

De faktiske rentekostnadene er fordelt 
på selvkostområdene vann, avløp og 
renovasjon på grunnlag av gjennom- 
snittlig bokført verdi av anleggsmidlene 
for de enkelte områdene. reelle renteinn- 
tekter er tilsvarende fordelt i forhold til  
størrelsen på de enkelte områdenes 
selvkostfond.

Vi anser generelt ikke å være utsatt for 
stor kreditt- eller likviditetsrisiko. Dette 
fordi selskapet, på grunn av sin soliditet, 
ikke har problemer med å oppta nye lån 
fra eksterne finansinstitusjoner. Utfor-
dringen ligger i å fastsette gebyrer som 
gir en viss forhåndsinnkreving, men innfor 
regelverket som sier at overskudd kan 
framføres inntil fem år.

avløp og renovasjon i denne årsrapporten.

ForSKNINGS- oG UtVIKLINGS- 
aKtIVItEtEr  
IVar arbeider bevisst med strategi- og 
tjenesteutvikling. I denne prosessen er 
det lagt vekt på at det  er viktig å utvikle 
IVar som et verktøy for regional ut-
vikling. Dette betyr blant annet at selska-
pet skal være proaktivt og tilrettelegge 
for en miljøbevisst utvikling av industri, 
næringsliv og samfunn på generell basis, 
men også innen egne kjernevirksomheter 
og virksomhet avledet fra disse.

Selskapet jobber kontinuerlig med forsk-
ning 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 foredragsholdere både 
nasjonalt og internasjonalt. Et av våre 
større utviklingsprosjekt er knyttet til 
pilotanlegget på Langevatn vannbehan-
dlingsanlegg. Her blir det simulert ulike 
renseteknikker før de introduseres  
i større skala. Et annet viktig utviklings- 
område er mulighetsstudier rundt  
produksjon, rensing og distribusjon av  
klimanøytral biogass. Det arbeides 
konkret med et biogassanlegg på Jæren 
basert på slam fra renseanlegg og 
våtorganisk husholdningsavfall. arbeid 
med utvikling og produksjon av organiske 
gjødselprodukter basert på slamproduk- 
sjonen ved sentralrenseanlegget har også 
kommet langt.

Det er vedtatt å bygge et biogassanlegg 
på Grødaland basert på avløpsslam, våt-
organisk husholdningsavfall og husdyr- 
gjødsel.

IVar deltar også i samarbeid med  
Energreen og Zeropex i uttesting av en 
ny type trykkdempingsgenerator og med 
Energreen for uttesting av et Heat  
recovery System (varmepumpeløsning).

IVar har samarbeidsavtale med UIS og 
samarbeider også med Biogass rogaland, 
I-park og Greater Stavanger, foruten 
bransjeorganisasjonene Norsk Vann og 
avfall Norge.

BEMaNNING, LIKEStILLING oG 
DISKrIMINErING  
Ved årsskiftet bestod ledergruppen av 
administrerende direktør Kjell Øyvind 
Pedersen, avdelingsleder økonomi og 
administrasjon Jostein Karlsen,  
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tjenester innen hele verdikjeden på 
sektoren. Det innebærer at det inngås bi-
laterale avtaler om drifts- og kompetan-
setjenester ut over fellestjenestene etter 
den enkelte kommunes behov. I enkelte 
kommuner leverer IVar alle kommunale 
tjenester innen vann avløp og renovasjon. 
Dette gjelder kommunene Kvitsøy, ren-
nesøy, Strand og time.  I 2010 overtok 
IVar driften av ryfylke Miljøverk, rYMI 
IKS. rYMI betjener Strand, Finnøy, For-
sand, Hjelmeland og Suldal kommuner.

IVar har i 2013 arbeidet med omstruk-
turering for å organisere næringsvirk-
somheten i et eget selskap, IVar Næring aS. 
I den forbindelse overføres næringsvirk-
somhet og andelene i Forus Energigjen-
vinning KS, Forus Energigjenvinning aS, 
Stølskraft aS, recon aS, Svåheiea aS, 
SVar aS og Minorga Vekst aS 1. januar 
2014.

Kontantstrøm 
Likviditeten i IVar er normalt tilfreds- 
stillende. Selskapet har i 2013 tatt opp 
nye lån innenfor rammen av vedtatt 
økonomiplan og etter vanlig godkjen-
ning av Fylkesmannen. For spesifikasjon 
av kontantstrømmer vises ellers til 
regnskapsoppstillingen.

ØVrIGE KoMMENtarEr  
arbeidet med å effektivisere og utvide 
tjenestetilbudet til kommunene har 
høy prioritet. Kjernevirksomheten er 
leveranse av drikkevann, håndtering og 
rensing av avløpsvann og mottak og 
gjenvinning av kommunalt avfall.  
I tråd med de strategiske satsingsom-
rådene som ble trukket opp av styre og 
representantskap etter roVar-proses-
sen har IVar videreutviklet tjenestetil-
budet til kommunene og leverer i dag 

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 2013 - 2014. Etter 
regnskapsårets slutt har det ikke inn- 
truffet forhold som er av betydning for  
å kunne vurdere selskapets stilling.
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Dagny Sunnanå Hausken Lars anders Myhre            Lars Skretting Iselin Nybø

Kjell Øyvind Pedersen 
(adm. dir.)

