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Møteinnkalling

IVÅR

Representantskapet IVAR IKS

Møtedato: 28.11.2014

Møtested: Mariero

Møtetid: 09:00  - 12:00

Forfall meldes snarest på telefon 51 90 85 00 eller epost til ivar@ivar.no

Varamedlemmer får denne innkalling til orientering. De vil få direkte melding dersom de skal

møte.

Valg av representanter til à signere protokoll.
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Saksframlegg

Godkjenning av  innkalling og saksliste

Saksbehandler: Jostein Karlsen

Arkivsak nr: 14/460

Utvalg Tidspunkt

Representantskapet IVAR IKS 28.11.2014 09:00

Saksutredning:

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Saksnummer

2014/O8



Saksframlegg

Godkjenning av protokoll

Saksbehandler: Jostein Karlsen

Arkivsak nr: 14/460

Utvalg Tidspunkt

Representantskapet  IVAR  IKS 28.11.2014 09:00

Vedlegg:

Protokoll- Representantskapet  IVAR IKS -  25.04.2014

Saksutredning:

Forslag til  vedtak:

Protokoll godkjennes.

Saksnummer

2014/09



IVAR
  Møteprotokoll

for

Representantskapet IVAR IKS

Møtedato: 25.04.2014 - 25.04.2014

Møtested: Mariero

Møtetid: 09:00- 11:00

Til stede: Medlemmer:
Bjørg Erga, Gro Skartveit, Gunnulf Løge, Guri Tysse, Jan Refsnes, Karl

Anders Mæland Nilsen, Knut Reier lndrebø, Lars Sommer Knudsen,

Odd Erik Hansgaard, Odd J. Forsell, Reinert Kverneland, Sveinung

Lode, Tor Magne Bjerklund, Sverre Nergaard, Tone Brandtzæg, Unni Ø.

Egeland, Frode Fjeldsbø; Torgrim Olsen
Varamedlemmer:
Alf Henning Heggheim, Britt Brudvik, Lillian Michaelsen,

Forfall: Helge Steinsvåg, Arne Madland, Per Øhrman, Sahfana, Ali Mubarak;

Anders Schanche Rettedal, Leif Arne Moi Nilsen

Administrasjonen: Jostein Karlsen, Kjell Øyvind Pedersen

Valg av representanter til å signere protokoll.

Sak 2014/01

Odd Jo Forsell foreslo Gro Skartveit og Tone Brandtzæg til á signere

protokoll sammen med representantskapets leder.

Vedtak: Gro Skartveit og Tone Brandtzæg velges til å signere

protokoll sammen med representantskapets leder.

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2014/02

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.



Godkjenning av protokoll

Sak 2014/03

Vedtak: Protokollgodkjennes.

Årsrapport 2013

Sak 2014/04

Vedtak: 1. Regnskapet for 2013 godkjennes.
2. Kr 12 348 478 belastes fond for vurderingsforskjeller.
3. Kr 213 074 belastes annen opptjent egenkapital.

Grunnerverv  i  forbindelse med utvidelse av Langevatn vannbehandlingsanlegg

Sak 2014/05  A

Odd Erik Hansgaard foreslo følgende tilleggspunkt:

Det forutsettes at endelig avtale er i tråd med saksframlegget.

Vedtak: Styreleder sammen med administrerende direktør gis
fullmakt til å inngå avtaler om erverv av eiendommer i
forbindelse med utvidelse av Langevatn vannbehandlings-
anlegg. Det forutsettes at endelig avtale er i tråd med
saksframlegget.



Orienteringssaker

Sak 2014/06

Hjelmeland kommune - søknad om medlemskap i  IVAR IKS.

Kjell Øyvind Pedersen orienterte om at Hjelmeland kommunestyre
02.04.2014 vedtok à søke medlemskap i IVAR IKS. Styret i IVAR IKS vil i

møte 30.05.2014 behandle søknaden fra Hjelmeland kommune.

Styrevedtaket vil være grunnlag for oversendelse til de 12 eierkommunene

som alle må gjøre positivt vedtak for at ny kommune skal kunne tas opp

som medlem.

I første omgang gjelder det medlemskap. Hvorvidt IVAR IKS skal overta

anlegg i Hjelmeland kommune vil bli behandlet senere i egen sak.

Det ble påpekt at representantskapet burde få en skriftlig
saksframstilling/orientering. Samtidig er det slik at det er kommunene hver

for seg som skal gjøre vedtak om nye medlemskommuner, og da er det

vanskelig for et representantskap à behandle saken før kommunene.

Representantskapets behov for informasjon kan løses ved å oversende
styresaken til representantskapets medlemmer.

Vedtak: Representantskapet tar saken til orientering.

Styresaken om medlemskap for Hjelmeland kommune

oversendes representantskapet medlemmer til orientering.

Eventuelt

Sak 2014/07

 
Odd Jo Forsell Gro Skartveit Tona Brandtzæg

 
 

(møteleder)



Saksframlegg

Sorteringsanlegg for restavfall  -  oppdatert forretningsplan

Saksbehandler: Rudolf Meissner

Arkivsak nr: 14/460

Utvalg Tidspunkt Saksnummer

Representantskapet IVAR IKS 28.11.2014 09:00 2014/10

Vedlegg:

Styresak 03.11.2014 - Sorteringsanlegg for restavfall -oppdatert økonomisk prognose

Styresak 26. september - Sorteringsanlegg for restavfall- oppdatert økonomisk prognose

Saksutredning:

Styret i IVAR IKS vedtok i styremøte 7. juni 2013 (sak nr. 2013/08) at selskapet skal  bygge  et

sorteringsanlegg for restavfall ved gjenvinningsstasjonen på Forus. Estimert kostnad for bygging

av et kombinert anlegg for restavfallssortering, papirsortering og vasking/granulering av utsortert

plast var den gang på 461 mill. kr (2012-priser).

IVAR-administrasjonen har siden styrevedtaket arbeidet med realiseringen av prosjektet. Det er

foretatt grunnundersøkelser av den ervervede tomten, utkast til reguleringsplan er utarbeidet,

diverse miljøkonsekvens- og risikoanalyser er gjennomført, prosjekterende for bygg og anlegg

engasjert, og diverse anbud på konsulenter, bygg, maskin etc. er enten avsluttet eller inne  i

evalueringsprosessen. Romerike Avfallsforedling (ROAF) har ferdigstilt sitt tilsvarende sorterings-

anlegg i  år, og anlegget har vært i drift i et halvt år og svarer til forventningene. Erfaringene fra dette

anlegget har også blitt tatt inn i designet av IVARs sorteringsanlegg.

Forventet byggestart for anlegget er august 2015, med ferdigstillelse første halvår 2017.

Prosjektets kostnadsramme (investering) er imidlertid nå økt til rundt 580 mill. kr. Administrasjonen i

IVAR IKS har derfor valgt å legge fram en ny sak for styret. I sak 2014/26 (26.09.2014) ble det

redegjort for innholdet i og bakgrunnen for kostnadsendringene, og i sak 2014/32 (03.11.2014) ble

prosjektets risiko og lønnsomhet analysert. Mht. sistnevnte sak: se vedlegg.

Selv om de reviderte investeringskostnadene nå er høyere enn opprinnelig anslått, er anlegget

vurdert som økonomisk solid. Det er stipulert en bedriftsøkonomisk lønnsomhet som er så høy og

robust at den kan tåle eventuelle negative utslag av flere risikomomenter i prosjektet. Ut fra de

justerte beregningene vil kommunene kunne betale 200 kr mindre pr. tonn for restavfall sendt til

sorteringsanlegget, enn prisen er for forbrenning av avfall (f.t. kr 1050,-). Utover dette innebærer



prosjektet betydelige samfunns- og miljøgevinster i form av sparte klimagassutslipp, lavere

innsamlingskostnader for kommunal renovasjon og nye arbeidsplasser i regionen.

I møte den 3.11.2014 vedtok styret i IVAR IKS følgende:

Styrets innstilling til representantskapet:

1 IVAR IKS bygger sorteringsanlegget på Stokka (Sandnes kommune) på basis av

forprosjektet datert april  2013, og med de endringer som er beskrevet i

saksframlegg 2014/26.

2 Administrasjonslokaler for gjenvinningsstasjonen legges inn i

investeringsbudsjettet.

3 Ny investeringsramme på  592  mill. kr finansieres gjennom låneopptak og legges

til grunn i IVAR IKS sitt investeringsprogram for årene 2014-2017.

Styret går inn for å videreføre prosjektet og inkluderer også etablering av administrasjonslokaler og

personalrom i utbyggingen. Disse vil komme de ansatte ved gjenvinningsstasjonen på Forus til gode.

Styret gikk imidlertid ikke inn for å etablere et «grønt tak» (beplantet) på sorteringsanlegget, noe

som ville ha gitt bygget et ytterligere preg av miljøsatsing, men som ville økt investeringskostnadene

med ytterligere 6 mill. kroner.

Forslag til vedtak:

1 IVAR IKS bygger sorteringsanlegget på Stokka (Sandnes kommune) på basis av forprosjektet datert

april 2013, og med de endringer som er beskrevet  i  styrets saksframlegg 2014/26.

2 Administrasjonslokaler for gjenvinningsstasjonen legges inn i investeringsbudsjettet.

3 Ny investeringsramme på 592 mill. kr finansieres gjennom låneopptak og legges til grunn i IVAR

IKS sitt investeringsprogram for årene 2014-2017.