Stavanger 28. mars 2014

Mons Skrettingland Signe Berland Stanley Wirak 
(Styrets leder)

2013 2012
Driftsinntekter

Vannavgifter med mer 134 787 080 132 481 555
avløpsavgifter med mer 190 599 771 177 457 277
renovasjonsavgifter med mer 180 608 100 172 919 401
Leieinntekter 921 631 1 095 556

Sum driftsinntekter 506 916 582 483 953 789

Driftskostnader

Lønn og personal Note 2 142 525 002 128 112 917
avsetning for stenging og etterdrift av deponi Note 10 361 142 0
andre driftskostnader Note 3 249 289 695 250 253 867

Sum driftskostnader 392 175 840 378 366 783

Avskrivninger

Vann 28 966 089 27 819 685
avløp 31 565 598 24 867 812
renovasjon 9 471 993 12 101 500
Inventar 702 567 372 009
Kjøretøy 1 996 176 1 526 984

Sum avskrivninger Note 5 72 702 424 66 687 990

Sum driftskostnader 464 878 264 445 054 773

Driftsresultat 42 038 319 38 899 015

Finansinntekter/-kostnader
rentekostnader 49 702 431 42 353 276
renteinntekter 8 631 070 7 167 107
resultat tilknyttede selskap Note 7 -6 285 753 3 633 406

Nedskrivning på tilknyttet selskap Note 4/7 -6 062 726 0

Netto finansinntekter/kostnader 53 419 840 31 552 762

Ordinært resultat før skatt -11 381 521 7 346 253

Skattekostnad Note 11 1 180 031 3 712 847

Årets resultat Note 4 -12 561 552 3 633 406

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 -12 348 479 3 633 406
avsatt til annen opptjent egenkapital -213 073 0

Sum disponert -12 561 552 3 633 406

rESULtatStYrEtS BErEtNING
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31-12-13 01-01-13
EiENDElEr
Anleggsmidler

Vann 553 752 592 564 800 744
avløp 592 316 372 508 425 821
renovasjon 160 795 400 160 833 555
administrasjonsbygg 3 268 214 2 492 361
Kjøretøy 6 357 671 4 286 979

Sum driftsmidler Note 5/6 1 316 490 248 1 240 839 459

Finansielle anleggsmidler

Lån til ansatte/eierkommuner Note 8 4 116 388 3 490 323
aksjer og andeler Note 7 67 890 893 78 613 962

Sum finansielle anleggsmidler 72 007 281 82 104 285

Sum anleggsmidler 1 388 497 530 1 322 943 744

Omløpsmidler
Fordringer

Debitorer medlemskommuner 57 277 600 53 243 103
Selvkost avløp Note 12 9 832 563 5 358 280
Debitorer andre 10 989 249 23 052 124

Sum fordringer 78 099 413 81 653 507

Bankinnskudd, kontanter og lignende Note 13 434 376 531 101 900 574

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 434 376 531 101 900 574

Sum omløpsmidler 512 475 944 183 554 081

Sum eiendeler 1 900 973 474 1 506 497 825

31-12-13 01-01-13
EGENKAPiTAl OG GJElD
Egenkapital

Selskapskapital 25 789 219 25 789 219

Opptjent egenkapital 

Fond for vurderingsforskjeller 2 145 880 14 494 359

annen innskutt selskapskapital 4 872 615 4 872 615

annen opptjent egenkapital 114 276 459 114 489 532

Sum opptjent egenkapital 121 294 955 133 856 507

Sum egenkapital Note 9 147 084 170 159 645 726

GJElD

Annen langsiktig gjeld

Pensjonsforpliktelser Note 2 10 947 706 6 427 876
avsetning for stenging og etterdrift av deponi Note 10 11 251 826 10 664 812
Gjeld til kredittinstitusjoner Note 8 1 573 504 794 1 160 880 504

Sum annen langsiktig gjeld 1 595 704 326 1 177 973 192

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 56 390 635 59 346 254
Skyldige offentlige avgifter 13 649 505 14 363 900
Betalbar skatt Note 11 893 419 691 417
Skyldige påløpne renter 7 393 025 5 727 060
Selvkost vann Note 12 49 646 983 46 662 581
Selvkost renovasjon Note 12 23 941 101 27 907 263
annen kortsiktig gjeld 6 270 312 14 180 433

Sum kortsiktig gjeld 158 184 980 168 878 907

Sum egenkapital og gjeld 1 900 973 474 1 506 497 825

BaL aNSEBaL aNSE

Dagny Sunnanå Hausken Lars anders Myhre            Lars Skretting Iselin Nybø

Kjell Øyvind Pedersen 
(adm. dir.)

Stavanger 28. mars 2014

Mons Skrettingland Signe Berland Stanley Wirak 
(Styrets leder)
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2013
KONTANTSTrøm FrA OPErASJONEllE AKTiviTETEr

resultat før skattekostnad -12 561 552
- Periodens betalte skatter -978 029 
-/+Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler -607 000
+ordinære avskrivninger 72 702 425
+Nedskrivning anleggsmidler 12 348 479

+/-Endring i kundefordringer -4 034 497

+/-Endring i leverandørgjeld -2 955 619
+/-Forskjell mellom kostn.ført pensj. og inn-/utbet. i pensj.ordn. 4 519 830
+/-Endring i andre tidsavgrensningsposter 789 257
=Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 69 223 293

KONTANTSTrøm FrA iNvESTEriNGSAKTiviTETEr

+Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 625 500
-Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -148 371 716
+Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler
-Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler -1 625 410
=Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -149 371 626

KONTANTSTrøm FiNANSiEriNGSAKTiviTETEr
+Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 482 952 273

+Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld 0
-Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -70 327 983
=Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 412 624 290

=Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 332 475 957

+Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 101 900 574

=BEHOLDNING AV KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER VED PERIODENS SLUTT 434 376 531

NOTE 1 rEGNSKAPSPriNSiPPEr 

Overordnede prinsipper for  
årsregnskapet 2013 
Årsregnskapet er utarbeidet av selskapets 
styre og daglig leder. Årsregnskapet er utar-
beidet, og blir presentert, i norske kroner. 
Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med 
regnskapsloven, tilhørende forskrifter og 
endelige norske regnskapsstandarder, med 
mindre annet er eksplisitt angitt, slik disse 
gjaldt per 31.12.2013, og er i samsvar med 
god regnskapsskikk. Årsregnskapet består av:

resultatregnskap, inndelt etter art, hvor 
salgsinntekt og driftskostnader i all hoved-
sak knyttes til selskapets hovedaktiviteter, 
som salg og kjøp av varer. Salgsinntekter og 
driftskostnader presenteres brutto. Finans-
poster knytter seg i hovedsak til selskapets 
finansiering samt avkastning på selskapets 
finansinvesteringer. 

balanseoppstilling, oppstilt etter stigende 
likviditet. Poster i balansen presenteres 
brutto med mindre betingelsene for netto- 
føring eller motregning er oppfylt. Eiendeler 
bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert 
som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er 
klassifisert som omløpsmidler. omløps-
midler omfatter eiendeler direkte knyttet 
til varekretsløpet eller eiendeler som har 
forfall innen ett år etter at transaksjonen ble 
gjennomført. Gjeld som forfaller til betaling 
innen ett år etter at lånet ble tatt opp er 
klassifisert som kortsiktig gjeld. Neste års 
avdrag på langsiktig gjeld samt kassekreditt 
klassifiseres også som kortsiktig gjeld. Der-
som hensikten med en balansepost endres, 
omklassifiseres den. omløpsmidler vurderes 
normalt til det laveste av anskaffelseskost 
og virkelig verdi, mens anleggsmidler nor-
malt vurderes til anskaffelseskost, eventuelt 
fratrukket av- og nedskrivninger. tilsvaren-
de for kortsiktig og langsiktig gjeld.

Både i resultatregnskapet og balanseopp- 
stillingene er det lagt inn flere sumlinjer enn 
det som følger av regnskapsloven. Dette 
for å gjøre regnskapsinformasjonen mer 
tilgjengelig.

kontantstrømoppstilling, utarbeidet etter 
den indirekte metoden i samsvar med NrS(F)  
Kontantstrømoppstilling slik denne gjaldt 
per 31.12.2013. Posten Kontanter og 
kontantekvivalenter omfatter kontanter og 
bankinnskudd. 

og noter, hvor selskapets styre og daglig 
leder har hatt spesielt fokus på å sikre at 
alle vesentlige forhold er tilfredsstillende 
beskrevet samt at de noter som i henhold 
til regnskapsloven alltid skal gis har riktig 
innhold.

Norsk regnskapsStiftelse har vedtatt visse 
endringer i sine standarder med virkning fra 
1. januar 2013. Det er selskapets foreløpige 

vurdering at ingen av de nye/endrede 
regnskapsstandardene vil ha vesentlig effekt.

Beskrivelse av regnskapsprinsipper for 
vesentlige forhold i årsregnskapet 2013 
Utarbeidelsen av årsregnskapet medfører at 
det må utøves betydelig skjønn i relasjon til 
flere av postene i årsregnskapet, både for å 
fastsette størrelsen på estimater samt ved 
anvendelsen av selskapets regnskapsprin-
sipper. Nedenfor utdypes selskapets skjønn-
sutøvelse, de områder hvor vurderingene 
har vært spesielt krevende samt selskapets 
regnskapsprinsipper mer generelt, før de 
mer detaljerte noteopplysningene gis. På 
de områder hvor det er nødvendig for å 
bedømme selskapets stilling og resultat 
og som ikke fremgår av de eksplisitte 
notekravene i god regnskapsskikk, har det 
blitt utarbeidet særskilte noter. oppstill-
ingsplanene inneholder i tråd med kravene 
i regnskapsloven sammenlignbare tall, 
likeså de noter hvor dette kreves eksplisitt i 
regnskapsloven. De sammenlignbare tallene 
er utarbeidet etter samme regnskapsprin-
sipper som årets tall.

Bruk av estimater og informasjon om 
betydelige estimater 
De beskrevne regnskapsprinsippene inne- 
bærer at ledelsen i IVar IKS har anvendt 
estimater og forutsetninger som påvirker 
poster i resultat og balanse. Estimatene 
baseres på erfaring og en vurdering av 
underliggende faktorer. Fremtidige hen-
delser og endringer i rammebetingelsene 
kan medføre at estimater og forutsetninger 
må endres. Endringer i regnskapsmessige 
estimater resultatføres i den perioden 
estimatene endres, med mindre utsatt 
resultatføring følger av god regnskapskikk. 
Vurdering, estimater og forutsetninger som 
har vesentlig effekt på regnskapet oppsum-
meres nedenfor.

avskrivninger 
avskrivninger av varige driftsmidler og 
immaterielle eiendeler er basert på antatt 
levetid for disse. Endrede markedsforhold  
og fremtidige investeringsbeslutninger vil 
påvirke eksisterende produksjonskapasitet 
og forventet brukstid. Dette kan gi grunnlag 
for endrede avskrivningsprofiler og vil  
påvirke fremtidige resultater.