/
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Kjell}3>)\/ind Pedersen Rudolf Meissner



SAKSFRAMLEGG VEDLEGG

Dato: 20.10.2014
Jpid: 2014005940
Paragraf:

Saksbehandler: Rudolf Meissner

Arkivsak nr: 14/459

Sorteringsanlegg for restavfall - oppdatert forretningsplan

SAKSUTREDNING:

1 Bakgrunn I

Styret i IVAR ll<S behandlet  i  styremøte den 26.09.2014 (sak nr. 2014/26) saken om oppdatert

Økonomisk prognose for bygging av sorteringsanlegget for restavfall. Den stipulerte l<ostnads-

rammen for prosjektet er økt fra 512 mill. (2014-)kroner til 580 mill. kroner. I tillegg kan det påløpe

12,5 mill. kroner ekstra for inkludering av hhv. administrasjonslokaler for gjenvinningsstasjonen og

et «grønt tak» på hele bygget.

Styret vedtok følgende: Saken utsettes til neste styremøte. Administrasjonen bes om å gjøre ny

vurdering av risikoelementene iprosjektet, og vurdere om det kan finnes kostnadsbesparende tiltak,

særlig knyttet til byggdelen. Eventuell økt kostnadsramme må godkjennes av representantskapeti

forbindelse med økonomiplan 2015 - 2019.

2 Sammendrag av endringene i investeringsomfanget

Summen av de skisserte endringene i prosjektet er på 68,14 mill. kr. Dermed blir anslått investering

i sorteringsanlegget på 579,7 mill. kr, versus 511,6 mill. kr i henhold til indel<sregulert forprosjekts-

budsjett.

Opprinnelig indeksregulert for- Euro-kurs- Andre tillegg (kval.-
budsjettanslag prosjektsbudsjett endringer og hevinger, nye krav, Nytt

forprosjekt (2012- (2015-kroner) «markedsendrin- framskyndet budsjettanslag
kroner) ger» investering etc. pr. 2014

460,9 mill. 511,599 mill. 21,518 mill. 46,621 mill. 579,738 mill.

Endringene i investeringsbudsjettet kan henføres til tre typer kostnadsøkninger: “

1) Inflasjon/eurokurs/markedsendringer: I alt 21,518 mill. kroner i kostnadsøkning er inn-

befattet i denne kategorien. Det er først og fremst en markert forverring av den norske

kronekursen mot Euro som gir utslag her (8,3 kr/€ vs. 7,6 kr/€  i  2012). Mye av utstyret

kjøpes i utlandet. I tillegg viser de gjennomførte/pågående anbudene at tilbyderne av

maskineriet generelt forlanger høyere priser enn det som var rimelig å anta for to år siden,

sammenlignet med anskaffelsespriser på ROAF-anlegget.

Arkivsaksnr.: 14/459 Side  1
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2) Nye krav: Omtrent 20,1 mill. kroner i økning av investeringsrammen er knyttet til nye eller

skjerpede eksterne krav som var umulige eller vanskelige å forutse ved prosjektets oppstart.

Sikring mot radongass i bakken, bygging av en helt ny avløpsledning, ekstra overvanns-

behandling, ekstra brannbekjempelsesutstyr og et krav om en utvidet regulering er

eksempler på dette. Reguleringsplanarbeidet har nå kommet sålangt at vi ikke forventer
ytterligere eksterne krav.

3) Prosjektbetingede endringer: Disse utgjør i sum 26,521 mill. kroner. Bak dette tallet ligger

både ekstra kostnader (+99,398 mill. kr) og diverse innsparinger (-72,877 mill. kr):

a. Kostnadene er knyttet til utstyr for bedre arbeidsmiljø, endrede maskin-konfigu-

rasjoner ut fra erfaringene ved anlegget til ROAF, en umiddelbar økning av

sorteringskapasiteten (istedenfor en senere utvidelse), oppgraderinger av

vaskeanlegget for plast, eie av mobilt utstyr istedenfor leie, samt en utvidet

funksjonalitet av bygningsmassen, herunder undervisningsrom for besøkende.

b. Besparelsene er oppnådd gjennom en reduksjon i antall produksjonslinjer både mht.
papirsortering og vaskeanlegget for plast. Videre er det gjort en del byggemessige

endringer (fasade, skorstein, omlegging/nedlegging av en eksternfoljeledning). Og

ikke minst har det vært-mulig å nedjustere usikkerhetsmarginene for anskaffelsene

ettersom progresjonen i prosjektet nå tillater mer treffsikre kostnadsanslag.

3 Vurdering av ytterligere kostnadsbesparende tiltak

Administrasjonen har enda en gang gjennomgått prosjektet for â finne innsparingsmuligheter

utover det som er nevnt i pkt. 3) b ovenfor. Når det gjelder det maskinelle utstyret, er det ikke rom

for besparelser. Det er ikke mulig å kutte i selve anlegget hvis ønskede kvaliteter skal oppnås.

Anbudsprosessene rundt maskindelen har kommet sålangt at det foreligger konkrete tilbud.

Heller ikke på byggsiden ser prosjekteringsgruppen muligheter for innsparinger. Administrasjonen

har vansker med å kunne påpeke reelle kostnadskutt av betydning som en kan anbefale å gâ videre

med.

I saken av 26.09.2014 er det forøvrig vist til to opsjonelle byggetiltak som er foreslått tatt inn i

prosjektet: Det gjaldt etablering av et «grønt tak» (+ 6 mill. kr) og inkludering av administrasjons-

lokaler for ansatte på gjenvinningsstasjonen (+ 6,5 mill. kr). Administrasjonen vurderer disse to

tiltakene som positive; grønt tak ut fra et miljøperspel<tiv og en mulighet for å profilere sorterings-
anlegget som et miljøprosjekt også visuelt, og ekstra administrasjonslokaler ut fra et kostnads-

perspektiv: Det er uansett behov for større fasiliteter for de ansatte ved gjenvinningsstasjonen, og

et eget nybygg vil etter alt å dømme bli dyrere enn en utvidelse under samme tak som sorterings-

anlegget.

4 Vurdering av lønnsomhet og risiko

4.1 Lønnsomhet

Som omtalt i saksframlegget fra september d.å., er den beregnede lønnsomheten i prosjektet blitt
noe redusert i forhold til beregningene i forprosjektet. Likevel er lønnsomheten fortsatt høy, og

.den aller siste gjennomførte revisjonen har påvist enda bedre lønnsomhet.

Arkivsaksnr.: 14/459 Side  2
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Det er i september 2014 blitt foretatt en ny plukkanalyse av restavfallet fra IVAR-kommunene. I en

plukklanalyse undersøkes sammensetningen av restavfallet med henblikk på gjenvinnbare

materialer. Denne gang ble lVARs plukl<analyse gjennomført på ROAF sitt sorteringsanlegg.

Resultatene indikerer bl.a. en enda høyere andel av gjenvinnbar plast enn tidligere forutsatt  i

forprosjektet. På grunnlag av den nye plul<kanalysen er forventet output-mengde av plastprodukter

til materialgjenvinning blitt justert opp i lønnsomhetsanalysen.

Den reviderte lønnsomhetsanalysen gir for prosjektet som helhet en internrente (avkastning) på

7,7%, fordelt på 7,20% på selve restavfallssorteringsanlegget, 10,70% på papirsortering og 7,1% på

vasl<ing/pelletering av plast. Lønnsomheten er påvist allerede fra og med første driftsår.

Lønnsomheten er undersøkt for perioden 2017-2037 og med utgangspunkt i 2014-priser. Her

inngår alle kapital- og driftskostnader, forbrenningsavgift for usortert restavfall, tilskudd til

kommuner for kildesortert plast og også en «overhead»-kostnad for sentraladministrasjonen i

IVAR. På inntektssiden inngår både kommunenes avgift på levering av restavfall, salg av diverse
plasttyper samt papir/papp/l<artong/drikkekartong og metaller, og Grønt Punkt Norges støtte til

resirkulering av emballasjeplast.

Pr. idag betaler kommunene kr 1.050,-

pr. tonn for innlevering av restavfall til
forbrenning. Med den lønnsomheten

som finnes i prosjektet som helhet, slik

det er skissert over, vil anlegget kunne

gå i null (dvs. ikke noe driftsoverskudd, Y

ren selvl<ost) med en leveringsavgift for

restavfall på kr 848,-/tonn. Kommunene

vil mao. i 2017 kunne levere restavfallet

sitt til sorteringsanlegget til en pris som

ligger 200 kroner under dagens ~--~ r

forbrenningspris. Fra 2017 til 2037 vil
Ieveringsavgiften inn til sorterings- k" m  “I W m  '
anlegget kunne falle ytterligere pga.

bedre l<apasitetsutnyttelse, ned til 699 kr/tonn i 2037 (målt i 2014-l<roner). Da vil kommunene og

innbyggerne kunne spare 351 kr/tonn innlevert restavfall.

IHYERIlltÉPlTlÉ BEf(EG.'Hh‘G 2011
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Kommuner som i dag leverer l<ildesortert, blandet emballasjeplast inn til IVAR systemet, vil forøvrig

fortsatt få en godtgjørelse. I inneværende år er den på 540 l<r/tonn, men den kan endre seg over

tid.