Nedskrivninger 
IVar IKS har betydelige investeringer i 
varige driftsmidler, immaterielle eiendeler 
inklusiv goodwill, tilknyttede selskap og  
datterselskap. Disse anleggsmidlene testes 
for nedskrivninger når det foreligger indika-
torer på mulig verdifall. Slike indikatorer  
kan være endringer i markedspriser, avtale- 
strukturer, negative hendelser eller andre 
driftsforhold. Ved beregning av gjenvinnbart 
beløp må det gjøres en rekke estimater 
vedrørende fremtidige kontantstrømmer  
der prisutvikling, salgsvolum og levetid er  
de viktigste faktorene.

Pensjoner 
Beregning av virkelig verdi av pensjons-
forpliktelser er basert på flere økonomiske 
og demografiske forutsetninger. Enhver 
endring i de anvendte forutsetninger påvirker 
den beregnede forpliktelsen. Det henvises 
til noten om pensjonsforpliktelser for en 
nærmere beskrivelse av hvilke forutsetninger 
som er lagt til grunn.

Finansielle instrumenter 
renter knyttet til rentebytteavtaler kost-
nadsføres når de er påløpt og/eller inntekst-
føres når de er innvunnet. Urealisert tap eller 
gevinst i forbindelse med rentebytteavtaler 
regnskapsføres ikke da rentebytteavtalen 
anses å være sikring.

avsetninger 
For enkelte resultatposter i regnskapet 
avsettes det for forventede fremtidige 
kostnader basert på estimater og infor-
masjon som er tilgjengelig på tidspunkt for 
regnskapsavleggelsen. Disse avsetningene 
kan avvike fra faktisk fremtidig kostnad. 
avsetninger knytter seg eksempelvis til tap 
på kunder, ukurans på varer og betingede 
tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, 
herunder omtvistede forhold og rettssaker.

Viktige vurderinger i forbindelse med 
anvendelse av IVAR IKS’ regnskaps- 
prinsipper 
Bruk av regnskapsprinsipper krever bruk 
av skjønn. Følgende vurderinger er gjort av 
IVar IKS i forbindelse med bruk av selska-
pets regnskapsprinsipper.

Salgsinntekter og annen driftsinntekt 
Salgsinntekter resultatføres etter hvert som 
den anses opptjent. I praksis skjer dette når 
det vesentlige av risiko og kontroll er over-
ført, og kjøper har mottatt varen. Salgs- 
inntekter presenteres netto, etter fradrag 
for rabatter, samt avgifter knyttet til salget.

Inntekter 
tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Selskapets inntekter av vann, avløp og reno- 
vasjonstjenester (Var) til eierkommunene, 
inntektsføres i tråd med gjeldene gebyr-
struktur og budsjettplan, vedtatt av styret 
og representantskapet. Inntektsføringer 
skjer månedlig. andre inntekter knyttet til 
Var inntektsføres i tråd med underliggende 
avtaler og levering av tjenesten.

Driftskostnader 
Driftskostnader resultatføres i samme  
periode som tilhørende inntekt.

Varekostnad 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
selskapets investeringsprosjekter, bokføres 
løpende som varekostnad og ved årsavslut-
ning overføres all varekostnad til varige 
driftsmidler, slik at varekostnaden i balansen 
pr 31.12 utlignes. 

NoteRKoNtANtStRøM (INDIR. MoDell)



NOTE 2 løNNSKOSTNADEr 2013 2012

Lønn, honorar 104 998 821 95 466 608
andre personalkostnader 4 204 670 2 845 967
Folketrygdavgift 16 715 905 15 518 813
Pensjonspremie til KLP 12 085 776 13 343 330
Endring av netto pensjonsforpliktelse 4 519 830 938 198

Sum lønnskostnader 142 525 002 128 112 917

Godtgjørelse til daglig leder, styremedlemmer osv. 2013 2012

Godtgjørelse styret 350 720 322 708

Honorar representantskap 138 827 239 524

Lønn til administrerende direktør 1 374 522 1 273 885

Kostnadsført revisjonshonorar eksl. mva 184 200 185 200

Kostnadsført revisor andre tjenester eksl. mva 726 043 260 090

Kostnadsført revisor juridisk bistand eksl. mva 0 54 063

av lønn til administrerende direktør inngår pensjonspremie på kr 20.208. 
IVar IKS har ikke sluttvederlagsordning til daglig leder eller leder av styret. 

Gjennomsnittlig antall ansatte, lån til ansatte 
Gjennomsnittlig antall stillinger i 2013: 197, antall årsverk 165,4. I tillegg 
kommer 6 lærlinger. Det er gitt lån til 43 ansatte med til sammen kr 
4.116.372,- Lånene løper med en rente som tilsvarer IVars innlånsrente, 
men aldri lavere enn normrentesatsen for rimelige lån i arbeidsforhold fastsatt 
av finansdepartementet. Per 31.12.2013 er IVar IKS sin innlånsrente i snitt 
2,6 % og normrenten er 2,75%, som  IVar IKS bruker på lån til ansatte. 

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 286 personer. ordningen gir rett til defin-
erte framtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjen-
ingsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene 
fra folketrygden. Pensjonsordningene administreres gjennom KLP.

For investeringsprosjektet som fullføres i 
løpet av året overføres varekostnaden til 
varige driftsmidler, og avskrivning starter.

Ytelser til ansatte 
Ytelsesbaserte pensjonsordninger 

Selskapet har pensjonsordninger som gir 
de ansatte rett til definerte fremtidige 
pensjonsytelser, angitt i prosent av sluttlønn 
på pensjonstidspunktet. Ytelsesbaserte 
pensjonsordninger vurderes til nåverdien av  
de fremtidige pensjonsytelser som regnskaps- 
messig anses opptjent på balansedagen og 
beregnes basert på lineær opptjening gitt 
ulike økonomiske og demografiske forut-
setninger, se nedenfor. Pensjonsmidlene 
vurderes til virkelig verdi. Netto pensjons-
forpliktelse/midler består av nåverdien 
av de fremtidige pensjonsytelsene på 
balansedagen fratrukket virkelig verdi av 
pensjonsmidler. Estimatavvik som overstiger 
10 prosent av det høyeste av pensjons-
forpliktelse og pensjonsmidler fordeles 
jevnt over gjennomsnittlig gjenværende 
opptjeningstid for medlemmene. Virkningen 
av planendringer resultatføres umiddelbart, 
når endringen finner sted. Planendringer 
som er betinget av fremtidig opptjening, 
fordeles lineært over tiden frem til ytelsen 
er fullt opptjent.

Forutsetningene som danner basis for bereg- 
ningen av pensjonsforpliktelsen omfatter 
antall opptjeningsår, diskonteringsrente, 
fremtidig avkastning på pensjonsmidler, 
fremtidig regulering av lønn, pensjoner og 
nivået på folketrygdens grunnbeløp og ak-
tuarmessige forutsetninger om dødelighet, 
frivillig avgang og uføretariff. Selskapet 
benytter estimert foretaksobligasjonsrente 
som diskonteringsrente. Forutsetningene 
som benyttes angis i note 2. 

Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler er oppført i balansen til 
anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte 
av- og nedskrivninger. Et driftsmiddel anses 
som varig dersom det har en viss økonomisk 
levetid, samt en betydelig kostpris. renter 
som knytter seg til anlegg under oppføring 
balanseføres som en del av kostprisen. 

Utgifter forbundet med periodisk vedlike-
hold og reparasjoner på produksjonsutstyr, 
balanseføres og avskrives over perioden 
frem til neste planlagte vedlikehold. Utgifter 
ved normalt vedlikehold og reparasjoner 
kostnadsføres løpende. Utgifter ved større 
utskiftninger og fornyelser som øker drifts-
midlenes levetid vesentlig, balanseføres. 
Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres.

Datterselskap, tilknyttet selskap og 
felleskontrollert virksomhet 
Datterselskap  
Med datterselskap menes et selskap der 
hvor IVar IKS har bestemmende innflytelse. 
Normalt innebærer dette en eierandel på 

over 50 %, hvor investeringen er av lang-
varig og strategisk karakter. 

tilknyttet selskap  
tilknyttet selskap er et selskap hvor selska-
pet har en betydelig innflytelse. Betydelig 
innflytelse anses normalt å foreligge når 
selskapet har mellom 20 og 50 % av stem-
meberettiget kapital i et selskap. 

Selskapets investeringer i datterselskap, 
tilknyttet selskap og felleskontrollert virk-
somhet vurderes til det laveste av gjenn-
omsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi. 
Slike investeringer nedskrives til virkelig 
verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke 
kan antas å være forbigående og det må 
anses nødvendig etter god regnskapsskikk. 

Utbytte 
Utbytte fra datterselskap 
Utbytte fra datterselskap inntektsføres i 
det samme året som datterselskapet setter 
av for utbyttet. Den delen av utbyttet som 
overstiger andel av tilbakeholdt resultat  
etter kjøpet, representerer tilbakebetaling 
av investert kapital og trekkes fra balanse- 
ført verdi av investeringen. Utbytte inntekts- 
føres under finansposter.

Utbytte fra tilknyttet selskap 
Utbytte fra tilknyttet selskap inntekts-
føres i det samme året som det tilknyttede 
selskapet setter av for utbyttet for de 
tilknyttede selskap hvor det er betydelig 
sannsynlighetsovervekt for slik utdeling, 
enten gjennom vedtektsfestet utbyttepoli-
tikk eller der hvor aksjonæravtaler regulerer 
forholdet. I alle andre tilfeller inntektsføres 
utbytte fra tilknyttet selskap når utbyttet 
blir utbetalt. Utbytte inntektsføres under 
finansposter.

Garantiansvar 
Forventede utgifter til fremtidige garantiar-
beider knyttet til salg/avsluttede prosjekter 
kostnadsføres, og føres som avsetning i  
balansen under annen kortsiktig gjeld. 
avsetningen baseres på historiske erfarings- 
tall for garantier samt faktisk mottatte krav.

Fordringer 
Kundefordringer er oppført til pålydende 
med fradrag for avsetning til forventede 
tap. Enkeltfordringer nedskrives basert på 
en vurdering av forsinket betaling og andre 
indikatorer på at kunden har betalingsvan-
sker. andre fordringer er vurdert til det 
laveste av virkelig verdi og pålydende beløp.

Usikre forpliktelser 
Usikre forpliktelser regnskapsføres dersom 
det er sannsynlighetsovervekt for at de 
kommer til oppgjør. Beste estimat benyttes 
ved beregning av oppgjørsverdi.

Offentlige tilskudd 
offentlige tilskudd regnskapsføres til verdi-
en av tilskuddet på transaksjonstidspunktet. 