4.2 Risiko

Med de gitte forutsetningene for investering, drift, marked osv. ser sorteringsanleggsprosjektet ut

til å gi god lønnsomhet. Endringeri ulike elementeri kostnadsbildet kan dog endre på graden av

lønnsomhet. Det er derfor blitt gjennomført oppdaterte usikkerhetsanalyser som tydeliggjør hvor
følsomt prosjektet er overfor gitte faktorer:

Arkivsaksnr.:  14/459



Faktor

Endring

i Eurokurs

Endñng

pâ investeringskostnad

Endret mengde

restavfall til forbrenning

Endringer på driftskost-

nader (elektro, vedlikehold,

mobilt utstyr)

Bemanningskostnader

Låne-

rente

Endring i innlevert

avfallsmengde

Redusert støtte fra
Grønt Punkt Norge (GPN)

Bortfall  av  støtten fra

Grønt Punkt Norge

Salgspriser for

gjenvlnnbare

produkter

Arkivsaksnr.: 14/459

Ytter-

punkter

for antatt gebyret på

endring kr 848/tonn

3,00
8,60

-  10%
+ 10%

-5%

+5%

- 10%
+  10%

-  10%

+ 10%

2,5%

5,5%

+ 10%

- 10%

— 1250

kr/tonn

O kr/tonn

+  10%

- 10%

Utslag (kr)

ift. basis-

_ 12,-

+  12,-

- 53,-

+  63,-

- 30,-

~ + 34,-

- 45,-

+  46,-

- 20,-

+  20,-

- 101,-
+110,-

_ 31,-

+ 30,-

+ 67,-

+  253,-

- 33,-

+  83,-

Kommentar

Eurokursen var sommeren 2014 oppe i 8,5 kr, lå etterpå

på under 8,2 kr, og er aktuelt på 8,4 kr/€.  I  investerings-

budsjettet opereres det med 8,3 kr. En høyere Europris gir
forøvrig bedre salgspriser for plastproduktene mm.

I det nye investeringsbudsjettet er det allerede tatt høyde

for usikkerhetsmarginer: bygg +15%, vaskeanlegg +10%,

sorteringsanlegg +5%. Innhentede priser gir mindre

usikkerhet.

Avhengig av hvor godt utsorteringen fungerer, kan det

være svingninger her. Maskinleverandørene er dog i

anbudet blitt forpliktet til å oppnå garanterte

sorteringsgrader.

Erfaringer med ROAF-anlegget bør ha gitt et greit

grunnlag for å treffe rett kostnadsnivå.

Anslâtt bemanning er  i  revidert prosjekt allerede blitt
oppjustert, blant annet på grunnlag av erfaringer fra

ROAF.

I budsjettet er det brukt 4% lånerente. Lånerenten i

Kommunalbanken er for øyeblikket på 2,2%. Den

økonomiske utviklingen i Europa og Norges Banks

rentepolicy gir ingen indikasjoner på at rentenivået

kommer til å stige markert de neste årene.

Endringer  i  befolkningstall og konjunktursvingninger kan

endre på avfallsmengdene. imidlertid har tendensen siden

2009 snarere vært at avfallsmengdene øker fortere enn

bruttonasjonalproduktet.

1250 kr er den godtgjørelsen GPN betaler for utsortert,

men blandet plast. I IVARs budsjetter ligger en ekstra

godtgjørelse for sorterte plasttyper (iht. signaler fra GPN).

GPN er gjennom produsentansvar og returordninger

forpliktet til å oppfylle gitte nasjonale krav til innsamling

og resirkulering av plastemballasje. Det er GPN som selv

bestemmer hvordan de vil støtte opp under at innsamling

og sortering av plastavfall skjer i kommunene. De

offentlige kravene til resirkulering (materlalgjenvinning)

av plastemballasje kommer imidlertid til â bli ytterligere

skjerpet  i  de kommende årene, ikke minst pga. EU-krav.

Det er derfor svært lite sannsynlig at GPN kommer til å

redusere støtteordningene, snarere tvert imot.

Det er lagt inn konservative anslag på salgsprisenei

lønnsomhetsberegningen. Markedsprisene kan variere en

del fra måned til måned, men har likevel vært stabile over

de siste fire årene. Eurokursen vil også kunne påvirke

salgsprisene.
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Gjennomgangen ovenfor illustrerer at ingen enkeltfaktor - med unntak av worst case—scenariet

«bortfall av GPN-støtte» - kan vippe prosjektet over til å bli ulønnsomt, dersom grensen mellom

lønnsomt og ulønnsomt settes til 1.050,- kr/tonn, som er dagens forbrenningspris for restavfall. Så

lenge det er billigere for kommunene å levere restavfall til sorteringsanlegget enn til forbrennings-

anlegget, bør prosjektetkunne betegnes som bedriftsøkonomisk lønnsomt. Forskjellen er pr. idag

beregnet til kr 202,-/tonn i favør av sorteringsanlegget. '

De fleste risikoelementene gir ganske moderate utslag på det stipulerte basisgebyret på 848

kr/tonn. Det er dessuten viktig å huske at det vil være høyst usannsynlig at alle de opplistede

elementene vil gå i negativ retning samtidig. Noen faktorer vil slå ut den ene, noen den andre

veien. Prosjektet må derfor kunne betegnes som økonomisk robust. `

Til robustheten i prosjektet bidrar dessuten følgende faktorer:

- Risiko for høyere investeringskostnader er allerede bygget inn som et påslagi de nye

etableringskalkylene.
- Det opereres med 4% rente på lån i kalkylene, noe som ser ut til å være et høyt anslag. Den

reelle lånerenten vil trolig ligge lavere (fortiden er den på 2,2%).

- Det er så langt ikke tatt høyde for at sorterings- og vaskelanlegget kan ta inn ytterligere

oppdrag utenfra kommunene. Det er dog muligheter for eksempelvis å ta inn plast fra ROAF'

for vask og pelletering og dermed styrke totaløkonomien. l

- Det er ikke tatt med i kall<ylene at selve sorteringsprosessen vil medføre et fuktighetstap

(som fordampning) idet avfallet som behandles. Anslagsvis kan dette vanntapet utgjøre 5%

av den totale restavfallsvekten. Dette gir direkte sparte utgifter ved at mindre mengde

avfall enn kalkulert sendes til forbrenning som sorteringsrest (tilsvarende 2,5-3 mill. kr

årlig).

4.3 Miljø- og samfunnsnytte

Lønnsomhetsanalysen indikerer for oppstartsâret 2017 et overskudd på 11,77 mill. kroner for hele

anlegget, noe som altså kan gis tilbake til kommunene i form av lavere innleveringsgebyr for

restavfall.

Utgangspunktet for hele prosjektet var imidlertid et miljø- og samfunnsperspektiv: Sola, Sandnes

og Stavanger kommuner ønsket å etablere et sorteringsanlegg for å øke materialgjennvinnings-

graden, ta vare på ressursene og gjøre dagliglivet enklere for folk flest.

o  Sorteringsanlegget gjør innsamling av avfall billigere for IVAR-kommunene. Kommunene

kan legge om og forenkle ulike innsamlingsrutiner. l utredningen knyttet til styresal<

2013/08 er det beregnet en innsparing på 7 mill. kr årlig, tilsvarende en mindre utgift/en

redusert kostnad på 155 kr/tonn restavfall.

0  Utsortering av mer avfall til resirkulering gir en markert gevinst i klimasammenheng. Ved å

materialgjenvinne en enda høyere andel av papir, metaller og plast unngås klimagassutslipp

som kan godskrives prosjektet. l(limagevinsten tilsvarer 32.700 tonn C02  i  2017, eller utslipp

fra 20.000 biler årlig, eller en unngått samfunnskostnad på 12,6 mill. kr (tilsvarende 216 kr/

tonn restavfall).
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0  Innbyggerne får en enklere avfallshåndtering og kan spare tid og bry på kildesortering.

Hvorvidt spart tid hos den enkelte husholdning kan regnes om i sparte kostnader regnet i

kroner og øre, kan diskuteres. Innen samferdselspolitikken er det dog helt vanlig at man, for

å vurdere samfunnsnytten av et nytt veiprosjel<t, summerer opp sparte minutter pr.

reisende til et stort årlig timetall og ganger dette med diverse timepriser (ut fra

reiseformål).

0  Sorteringsanlegget skaper arbeidsplasser. Ved å viderebehandle restavfallet framfor bare å

sende det til forbrenning, ved å skille ut gjenvinnbart materiale, ved å finsortere, rense og

bearbeide materialene slik at de kan inngå i industriproduksjon som råvare, er det skapt en

ny verdil<jede lol<alt. Prosjektet vil generere 18 nye arbeidsplasser direkte. Hos Fretex vil

imidlertid ca. 7 årsverk forsvinne ved at papir- og plastmottaket går over til lVARs anlegg.

Den beskrevne miljø- og samfunnsnytten kommer på toppen av den tidligere sl<isserte bedrifts-

økonomiske lønnsomheten. Eller uttrykt på en annen måte: Selv om anlegget ville blitt så kostbart

å drive at det nødvendige gebyret for innlevering av restavfall skulle bli noe høyere enn forbren-

ningsprisen, ville anlegget være samfunnsøkonomisk fornuftig.

5 Vurdering

Gjennomgangen av risiko og lønnsomhet av sorteringsanleggsprosjektet viser at anlegget er økono-

misk bærekraftig, selv om investeringskostnadene blir betydelig høyere enn opprinnelig planlagt.

Det er stipulert en bedriftsøkonomisk lønnsomhet som er så høy og robust at den også kan tåle

eventuelle negative utslag av flere risikomomenter i prosjektet. Utover dette innebærer prosjektet

betydelige samfunns- og miljøgevinster.

Administrasjonen har ikke funnet ytterligere innsparingsmuligheter som ville kunne redusere

kostnadene i investeringsfasen. Tvert om anbefales at de to skisserte opsjonene, grønt tak og

utvidede administrasjonslokaler for gjenvinningsstasjonen, inkluderes i byggeprosjektet.

FORSLAG TIL VEDTAK:

1. IVAR IKS bygger sorteringsanlegget på Stokka (Sandnes kommune) på basis av forprosjektet

datert april 2013, og med de endringer som er beskrevet  i  saksframlegg 2014/26.