Investeringstilskudd  
Investering og tilskudd føres netto. En 
investering balanseføres ikke til en høyere 
verdi enn virkelig verdi på investeringstid-
spunktet, vurdert som nåverdien av frem-
tidige kontantstrømmer. I den utstrekning 
tilskuddet er ment som et tilskudd til selve 
investeringen, og en verdireduksjon er 
nødvendig for å bringe overensstemmelse 
mellom investeringen og virkelig verdi, 
legges nettoføring til grunn. Ved nettoføring 
går tilskudd til fratrekk i eiendelens an-
skaffelseskost og eiendelen føres opp med 
nettobeløpet i balansen. 

Dersom grunnlaget for bruttoføring i balan-
sen er til stede, spesifiseres det resultatførte 
tilskuddet som driftsinntekt.

Regnskapsmessig sikring 
Sikringstyper som anvendes av selskapet:

Selskapet er eksponert for endringer i 
markedspriser, for eksempel valutakurser og 
renter, som påvirker resultat eller balan-
severdier. For å styre denne markedsrisikoen 
inngår selskapet derivatavtaler som valuta-
terminer og renteswaper, eller tar opp lån i 
utenlandsk valuta.

Selskapets renterisiko er knyttet til lang-
siktige lån. Lån med flytende rente er ek-
sponert for variabilitet i kontantstrømmene. 
For å redusere denne eksponeringen be-
nytter selskapet renteswaper hvor flytende 
rente mottas og fast rente betales. Dersom 
kriteriene for sikringsbokføring er oppfylt 
inngår disse renteswapene og lånene i en 
kontantstrømsikring for regnskapsformål. 

regnskapsføring: 
Ved etablering av en regnskapsmessig 
sikring og så lenge den vedvarer, foreligger 
dokumentasjon av hvilken type risiko som 
sikres, hvilket sikringsobjekt som sikres, 
hvilket sikringsinstrument som anvendes og 
hvorvidt sikringen er en kontantstrømsikring 
eller en verdisikring. Dersom sikringsob-
jektet er en fremtidig transaksjon blir det 
vurdert om det er rimelig sikkerhet for at 
transaksjonen vil inntreffe. Det gjøres videre 
en vurdering av hvorvidt sikringen gir en 
effektiv risikoreduksjon. 

Kontantstrømsikring reflekteres ved at 
realiserte og urealiserte gevinster og tap 
på sikringsinstrumentet ikke resultatføres 
før det underliggende sikringsobjektet 
påvirker resultatregnskapet. Det skjer ingen 
regnskapsføring av sikringsinstrumentet før 
dette tidspunkt. 

Skatt 
IVar IKS er ikke skattepliktige for sin 
ordinære virksomhet innen selvkost, men 
er skatteplikt for sin andel av overskudd i 
deltakerlignede selskap.

NoteRNoteR

Avstemming av beløp i balansen: 2013 2012

Beregnede pensjonsforpliktelser pr 31.12 216 474 138 164 721 103

Pensjonsmidler pr 31.12. -139 190 144 -123 483 348

Ikke resultatført virkning av estimatavvik -56 792 117 -29 789 686

arbeidsgiveravgift -9 544 171 -5 020 193

Netto pensjonsforpliktelse 10 947 706 6 427 876

økonomiske forutsetninger 2013 2012

Diskonteringsrente 4,00 % 4,20 %

Forventet lønnsregulering 3,75 % 3,50 %

Forventet G-regulering 3,50 % 3,25 %

Forventet avkastning på fondsmidler 4,40 % 4,00 %

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,-     
 

Pensjonskostnad 2013 2012

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 13 496 090 11 317 810
rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 7 396 114 6 270 179
avkastning på pensjonsmidler -5 119 025 -4 537 920
administrasjonsomkostninger 678 183 600 195
resultatført estimatavvik 1 610 153 2 413 179
arbeidsgiveravgift 2 319 642 1 924 687
resultatført planendring 0 0

Netto pensjonskostnad 20 381 157 17 988 130
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avskrivninger er foretatt med følgende satser:      

anleggsmaskiner og verktøy 10 år 10 % 
tekniske anlegg, pumpestasjoner og lignende 20 år 5 % 
Ledningsnett 40 år 2,5 % 
Forretningsbygg 50 år 2 % 
EDB-utstyr, kontormaskiner og transportmidler 5 år 20 % 

Dette er i henhold til forventet økonomisk levetid.  
avskrivningsplanen for ovenfornevte driftsmidler er linjær.      

IVar IKS har har prissikring på strøm med Lyse forvaltning. Verdien av denne er pr. 31.12.2013 kr 2.204.964,-  
mens den pr. 31.12.2012 var kr 1.913.192

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

NOTE 3 ANDrE DriFTSKOSTNADEr

NOTE 4 SPESiFiKASJON Av rESulTAT

vann Avløp renovasjon Felles Sum

anskaffelsesverdi 31.12.2012 1 162 530 640 1 038 398 903 351 770 242 18 044 935 2 570 744 720
akk avskrivninger 31.12.2012 597 729 896 529 973 083 190 936 685 11 265 597 1 329 905 261
Bokført verdi 31.12.2012 564 800 744 508 425 820 160 833 557 6 779 338 1 240 839 459
anskaffet 2013 17 917 938 115 456 149 9 433 839 5 563 289 148 371 215
avskrevet ordinært 2013 28 966 089 31 565 598 9 471 993 2 698 744 72 702 425
overføringer, salg 0 0 0 18 000 18 000