2. Administrasjonslokaler for gjenvinningsstasjonen og «grønt tak» legges inn i

investeringsbudsjettet.

3. Ny investeringsramme på 592 mill. kr finansieres gjennom låneopptak og legges til grunn i IVAR

IKS sitt investeringsprogram for årene 2014-2017.
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Sorteringsanlegg for restavfall - oppdatert økonomisk prognose

Vedlegg:
Utredning grønt tak_forstudie 27451 16.09.2014

SAKSUTREDNING:

1 Bakgrunn

Styret i IVAR IKS vedtok i styremøte 7. juni 2013 (sak nr. 2013/08) at selskapet skal bygge et

sorteringsanlegg for restavfall ved gjenvinningsstasjonen på Forus. Estimert kostnad for bygging av

et kombinert anlegg for restavfallssortering, papirsortering og vasking/granulering av utsortert

plast var på 461 mill. kr (inkl. usikkerhetsmarginer, 2012-priser). Prosjektets kostnadsramme er

imidlertid nå økt til rundt 590 mill. kr.

IVAR-administrasjonen har siden styrevedtaket arbeidet med realiseringen av prosjektet. Det er

foretatt grunnundersøkelser av den ervervede tomten, utkast til reguleringsplan er utarbeidet,

diverse miljøkonsekvens- og risikoanalyser er gjennomført, prosjekterende for bygg og anlegg er

engasjert, og anbud på maskin er i evalueringsprosessen.

En begrensende faktor for framdriften er for øyeblikket arbeidet med reguleringsplanen. Sandnes

kommune har krevd at større arealer enn opprinnelig tiltenkt blir inkludert i reguleringen, slik at

prosessen måtte startes på nytt. Ny detaljregulering for hele området (=hele miljøparkområdet,

inkl. forbrenningsanleggene, gjenvinningsstasjon og Westcos sorteringsanlegg for næringsavfall) vil

nok ikke være vedtatt før våren 2015. Forventet byggestart for anlegget er august 2015, med

ferdigstillelse tidlig 2017.

Romerike Avfallsforedling (ROAF) har ferdigstilt sitt sorteringsanlegg i år, og anlegget har vært i'

drift i et halvt år og svarer til forventningene. Erfaringene fra dette anlegget har blitt tatt inni

designet av lVAR's sorteringsanlegg.

2 Endringer i investeringsomfanget

Gjennom ett års tid med prosjektering av anlegget er det kommet fram en rekke endringer i det

tekniske oppsettet, samt i rammebetingelser og eksterne krav som har medført eller vil medføre

betydelige forskyvninger i investeringsomfanget.

Utgangspunktet er en tidligere anslått investeringsramme på totalt 461 mill. kr. Oppjustert til

dagens priser etter indeksregulering blir dette 512 mill. kr. ikke inkludert i denne prisen er en
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bebudet restavfallssorteringslinje nr. 2 som det var avholdt plass til  i  bygget, men som ikke skulle

realiseres før det var behov for supplering. Installering av en slik ny Iinje var  i  2012 blitt anslått til å

koste 30 mill. kr

Generelt er endringene  i  de budsjetterte utgifter knyttet til følgende faktorer:

0 Endring i Euro-kurs: Istedenfor kursen på 7,6 er det nå lagt til grunn en valutakurs på  8,3.

Dette betyr en 10% endring i priser for utstyr som kjøpes i andre europeiske land.

0 Nye eksterne krav: Dette kan gjelde reguleringer, brannsikring, avløp, radonsikring mm.

0 Kvalitetsforbedringer mht. arbeidsmiljø og ytre miljø.

0 Kvalitetsforbedringer mht. sluttproduktene (for å oppnå bedre salgspriser).

0 Endringer i anleggskonfigurasjonen, basert på driftserfaringer gjort hos ROAF.

o  «Eie istedenfor leie», samt framskynding av investeringer i tid.

0 Større arbeidsomfang knyttet til selve prosjekteringen.

0 Nye funksjoner.

0 Besparelser gjennom redusert byggeomfang.

0 Besparelser gjennom reduksjon i antall anlegg (linjer).

Nedenfor er det redegjort for endringene i detalj.

2.1 Endringer på bygg/utendørs

Byggemessige besparelser:

Lavere skorstein - Enklere fasade - Bortfall av sikring av ekstern

oljeledning

Forbedring av arbeidsmiljø og arbeidsprosesser:

Sentralstøvsuger - Eget vektanlegg

Nye funksjoner:

Større adminístrasjonsfløy, bl.a. med undervisningsrom (312 kvm)

Nye eksterne krav:

Radongass-sikring - Ny avløpsledning - Ekstra overvannsbasseng —

Ekstra brannbekjempelsesutstyr

SUM ENDRINGER:
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Endring i  1.000 kr

— 12.000

4.000

10.000

15.100

17.100
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2.2 Sorteringsanlegg inkl. papirsortering

Valutakursendringz

Endring fra 7,6 kr til 8,3 kr for 1 €

Driftserfaringer fra ROAF-anlegget:

Tekniske endringer mht. - Poseåpner/sikt - Ballistisk separator - NIR-

maskiner

Markedsendring i sammenheng med anbudsprosessen:

Dyrere maskiner enn forhåndsstipulert innkjøpspris

Anleggsreduksjon:

1 papirsorteringslinje istedenfor 2

Framskyndet investering:

Pga. plassforholdene  i  bygget vil det bli meget vanskelig/umulig å  bygge

inn en restavfallslinje nr. 2 senere. Istedenfor Økes kapasiteten av linje

nr. 1 allerede nå fra 30 til 40 tonn pr. time.

SUM ENDRINGER:

2.3 Vaskeanlegg for plast

Anleggsreduksjon:

1vaskelinje istedenfor 2. Ulike typer plast vil da kjøres på samme

vaskelinje, i vekslende skift.

Oppgradering av vaskelinjen:

Bedre vannrenseanlegg - Økte installasjonskostnader - Større

bufferkapasitet - Sentralt renseanlegg

Kvalitetsforbedring av sluttproduktet:

Installasjon av varmtvannssystem for vask

Valutakursendring:

Endring fra 7,6 kr til 8,3 kr for  1  €

SUM ENDRINGER:
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Endring i 1000kr

10.251

19.000

6.606

- 9.000

31.500

58.357

Endring i  1000  kr

-  16.000

17.098

8.300

4.661
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2.4 Prosjektering/ administrasjon

Utvidede reguleringer:

Ekstra konsulentutgifter

Ytterligere prosjektering pga. endrede krav:

Ekstra konsulentutgifter

Ytterligere prosjektering pga. lengre periode og endrede krav:

Egne timer

SUM ENDRINGER:

2.5 Rullende utstyr

Eie istedenfor leie:

Rullende utstyr kjøpes inn, noe som er økonomisk gunstigere enn

leie/leasing

SUM ENDRINGER:

2.6 Usikkerhetsmarginer

Lavere usikkerhetsmarginer pga. progresjonen i prosjektet:

Bygg: 15% - Vaskeanlegg: 10% - Sorteringsanlegg 5%

(mot tidligere 20% på alt)

SUM ENDRINGER:

2.7 Oppsummering

Endring i 1000 kr

1.500

3.500

3.000

8.000

Endring i  1000 kr

6.500

6.500

Endring i 1000 kr

- 35.877

-35.877

Summen av endringene i prosjektet er på 68,139 mill. kr. Dermed blir anslått investering i

sorteringsanlegget på 579,7 mill. kr, versus 511,6 mill. kr i henhold til forprosjektsbudsjettet.
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Opprinnelig lndeksregulert Euro-kurs- Andre tillegg

anslag anslag endringer og (kval.- hevinger, Nytt

forprosjekt forprosjekt «markedsendrin- nye krav, anslag

(20l2-kroner) (2014-kroner) ger» framskyndet 2014

investering etc.

460,9 mill. 511,599 mill. 21,518 mill. 46,621 mill. 579,738 mill.

(inkl. senere investe-

ring: 547,66 mill. kr)

Det er viktig å merke seg at en betydelig del av økningen: 31,5 mill. kr, er knyttet til en framskyndet

investering som ville kommet om noen år og som ikke var med i det opprinnelige forprosjekts-

budsjettet. De den gang anslåtte 30 mill. for framtidig investering ville med dagens pris og Euro-

kurs utgjøre 36,06 mill. kr. Utviklingen av restavfallsmengdene de senere år tyder på at vi uansett

ganske fort måtte ha investert i en utvidelse av anleggskapasiteten.

Opsjoner:

Det er to tiltak som ikke er oppført i endringsoversikten, men som vil kunne være aktuelle:

1.

2.
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Utvidelse av sorteringsanleggets administrasjonsdel til å omfatte garderober, kontor mm.

også for gjenvinningsstasjonen. Gjenvinningsstasjonen trenger sårt større lokaler for de

ansatte. Anslått ekstrakostnad er 6,5 mill. kr. Dersom fasilitetene for gjenvinningsstasjonen

ikke skulle blitt inkludert i sorteringsanlegget, må det alternativt bli reist et eget bygg på

gjenvinningsstasjonens område.

«Grønt tak». Det er under prosjekteringen blitt utredet å etablere et «grønt tak», bestående

av planter (såkalt sedumtak). Grønne tak etterspørres etter hvert i mange kommuner. De er

et miljøtiltak (grønne lunger, luftrenhold) og har en rekke fordeler også for bygget: De har

en isolerende effekt både mht. varmeavgivelse og overoppheting, samt en lydisolerende

effekt. De gir taket lengre levetid fordi takmembranen beskyttes mot ytre påkjenninger.

Dessuten har grønne tak en fordrøyningseffekt mht. nedbør og kan således redusere

eventuelt nødvendige fordrøyningsbasseng. Se vedlagte utredning. Anslått ekstrakostnad

på investering: 6,0 mill kr.
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3 Konsekvenser

De beskrevne endringene har konsekvenser for sorteringsanlegget.

a) Prosjektet blir et bedre prosjekt kvalitativt. En rekke nyinstallasjoner gjør anlegget sikrere,

øker behandlingskapasiteten og minker faren for driftsstans. Flere sorteringsmaskiner

installeres for å kunne sortere ut mer og i en bedre kvalitet. Vaskeprosessen forbedres for å

oppnå bedre priser for resirkulert plast.

b) Prosjektet blir på noen områder «slankere». En papirsorterings— og en vaskeanleggslinje er

tatt ut, uten at dette vil ha umiddelbare negative konsekvenser for totaldriften eller for salg

av produktene. På den annen side innebærer dette at vaskeanlegget må kjøres med lengre

skift, og bemanningen økes.

c) En økning i totalkostnad ut over forprosjektsbudsjettet øker investeringsbehovet og dermed

lånerammen for investering. Dette må tilsvarende bygges inn  i  framtidige budsjetter og

økonomiplaner.

d) Økte investeringskostnader påvirker nødvendigvis også prosjektets lønnsomhet.

lnternrenten for anlegget var tidligere blitt anslått til 9,6%. En revidert lønnsomhets-

beregning med utgangspunkt i de ovennevnte endringene gir nå en totallønnsomhet

(internrente) på 7,0% årlig.

4 Vurdering

De bebudede endringene  i  priser og kostnader for etablering av sorteringsanlegget innebærer økte

totalkostnader for prosjektet, i  størrelsesorden 11,75 prosent. Dette er en betydelig overskridelse

av den opprinnelig stipulerte investeringsrammen.

De økte investeringskostnadene svekker den bedriftsøkonomiske lønnsomheten noe, dog ikke på

en avgjørende måte. Fortsatt er det god Økonomi  i  prosjektet. Gate—fee for ett tonn restavfall Ievert

til sorteringsanlegget vil ligge under forbrenningsprisen som kommunene for tiden betaler (1050,-

kr /tonn) fra og med første driftsår, og den vil ha en nedadgående tendens over tid. Følsomhets-

analyser indikerer dessuten en robust prosjektøkonomi.

I tillegg til den bedriftsøkonomiske gevinsten kommer ringvirkningene. Det er verdt å merke seg at

de tidligere anslåtte samfunnsøkonomiske effektene av sorteringsanlegget står ved lag, jf. sak

2013/08: Samlet forbedring av klimautslipp (pga. mer materialgjenvinning) ble for året 2015 anslått

til en verdi tilsvarende 233 kr/tonn restavfall. Dessuten kan IVAR-kommunene realisere besparelser

på innsamlingssystemene sine på ca. 155 kr/tonn restavfall.

Alt i alt kan det sies at prosjektet er blitt dyrere i investeringsfasen, men det er samtidig blitt

teknisk bedre og fortsatt økonomisk lønnsomt.
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FORSLAG TIL VEDTAK:

1. IVAR IKS bygger sorteringsanlegget på Stokka (Sandnes kommune) på basis av forprosjektet

datert april 2013, og med de endringer som er beskrevet i det foreliggende saksframlegget.

2. Administrasjonslokaler for gjenvinningsstasjonen og «grønt tak» legges inn i

investeringsbudsjettet.

3. Ny investeringsramme på 592 mill. kr finansieres gjennom låneopptak og legges til grunn i IVAR

IKS sitt investeringsprogram for årene 2014-2017.
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1 Grønne  tak:

1.1 Informasjon om oppdraget

PDS Protek AS, avd Probygg har  fått  i oppdrag av IVAR IKS og lage ett kort sammendrag/
forstudie om  grønt  tak på deres nye avfall sorteringsanlegg på Forus.
Oppdraget er 2- delt:

0  Del I:

Lage en oppstilling med nøkkeltall og informasjon om fordeler og ulemper ved å etablere
ett grønt tak. Dette skal danne grunnlag for beslutning om videre utredning av kost/ nytte-
effekt med tanke på økonomi og miljø.

0  Del 11:
Videre utredning og ENØK- analyse med tanke på kost/ nytte- faktor.
Her vil det da bli gjennomgått investeringskostnader og tilbakebetalingstid med tanke på
fordrøyning av vann og redusert energiforbruk. Altså hvor lang tid det tar for
investeringene har betalt seg selv.

1.2 Kontaktinformasjon

Fagområde: Aktør/ bedrift: Navn: Telefon: E-mail:
Tiltakshaver IVAR IKS Nidunn Sandvik 52 97 95 74 / nidunn.sandvikV:Pivar.n0

47 50 95  74
Ernst Rune Danielsen 51 90 85 19/ ernst.rune.danielsenQTi\=ar.no

93  48 85 19

Prosjekterende PDS Protek AS, Tore Jacobsen 52 70 92 15 / ti/@pdspr0tek.no

Avd Probygg 97 69 43 06

Mette Robertsen 52 70 92 31/ incttefrbpclsprotckno

41 61 31 98

1.3 Bakgrunn

Bakgrunn for denne utredningen er etter PDS sitt forslag for å se på muligheter med håndtering
av regnvann/ overflatevann som ble diskutert på Prosjekteringsmøte 07 hos IVAR IKS.
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1.4 Valg av type Grønt tak:

Det finnes i hovedsak  2  typer grønne tak:
l. Ekstensive tak.
2.  Intensive tak.

Vi har valgt åse på den rimeligste og letteste varianten av grønne tak:
Ekstensivt Sedumtak.

Ekstensive tak:
Dette er ett grønt tak som består av sedum planter og er en lettere utgave som normalt krever
liten eller ingen ekstra forsterkning av takkonstruksjon.
Sedumarter er plantearter fra Bergknappfamilien som inneholder ca 400 forskjellige arter.
De er alle sukkulente stauder med lav vekst og tykke blader. <<Sukkulente>> betyr at de kan

lagre vann i blader eller stengler som gjør at tåler noe tørke.

Vår valgte sedumtak veier ca 50 kg/ m2 ivannmettet stand, bygger bare 50mm i høyde og
krever minst tiltak med tanke på forsterking av tak konstruksjonen.

. , .
‘J32.-
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Comfort  hotel] Square,  Stavanger.
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Intensive tak:

Dette  er takhager med tung beplantning som krever mye jord. Dette gjør  at  belastningen blir så
stor at det kreves tunge konstruksjoner.

Intensive  tak  blir derfor ikke omtalt videre i denne forstudie.

-3;,-—=:i."I;,

:1"/.

T akhage  1' Oslo.
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Fordeler og ulemper:

Det er både fordeler og ulemper med grønne  tak.  Under har vi listet opp noen  av  disse:

Fordeler:

Vedlikehold:
Det er minimalt vedlikehold med ett Sedumtak.
Sedumtaket skal kun gjødsles litt med langtidsvirkende gjødsel annethvert år.
Da sedumtaket ikke trenger  å  klippes, vannes eller kalkes betyr det at taket har meget lave
vedlikeholdskostnader.

Grønne lunger:
Grønne tak betyr grønne lunger.
Sedumtaket har en grønn farge (bladverket er grønt).  På  sommeren og høsten blomstrer
sedumplantene (Bergknapp) med hvite, gule og rosa små blomster. På høsten og vinteren
får sedumtaket en rødbrun farge.

Fordrøying av vann:
Grønne tak og takhager vil være med på åmøte økende krav om fordrøyning og
tilbakeholdelse av takvann i byene. Ledningsnettet er mange steder allerede overbelastet og
flere kommuner vil  i  fremtiden sette krav om fordrøyning av vann. Grønne tak og takhager
kan fordrøye store mengder av regnvannet, avhengig av hvilken systemoppbygning og
hvilke planter som er benyttet (Intensive eller Ekstensive). Vannlagring og fordrøyning
skjer i beskyttelsesmatten, dreneringselementet, opptak i jorden og vannforbruk i plantene.
Det betyr at mye av det vannet som faller på taket aldri kommer ut i avløpet.
Sedumtaket reduserer avrenningen fra taket med  50 %  på årsbasis. På sommeren kan taket
absorbere og fordampe 80% av nedbøren som faller på taket (refReiersøl Planteskole
AS). Dette sparer det kommunale avløpsnettet for store vannmengder og kan redusere flom
i byer ved store nedbørsmengder.
Nøyaktig hvilke utslag ett grønt tak vil ha for dette prosjektet er ikke prosjektert/ beregnet
enda. Dette vil da bli utført i Del ll av denne studie (detaljprosjekteringen).
I  tørre perioder kan det kanskje også være en mulighet for  å  gjenbruke noe av spillvannet
(fra f.eks ett fordrøyningsbasseng) fra vaskeanlegget til ett vanningssystem på taket.

Isolerende effekt:
Sedumtak isolerert både mot varmeavgivelse og overoppheting. Det vil igjen kunne føre til
redusert oppvarming og kjølebehov i bygget.
Slik blir også grønne tak også et  ENØK  tiltak.

Støyreduksjon:
Grønne tak vil være med  å  dempe økende støy og gi en lyddempende effekt.  I  stedet for  å
forsterke lyden, vil de grønne flatene absorbere den.
Vegger og tak som er harde flater vil ha den effekten at den kaster lyden tilbake, noe
grønne tak ikke vil gjøre.