Bokført verdi 31.12.13 553 752 592 592 316 371 160 795 403 9 625 883 1 316 490 248

NOTE 6 iNvESTEriNGEr FOrETATT 5 SiSTE År

2013 2012 2011 2010 2009

Vann 17 917 938 55 718 299 31 531 144 14 270 982 10 385 968
avløp 115 456 149 149 393 333 54 415 379 21 581 084 33 631 693
renovasjon 9 433 839 18 116 562 4 817 797 9 678 948 2 872 365
Felles 5 563 289 4 206 320 1 939 863 1 117 351 501 367

Sum 148 371 215 227 434 514 92 704 183 46 648 365 47 391 393

Fond for Annen opptjent EK vann Avløp renovasjon Sum

vurderingsforskjeller

Driftsinntekter 0 0 134 824 636 190 863 752 181 228 194 506 916 582
Driftskostnader 0 213 074 89 994 164 137 120 232 164 848 370 392 175 840
avskrivninger 0 0 30 172 247 32 346 798 10 183 379 72 702 425
Finanskostnader 0 0 14 658 225 21 396 722 5 016 414 41 071 361
resultat tilknyttede selskap 6 285 753 0 0 0 0 6 285 753
Nedskrivning på tilknyttet selskap 6 062 726 0 0 0 0 6 062 726
Skattekostnad 0 0 0 0 1 180 031 1 180 031

Årsresultat -12 348 479 -213 074 0 0 0 -12 561 553

* IVar kjøpte sin eierandel i år 2000. Selskapet har hatt innbetaling av 
selskapskapital i 2001,2002 og 2004.

I forbindelse med den planlagte transaksjonen hvor næringsvirksomhet 
skal overføres til Ivar Næring ble det innhentet en verdsettelses rapport 
fra Ernst & Young. Denne rapporten viste en lavere virkelig verdi på 
andelene i Forus Energigjenvinning 2 aS og Stølskraft aS. Verdiene var 
hennholdsvis kr 5 108 268,- og kr 954 458,- lavere enn bokført verdi. 
Verdien på andelene ble derfor nedskrevet pr 31.12.

Verdsettelses rapporten ble utarbeidet for alle tilknyttede selskaper 
da disse skal overføres til Ivar Næring. rapporten tar utgangspunkt i 
prognoser og forretningsplaner for selskapene. For øvrig er følgende 
nøkkelforutsetninger benyttet; da det er anset som at de ikke har et 
aktivt marked for kjøp og salg er det benyttet Discounted Cash flow 
verdsettelse og residual Income verdsettelse. For avkastningskravet  

er det tatt utgangspunkt i CaPM og deretter et vektet avkastningskrav 
iht WaCC. 

resultat 2013, andel resultat 2013 og egenkapital 2013 er basert  
på beste estimat av foreløpige regnskapsrapporter mottatt fra datter- 
selskaper. Eventuelt avvik fra endelig resultat 2013 blir korrigert i 
2014. I 2013 regnskapet har Ivar korrigert andel resultat fra 2012 
med kr 3 472 214,- fordi endelig resultat til FE KS viste seg å være  
3 410 030 kr lavere da de ikke hadde korrekt hensyntatt avskrivninger. 

IVar IKS har i løpet av 2013 investert i en 20 % eierandel i Svaaheia 
avfall aS. Selskapet har som formål å drive jord- og avfallgjenvinning, 
deponi for ordinært avfall og forurensende jordmasser, behandling  
av organisk slam- hage- parkavfall, samt masseuttak på Svaaheia  
i Eigersund kommune.   
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NOTE 5 SPESiFiKASJON Av ANlEGGSmiDlEr

NoteRNoteR

NOTE 7 AKSJEr OG ANDElEr i ANDrE SElSKAPEr
Investering i datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet   

Selskapet har investert i følgende selskaper: 

Foretaksnavn Forretningskontor Eier andel Stemme andel, Egenkapital Årets resultat

IVAR Næring AS Stavanger 100 % 100 % 399 807  -17 263 

SVar aS Stavanger 50 % 50 % 404 152  -   
Forus Energigjenvinning KS Sandnes 44,444 % 44,444 % 68 342 146  3 828 027 
Forus Energigjenvinning 2 aS Sandnes 43 % 43 % 78 878 558  -11 345 293 
Stølskraft aS Vikeså 50 % 50 % 9 729 049  -482 415 
Minorga Vekst aS Grimstad 50 % 50 % 835 191  -638 006 
Svaaheia avfall aS Egersund 20 % 20 % 17 198 439  15 975 855 

Investeringer som er regnskapsført etter egenkapitalmetoden:
(kun vesentlige)

Sum andre  
eierandeler

Forus  
Energigj. KS

Forus  
Energigj. 2 AS

Stølskraft AS Svaaheia  
Avfall AS

SUM Totalt

anskaffelseskost  100 000*  3 400 000  4 507 650  725 000 
Balanseført egenkapital på kjøps-
tidspunktet

  1 000 000   7 906 977   10 428 309  1 222 584

Kjøpstidspunkt Des 2000 Des 2008 Nov 2011 Juni 2013

Inngående balanse 01.01.2013  1 355 745  28 690 382  38 796 256  5 105 732  -    73 948 114 
Investering anskaffet i 2013  725 000  725 000 
andel årets resultat  -336 266  1 701 328  -4 878 476  -241 208  923 819  -2 830 803 
Nedskrivning i løpet av året  -5 108 268  -954 458  -6 062 726 
Utgående balanse pr 31.12.2013  1 019 479  30 391 710  28 809 512  3 910 066  1 648 819  65 779 585 