Kunde  : Kontrakt nr. : PDSP  prosjekt nr.  : Side

IVAR IKS 5013061 -, W13
Tittel Dokument Nr. Rev. Dato

Utredning Grønt tak  -  forstudie 501 3061 -TD-()O1 0 22/03/14

Vekt:

Vekten  på sedumtaket er ca 25 kg pr. m2 (tørt) og ca 50 kg pr. m2 (vått).

Det betyr at  man ikke  trenger  spesial  dimensjonere taket  hvis man velger sedumtak.
Sedumtaket bygger 5 cm i høyden. Plantehøyden varierer fra 5 cm til 15 cm.
Man  trenger  ikke legge rotbeskyttende takmembran  når  man legger sedumtak.  Røttene  til
sedumplantene er svake og de klarer ikke å gro  gjennom  takmembranen.

Luftkvalitet:

Når man legger sedumtak, spesielt i byer, dannes det  økolommer over  taket  som renser og
avkjøler luften. Sedumplanten  tar  opp luftforurensing i  form  av karbondioksid og andre
stoffer. Ved hjelp av fotosyntese omdannes karbondioksydet til oksygen, og vi får dermed
en renere luft å puste i.
Det finnes også takmembraner (f.eks www.noxite.no) som renser luften for NOx—
partikkler. Denne membranen kan også monteres/ integreres i og på støyskjermer ved veier
og i fasader på bygg.

Økt levetid: _
Sedumtaket er evigvarende. Det formerer seg hele tiden med frø og stiklinger slik  det  ville
ha gjort i naturen.
Sedumtaket dekker og beskytter takmembranen mot ytre påkjenninger som UV stråler,
varme, kulde, nedbør, vind og vær. Takmenbranens levetid fordobles fra 30 til 60 år.

_ Brann:

Reiersøl Planteskole AS sitt sedumtak  er  branngodkjent. "Jorden" i deres sedummatter

består av 90 % mineraler/stein (kalkstein, leca, lava og sand) som ikke brenner.

Energi effektivt:
Kombinasjon med solceller og grønt tak gjør at solcellene som ellers må bruke store
mengder energi på å kjøle seg selv ned før  de  kan produsere energi, blir mer effektive,
siden plantene er  med  på å senke temperaturen på taket.

Flere fordeler

Motvirker elektromagnetisk stråling fra høyspentmaster, telemaster o.l.

Det vil også være mulig å produsere sin egen mat på taket!
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Ulemper:
Lekkasjer:

Vanskelig å lokalisere lekkasjer på store flater.
Mulig en <<sone>> inndeling kan redusere søkefeltene hvis en lekkasje skulle oppstå.
Lekkasjer kan forebygges med kontroll og rengjøring av takmembran/ papp før legging.

Avblâsing:
Avblåsing av sedum matter kan forebygges med betongheller eller singel i hjømer og
randsoner.

Ugressbekjempelse:

Kan forekomme i begynnelsen, men vil bli borte etter hvert pga for «dårlige» vekstvilkår/
skrin- og næringsfattigjord.
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1.6 Kostnad og stønader:

For ett ekstensivt sedumtak (t= 50mm) har vi fått pris på ca kr 400,- ex.mva /m2 ferdig lagt.
Påslag for  andre entreprenører  (hoved- / totalentreprenør), samt krankostnader for å få levert
sedum mattene på tak.
Prisestimatet er fra Bergknapp AS i  Sandnes.
Det  skal ikke være  noen  forskjell på om sedumtak etableres på  nytt  eller eksisterende tak.

I følge vår RIB- ansvarlig vil vi måtte forsterke takkonstruksjon på  dette  prosjektet med
ca ll  tonn.  Dette er ikke så mye pr fagverk, men pga av størrelsen på bygget blir differansen så
stor. Verdien på denne ekstra vekten  er  basert på  en  kilopris for stål på: kr 35,-/ kg ex.mva.

Andre direkte kostnader etter legging tilknyttet ett slikt sedumtak vil være tidsbruk for tilsyn,
samt eventuell gjødsling.  Dette  kan som regel leverandør tilby som  en  fast tjeneste.
Årlig kostnad på dette er ikke estimert, men  det  antas ett par tilsyn hvert år og gjødsling l gang
pr år. Spesifikk vedlikeholdsplan for dette leveres av leverandør.

Noen nøkkeltall for ekstensivt sedumtak basert på innhentet informasjon fra intemett og
leverandører av sedumtak:

Beskrivelse: Kostnad ex.mva: Kommentar:

Sedumtak. Ca kr 5.750.000; Ca kr 500,-/m2 x ll.500m2

Ferdig lagt.

Krankostnad. Ca kr 200.000,- Avhenger av hvordan leveransen

Estimerer leggetid av sedumtak til /paller skal fordeles på taket.
4  uker (20 dager). Rekkevidde på kranen.
20 dager X kranleie på kr l0.000,-.

Vedlikeholdskostnader. Ca kr ? Ikke estimert i dette studiet.

Forsterking av stålkonstruksjon Ca kr 385 .000,- Ca ll.000kg àkr 35,-.

Støtteordninger fra f.eks Enova, Ca kr ? Ikke estimert i dette studiet.
'lokalkommunen Grønne tak i kombinasjon med
forskningsordninger, osv... andre energieffektive tiltak vil trolig

kunne gi økonomisk stønad
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1.7 Miljø- profil:

Vi mener IVAR IKS har en unik mulighet for ågå foran som ett forbilde for andre kommuner,
eiendomsutviklere og entreprenører ved  å  optimalisere dette prosjektet med mijlø- og
energieffektive tiltak.
Siden det er lagt opp til visningsplattformer og undervisningsrom i bygget kunne det kanskje
også blitt tilrettelagt for plattformer og gangbaner oppe på ett grønt tak. På denne måten kunne
både skoleungdommer og besøkende fra næringslivet sett hvordan ett miljøbygg blir bygget
med grønt tak koinbineit med solceller eller solfangere.

Utdrag/ hovedpoeng fra hjemmesiden til IVAR IKS angående sorteringsanlegget:

0  Prosjektet har et positivt miljø regnskap.

0  Prosjektet er samfunns- og bedriftsøkonomisk lønnsomt.

0  IVAR (bedriftsøkonomisk lønnsomt, godt omdømme).
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1.8 Studietur:

Det er mange flotte prosjekter med grønne tak både lokalt, nasjonalt og internasjonalt som det
er mulighet for å lære/ hente erfaringer fra:

Stavanger:

-  Comfort Hotell Square.
-  Konserthuset.
-  J åttå Vidergående skole.
-  Frøyland og Orstad kirke på Jæren.
-  Flere eneboliger og hytter.

Bergen:

-  Ikea.

Oslo:
-  Bjørvika.
-  Haraldrud Gjenvinning.
-  Statoil- bygget Fornebu.

Utland:
-  Tyskland er verdensledende innen etablering av grønne tak.
-  Malmø, Sverige har vært en foregangsby i mange år med grønne tak.
-  København har mange grønne tak og har spesifisert flere krav om «grønne» tiltak i

byggetillatelser.
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1.9 Grønne vegger:

Det  er  ikke  bare tak som kan være grønne lunger.
Grønne vegger kan etableres både inne og ute, enten som en del  av  fasaden eller som
rekreasjonsområder inne  i kontorbygg og industrilokaler. .
Grønne levende vegger krever vedlikehold og dermed er det knyttet noen kostnader forbundet
med dette.
I  ett innendørs landskap vil den levende veggen forbruke den COZ som de ansatte  i  puster ut.
Dette vil gi bedre luftkvalitet, dempe lyd  og skape trivsel som igjen gir bedre arbeidsmiljø  og
en positiv effekt på folks helse.
Kostnad  og muligheter for grønne vegger er ikke omtalt videre i denne forstudien.
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1.10 Ekstremvær:

Klimaet endrer seg på verdensbasis. Vi hører stadig oftere nyheter om ekstremvær.  I  Norge er
dette i hovedsak knyttet til økt nedbør med medførendeflomproblematikk. Klimaet iNorge blir
i hovedsak varmere og våtere, og endringene gårfortere enn de historiske klimaendringene
landet vårt og klodenfor øvrig har vært utsatt for i tidligere århundrer. Det er viktig at vi
møter denne trenden med økt nedbør ved føre var prinsippet.
(ref Sintef prosjektrapport 104, 2012).

Som de fleste sikkert har fått med seg står byggenæringen for om lag 40% av jordens
energiforbruk.
Om menneskets CO2- utslipp er årsak til global oppvarming og det ekstremvaeret vi har  i  dag
eller om dette er naturlige sykluser i naturen argumenteres for og imot av forskere og andre.
Vi tar ikke noe standpunkt her, men når byer som Oslo og Bergen opplever at luften deres blir
så «skitten» av svevestøv, NOx- partikler og annet at den kan bli direkte helseskadelig må vi
kanskje bli mer beviste på våre valg når vi skal bygge og prosjektere nye bygg.

Nedbøren kommer uansett, uavhengig av debatter og argumenter. Da er det bare opp til
kommunene og eiendomsutviklerne til å bestemme hvor mye vann som skal slippes ut i
avløpssystemene sine.

Her vil vi gjerne få referere til en artikkel hos NRK hvor de omtaler at Stavanger kommune nå
arbeider med en ny kommuneplan som skal gjelde fra 2014 til 2029, hvor flomforebygging,
omdirigering av regnvann og grønne tak skal inngå i planen.



Saksframlegg

Økonomiplan 2015  -  2019

Saksbehandler: Jostein Karlsen

Arkivsak nr: 14/302

Utvalg Tidspunkt Saksnummer

Representantskapet  IVAR  IKS 28.11.2014 09:00 2014/11

Saksutredning:

Det vises til vedlagte økonomiplandokument.