Andre langsiktige eierandeler Vår andel Bokført verdi
rekom aS 5,17 % 553 417
KLP Egenkapitaltilskudd 1 557 890
Sum 67 890 892



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
2012 0 609 721 -609 721
2013 361 142 -225 872 587 014
Sum 33 694 306 22 442 480 11 251 826

NOTE 10 FOND FOr STENGiNG OG ETTErDriFT Av DEPONiET PÅ SElE

NOTE 12 SElvKOSTOmrÅDEr
Kortsiktig gjeld Kortsiktig fordring

IB selvkost vann  46 662 581  -   
For mye innkrevd vannavgift fra eierkommuner  2 984 402  -   
uB selvkost vann  49 646 983 

IB selvkost avløp  -    5 358 280 

For lite innkrevd avløpsavgift fra eier kommuner  4 474 283 

uB selvkost avløp  -    9 832 563 

IB selvkost renovasjon  27 907 263  -   

For lite innkrevd renovasjonsavgift fra eierkommuner  -3 966 162  -   

uB selvkost vann  23 941 101  -   

NOTE 13 BuNDNE miDlEr

NOTE 14 FiNANSiEllE iNSTrumENTEr 

Skyldig skattetrekk pr. 31.12.2013 utgjorde kr 7.535.229,20

Selskapet har inngått rentebytteavtaler for å sikre deler av kontant-
strømmen knyttet til fremtidige renteutbetalinger på langsiktig gjeld. 
renten ble bundet i mars 2009 til mars 2014, oktober 2009 til  
oktober 2014 og juni 2010 til juni 2020 med henholdsvis 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. 31.12.13 utgjorde markeds-
verdien av avtalene kr. -19.371.161,-  

NOTE 11 SKATTEr
2013

Betalbar skatt fremkommer slik:

resultat før skatt -11 381 521
Skattepliktig resultat 3 190 781

Grunnlag betalbar skatt 3 190 781
Skatt 28% 893 419
Betalbar skatt på årets resultat 893 419

Årets skattekostnad fremkommer slik: 

Betalbar skatt på årets resultat  893 419
til gode skatt 286 612

Betalbar skatt fra tidligere år   -    

Årets totale skattekostnad  1 180 031  

IVar IKS er ikke skattepliktig for sin ordinære virksomhet. 
Selskapet er deltaker i et KS, for den andelen av resultatet som tilfaller 
IVar ifbm deltakerligning er de skattepliktige.

Betalbar skatt 2013 består av andel av resutat fra Fous Energi- 
gjenvinning KS, basert på deltakerligningsoppgave. I fjor så oppsto det 
en bom mellom beregnet skatt i regnskapet og ligningspapirene.  
Denne er tatt inn ovenfor.   

NOTE 8 lANGSiKTiGE FOrDriNGEr / lANGSiKTiG GJElD

Følgende fordringer forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt: 2013 2012

Lån til ansatte 4 116 388 3 014 855

Lån til eierkommuner og tilknyttede selskap. 0 475 466

Sum 4 116 388 3 490 321

Følgende gjeld forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt:

2013 2012

Langsiktig gjeld 1 189 909 867 954 002 263

Sum 1 189 909 867 954 002 263

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

Selskapskapital Annen innskutt 
selskapskapital

Annen opptjent 
egenkapital

Fond for vude- 
ringsforskjeller

Sum  
Egenkapital

IB Egenkapital 1.1  25 789 219  4 872 615  114 489 532  14 494 359  159 645 725 
overf. annen EK  -    -    -213 073  -    -213 073 
Nedskrivninger  -    -    -    -6 062 726  -6 062 726 
andel resultat tK-selskap  -    -    -    -6 285 753  -6 285 753 
UB Egenkapital 31.12  25 789 219  4 872 615  114 276 459  2 145 880  147 084 173 

ref. forklaring note 7 vedrørende andel resultat tK-selskap

NOTE 9 EGENKAPiTAlNOTE
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Til generalforsamlingen i Ivar IKS 

REVISORS BERETNING 

Uttalelse om årsregnskapet  
Vi har revidert årsregnskapet for Ivar IKS som viser et underskudd på kr 12 561 552. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, 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 planlegger 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 2013 og av resultater og 
kontantstrømmer for regnskapsåret, som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.  
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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 2013 og av resultater og 
kontantstrømmer for regnskapsåret, som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.  
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Til generalforsamlingen i Ivar IKS 

REVISORS BERETNING 

Uttalelse om årsregnskapet  
Vi har revidert årsregnskapet for Ivar IKS som viser et underskudd på kr 12 561 552. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, 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 planlegger 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 2013 og av resultater og 
kontantstrømmer for regnskapsåret, som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.  

Revisors beretning 2013 
Ivar IKS 

Side 2 av 2 

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, 28. mars 2014  
KPMG AS 

Kurt Ove Østrem 
Statsautorisert revisor  
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Til representantskapet i IVAR IKS 

REVISORS BERETNING 

Uttalelse om årsregnskapet  
Vi har revidert årsregnskapet for IVAR IKS som viser et overskudd på kr 2 941 989. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2012, 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 planlegger 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 2012 og av resultater og 
kontantstrømmer for regnskapsåret, som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.  

Revisors beretning 2013 
Ivar IKS 

Side 2 av 2 

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, 28. mars 2014  
KPMG AS 

Kurt Ove Østrem 
Statsautorisert revisor  
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