Styret har vedtok i møte  14.11.2014  følgende innstiling til representantskapet:

Økonomiplan for  2015 - 2019  godkjennes som grunnlag for det arbeid som skal utføres i

planperioden.

Det første året i økonomiplanen utgjør årsbudsjett for  2015.

Låneopptak på kr  936 949 000til investeringer i  2015  godkjennes.

Forslag til vedtak:

Økonomiplan for  2015 - 2019  godkjennes som grunnlag for det arbeid som skal utføres i

planperioden.

Det første året i økonomiplanen utgjør årsbudsjett for  2015.

Låneopptak på kr  936  949  000  til investeringer  i  2015 godkjennes.

J
Mel ,., V .

Kjell Øyåiyld Pedersen fistein Karlse



Saksframlegg

Revidert selskapsavtale  IVAR  IKS

Saksbehandler: Sven Olav Yndestad

Arkivsak nr: 12/461

Utvalg Tidspunkt Saksnummer

Representantskapet  IVAR  IKS 28.11.2014 09:00 2014/12

Vedlegg: Revidert selskapsavtale

Saksutredning:

Saken gjelder oppfølging av økonomiplanen for perioden  2014-2018, vedtatti
representantskapet 29. november  2013.  lnvesteringsnivået i planen medfører økt lånebehov
og gjør det nødvendig à  endre Iånerammen gitt i paragraf  15-1  i selskapsavtalen.

Endring av paragraf 15  krever  vedtak i kommunestyrene.

Styret gjorde følgende vedtak i sak 2014/09: «Regionen står overfor en sterk
befolkningsøkning. Dette sammen med økte miljøkrav og beslutning om å bygge
sorteringsanlegg gjør det nødvendig å øke investeringene betydelig. Styret vil derfor sterkt
anbefale at Iànerammen som er gitt i paragraf  15-1  økes til  5  mrd. kroner» Saken ble
deretter sendt kommunene til behandling.

Alle de 12 eierkommunene har nå gjennom kommunestyrevedtak godkjent at  lVARs
låneramme økes fra 3,0 mrd kroner til  5  mrd. kroner.

Kommunene legger til grunn at låneopptak gjennomføres i takt med investeringsnivået
innenfor selvkostomràdene.

I  forhold til gjeldende selskapsavtale, som ble godkjent av representantskapet i november
2012, er det kun ett  punkt  som endres:

Kapittel 6. Opptak av lån

§ 15-1:

Selskapet kan oppta lån, pantsette selskapets eiendeler for gjennomføring av
investeringer, eller dekke driftskostnader såfremt den samlede lånegjeld ikke
overstiger  5 000mill. kr.

Endringen ligger altså i at Iånerammen er endret fra  3 000mill. til  5 000miIl.kr.



Forslag til vedtak:

Revidert selskapsavtale godkjennes

5-‘Pl
Kjell (àyyvind Pedersen Sven Olav Yndestad



VEDTATT I:

Klepp kommune
Hå kommune
Sandnes kommune
Randaberg kommune
Stavanger kommune
Time kommune
Gjesdal kommune
Sola kommune
Rennesøy kommune
Finnøy kommune
Kvitsøy kommune
Strand kommune

12/461-2

SELSKAPSAVTALE
(november 2012)

IVAR  IKS

(org.nr. 871 035 032)

13.03.01
26.04.01
14.03.01
13.02.01
26.03.01
27.02.01
30.04.01
16.11.00
13.08.01
12.07.01
28.04.03
27.10.10



SELSKAPSAVTALE

FOR

IVAR IKS

KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1-1

2-1

2-2

2-3

3-1

3-3

12/461 -2

§  1

Selskapets navn er IVAR IKS.

§ 2

Selskapet eies av kommunene Finnøy, Gjesdal, Hå, Klepp, Kvitsøy, Randaberg,
Rennesøy, Sandnes, Sola, Stavanger, Strand og Time.

Den enkelte kommunes eierandel (A) i selskapet er den andel kommunens
innbyggertall (B) utgjør av samtlige kommuners innbyggertall (C), det vil si A= B/C.
Eierbrøken fastsettes utfra folketallet  i  eierkommunene pr. 1. januar 1998.
Eierbrøken revideres hvert 4. år.

Ny eierbrøk gjeldende fra 01.01.2011:

Sandnes kommune 21,594 %
Stavanger kommune 41,354 %
Hå kommune 5,457 %
Klepp kommune 5,649  %
Time kommune 5,368 %
Gjesdal kommune 3,409 %
Sola kommune 7,623  %
Randaberg kommune 3,338 %
Finnøy kommune 0,943 %
Rennesøy kommune 1,347 %
Kvitsøy kommune 0,176 %
Strand kommune 3,742 %

Neste regulering blir fra 01.01.2015 med utgangspunkt i folketall pr. 01.01.2014.

§3

Selskapets formål er å
-  Ievere drikkevann til eierkommunene
-  motta og behandle avløpsvann fra eierkommunene
-  motta og behandle avfall fra eierkommunene.

Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli
enige om.

Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og
virksomheter.
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3-4

4-1

KAP.  2

5-1

6-1

6-2

KAP. 3

7-1

8-1

12/461-2

Selskapet kan delta på eiersiden  i  andre selskaper, nâr dette ligger innenfor de
rammer kommuneloven og eventuelle andre lover/forskrifter angir for kommunens
deltakelse i selskaper/forretningsdrift.'

§4

Selskapet har sitt forretningskontor i Stavanger kommune.

KOSTNADSFORDELING

§ 5

Selskapets kostnader skal i hovedsak dekkes inn ved salg av selskapets tjenester
og produkter.

§6

Det skal føres regnskap for selskapets totale virksomhet og for hvert enkelt
tjenesteområde.

Felleskostnader, og kostnader som ikke kan føres tilbake til bestemte

tjenesteområder, fordeles forholdsmessig.

Representantskapet fastsetter regnskaps- og budsjettsystem. Regnskap skal føres i
henhold til regnskapsloven.

ORGANISASJON

§ 7

Selskapet ledes av et representantskap og et styre.

§ 8

Representantskapet har 24 medlemmer med fordeling basert på folketallet i de
respektive kommuner, men slik at hver eierkommune får minst en representant
hver, og slik at ingen kommune får flertall alene;

Stavanger 9 medlemmer
Sandnes 4  medlemmer
Sola 2 medlem
Hà 1 medlem
Klepp 1 medlem
Time 1 medlem
Gjesdal 1 medlem
Kvitsøy 1 medlem
Randaberg 1 medlem
Rennesøy 1 medlem
Finnøy 1 medlem
Strand 1 medlem
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8-2

8-3

8-4

9-1

9-2

9-3

9-4

10-1

10-2

KAP.  4
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Kommunestyrene  i  eierkommunene oppnevner sine medlemmer og
varamedlemmer. Valgperioden følger kommunevalgperioden.

Representantskapet fungerer til nytt representantskap er valgt og konstituert.

Representantskapet velger selv leder og nestleder.

§  9

Styret har 7 medlemmer med personlige varamedlemmer. Medlemmene fordeles
slik:

Stavanger 2 medlemmer
Sandnes 1 medlem
Kvitsøy, Randaberg, Sola, Rennesøy, Finnøy, Strand til sammen 1 medlem
Klepp, Hå, Time og Gjesdal, til sammen 1 medlem

Ansatte 2 medlemmer

5 av styrets medlemmer med varamedlemmer velges av representantskapet etter
forslag fra eierkommunene. 2 av styrets medlemmer med varamedlemmer velges
av og blant de ansatte.

Styret fungerer til nytt styre er valgt og konstituert.

Styret velger selv leder og nestleder.

§1o

Selskapet forpliktes ved underskrift av administrerende direktør og styrets leder,
eller i dennes fravær nestleder, i fellesskap.

Selskapet ledes av administrerende direktør som har anvisningsrett innen rammen
av vedtatte budsjetter.

REPRESENTANTSKAPET

§ 11

Representantskapet trer sammen når lederen bestemmer det, når styret, revisor,
minst en av eierne eller minst 8 av representantskapets medlemmer krever det.

Innkalling skal skje med minst fire ukers varsel og skal inneholde saksliste.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst to tredeler av medlemmene er til
stede.

Representantskapet gjør sine vedtak med vanlig flertall av de stemmer som er
avgitt. Står stemmene likt, gjør lederens stemme utslaget.

Styrets leder og administrerende direktør har plikt til å møte i representantskapet.
Styrets øvrige medlemmer har rett til å møte  i  representantskapet og til å uttale seg.

§12
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13-5

1 3-6

14-1

14-2

14-3

12/461 -2

Representantskapet skal gjøre vedtak  i  de saker som selskapsavtalen bestemmer
eller som styret legger fram for det.

Representantskapet skal:

I velge  5  styremedlemmer med varamedlemmer
I vedta selskapets mål og økonomiplan

vedta budsjett og regnskap
gjøre eventuelle vedtak om å erverve, avhende eller pantsette fast eiendom
gjøre vedtak om å foreta investeringer som er av vesentlig betydning for
selskapet eller en eller flere av eierne

I velge/ansette revisor
I fastsette godtgjørelse til representantskapets og styrets leder, og til begge

organers medlemmer.

STYRET

§ 13

Styret trer sammen når lederen bestemmer det, eller når minst tre av styrets
medlemmer forlanger det. Innkalling til møte skal skje med minst 5 dagers varsel.

Styremøtet ledes av leder, eller i dennes fravær, nestleder. Dersom ingen av disse
er til stede, velges en møteleder.

Styret er beslutningsdyktig når minst  4  medlemmer er til stede.

Vedtak gjøres med vanlig flertall. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme
utslaget.

Administrerende direktør deltar i styrets møter uten stemmerett.

Styret kan nedsette utvalg. Styret kan delegere myndighet til administrerende
direktør og til utvalg.

§ 14

Styret utøver all myndighet som ikke er tillagt representantskapet.

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål,
selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt
av representantskapet, og sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er
gjenstand for betryggende kontroll. Styret har det overordnede HMS-ansvareti
selskapet.

Styret skal bl.a.:

I føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten
I utarbeide forslag til budsjett, økonomiplan, årsrapport og regnskap i revidert

stand til representantskapet
I avgi innstillinger til representantskapet
I vedta selskapets organisasjonsplan
I treffe vedtak om opptak av lån innenfor den lånefullmakt som til enhver tid

foreligger
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KAP. 6

15-1

1 5-2

15-3

16-1

KAP.  8

17-1

1 7-2
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-  treffe vedtak om disponering av fondsmidler
I ansette/avskjedige selskapets ansatte (unntatt revisor) og fastsette deres lønn

og arbeidsforhold, i den utstrekning dette ikke er delegert
I inngå samarbeidsavtaler i den utstrekning dette ikke må gjøres av

representantskapet

OPPTAK  AV  LÅN

§ 15

Selskapet kan oppta lån, og pantsette selskapets eiendeler for gjennomføring av
investeringer, eller dekke driftskostnader såfremt den samlede lånegjeld ikke
overstiger 5 000 mill. kr.

Kommunene er utad prorata ansvarlige for de lån selskapet opptar.

Kommunenes garantiansvar for selskapets samlede gjeld fordeler seg i forhold til
eierandelen i selskapet. J.fr. § 2, pkt. 2-2.

ETABLERING  A VF  OND

§16

For den del av virksomheten som Iigger utenfor selvkostområdet kan selskapet
bygge opp fonds for gjennomføring av investeringer og til driftskapital.

A VTALER

§17

For hvert av tjeneste-/samarbeidsområdene er det opprettet avtaler som bl.a.
omhandler:

I spesifikasjon av tjenesten iform av omfang, kvalitet og varighet
I avregnings- og betalingsvilkår
I eventuelle andre forhold

Avtalene oppbevares og holdes à jour sammen med selskapsavtalen.
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KAP.  9  UTTREDELSE, AVVIKLING, UTVIDELSE

18-1

1 8-2

18-3

1 8-4

19-1

1 9-2

1 9-3

19-4

20-1

§18

En kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold  i  selskapet

og kreve seg utløst av det.

Fastsetting av vilkår for uttredelse, herunder spørsmålet om utløsningssum,

eventuelt garantiansvar etc., gjøres  av  en voldgiftsnemnd på  3  medlemmer,

oppnevnt av Fylkesmannen i Rogaland.

En kommunes beslutning om å tre ut  av  selskapet, kan av selskapet eller en av de

øvrige eiere bringes inn for departementet, som ut fra en samlet vurdering kan

fastsette at den uttredende fortsetter som selskapsdeltaker inntil videre eller for en

nærmere angitt tid.

'  For øvrig gjelder lov om interkommunale selskaper  §  30.

§19

Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det. Det enkelte

kommunestyre må selv treffe vedtak i saken.

Oppløsning av  selskapet må godkjennes  av  departementet, som kan gi nærmere

bestemmelser om avviklingen.

Dersom departementet samtykker  i  oppløsning, skal representantskapet oppnevne

et avviklingsstyre, som skal gjennomføre avviklingen innen den frist

representantskapet fastsetter. Selskapets styre trer ut  av  funksjon når

avviklingsstyre er valget.

Om oppløsning og avvikling gjelder lov om interkommunale selskaper (§§ 32-37).

§  20

Nye kommuner kan opptas som medlemmer av selskapet. Dette krever at alle

tilsluttede kommuner gir sitt samtykke.

KAP. 10 TVIS TER, ENDRING  A V  SELSKAPSA VTALEN

21-1

22-1

12/461 -2

§21

Tvist om forståelsen av denne selskapsavtalen kan avgjøres med bindende virkning

ved voldgift etter tvistemållovens bestemmelser.

§22

Endringer i selskapsavtalen kan gjøres av representantskapet med 2/3 flertall,

bortsett fra  §§ 1, 2, 3, 4, 8, 9, og 15 som også krever vedtak i kommunestyrene.
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Saksframlegg

Hjelmeland kommune. Søknad  om medlemskap i  IVAR  IKS.

Saksbehandler: Sven Olav Yndestad

Arkivsak nr: 14/109

Utvalg Tidspunkt Saksnummer

Representantskapet  IVAR  IKS 28.11.2014 09:00 2014/13

Saksutredning:

Hjelmeland kommune søkte om medlemskap i  IVAR IKS i ekspedisjon av 08.04.2014.  lVARs  styre

behandlet saken i mai måned og anbefalte søknaden overfor representantskapet og

eierkommunene. Saken ble oversendt kommunene til behandling med saksframlegg og forslag til

vedtak  i  ekspedisjon  av  06.06.2014. Den ble også oversendt representantskapets medlemmer til
informasjon  í  egen ekspedisjon av  10.06.2014.

Den 2. september  2014  ble  IVAR  IKS kontaktet av den regionale eierskapsgruppen som informerte

om at den ville utarbeide eget felles saksframlegg til behandling i eierkommunene. Gruppen har flere

ganger bedt om tilleggsopplysninger, senest i mail av  4.  november 2014.  IVAR  IKS har besvart  disse

henvendelsene uten  opphold.

Den  regionale eierskapsgruppen har i mail av 12. november informert om ar den nå har ferdigstilt sitt

forslag til felles saksframlegg og at rådmennene vil legge saken fram for kommunestyrene med

positiv innstilling.

Medlemskap i IVAR IKS for Hjelmeland  kommune krever positivt  vedtak  í  kommunestyret i samtlige

eierkommuner. Styret og administrasjonen har antatt at det ville bli mulig å gjennomføre dette innen
representantskapets møte den  28.  november slik at endelig behandling kunne foretas på møtet.

Når saken nå har trukket ut i tid er det ikke realistisk at alle kommunestyrene får anledning til å

behandle saken innen  28.11.2014.

IVAR  IKS er informert om at eierskapsgruppens innstilling også er positiv. Sakens karakter er likevel
slik at selskapsavtalens regler bør iakttas fullt ut. Endelig behandling av saken kan derfor først finne

sted på representantskapets møte i april  2015.



Forslag til vedtak:

Representantskapet stiller seg positiv til søknaden fra Hjelmeland kommune under forutsetning av at

kommunestyrene i alle eierkommuner fatter positivt vedtak. Representantskapet fatter endelig

vedtak i møte i april 2015.

I perioden fram til endelig behandling kan foretas, inviteres Hjelmeland kommune v/ordføreren som

observatør til representantskapet.

Kjell Øyvind Pedersen Sven Olav Yndestad



Saksframlegg

Orienteringssaker

Saksbehandler: Jostein Karlsen

Arkivsak nr: 14/460

Utvalg Tidspunkt Saksnummer

Representantskapet  IVAR  IKS 28.11.2014 09:00 2014/14

Underliggende saker:

Saksnummer Tittel

2014/14.1 Møteplan  IVAR  IKS  2015

2014/14.2 Utvidet samarbeid med  Finnøy kommune

2014/14.3 Representantskapsbehandling av investeringsprosjekter

Saksutredning:



Saksframlegg

Møteplan  IVAR  IKS 2015

Saksbehandler: Jostein Karlsen

Arkivsak nr: 14/460

Utvalg Tidspunkt Saksnummer

Representantskapet  IVAR IKS 28.11.2014 09:00 2014/14.1

Saksutredning:

Møteplan IVAR IKS 2015

Styremøte  fredag 13. februar kl. 09.00

Styremøte  fredag 27.  mars  kl. 09.00
Repskapmøte fredag 24.  april  kl. 09.00

Styremøte  fredag 29. mai kl. 09.00
Styremøte  fredag 21. eller.  august  kl. 09.00 -15.00Heldags strategisamling

Styremøte  fredag 25. september kl. 09.00
Styremøte  fredag 23. oktober kl. 09.00
Styremøte  fredag 13. november kl. 09.00

Repskapmøte fredag 27. november kl. 09.00

Forslag til  vedtak:

Møteplanen  tas  til  orientering.

-et f”
Kjell  Mind Pedersen stein Karlsen



Saksframlegg

Utvidet samarbeid med Finnøy kommune

Saksbehandler:

Arkivsak nr: 14/460

Utvalg Tidspunkt Saksnummer

'Representantskapet  IVAR  IKS 28.11.2014 09:00 2014/14.2

Saksutredning:

Administrerende direktør vil orientere i møtet.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

M_$M
Kjell Øyvind Pedersen



Saksframlegg

Representantskapsbehandling av investeringsprosjekter

Saksbehandler: Jostein Karlsen

Arkivsak nr: 14/460

Utvalg Tidspunkt Saksnummer

Representantskapet  IVAR IKS 28.11.2014 09:00 2014/14.3

Saksutredning:

På bakgrunn av spørsmål fra representantskapsmedlem Frode Fjeldsbø i forrige møte vil

administrerende direktør gi en redegjørelse for representantskapsbehandling av investeringer av

vesentlig betydning med utgangspunkt i selskapsavtalen, der det står at representantskapet skal

gjøre vedtak om å foreta investeringer av vesentlig betydning for selskapet eller en eller flere av

eierne.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Mex:
Kjell  Øyvidd Pedersen


