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Saksframlegg

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksbehandler: Jostein Karlsen 
Arkivsak nr: 18/642

Utvalg Tidspunkt Saksnummer
Styret IVAR IKS 16.11.2018 09:00 2018/36 

Saksutredning: 

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Med hilsen 

Kjell Øyvind Pedersen Jostein Karlsen 



Saksframlegg

Godkjenning av protokoll

Saksbehandler: Jostein Karlsen 
Arkivsak nr: 18/642

Utvalg Tidspunkt Saksnummer
Styret IVAR IKS 16.11.2018 09:00 2018/37 

Vedlegg:
Protokoll - Styret IVAR IKS - 05.10.2018 

Saksutredning: 

Forslag til vedtak:
Protokoll godkjennes.

Med hilsen 

Kjell Øyvind Pedersen Jostein Karlsen 



Møteprotokoll 
for 

Styret IVAR IKS 

Møtedato: 05.10.2018 
Møtested: Mariero 
Møtetid: 08:00 - 11:00 

Til stede: Medlemmer: 
Stanley Wirak, Sissel Knutsen Hegdal, Leif Arne Moi Nilsen, Merethe 
Elin Kvia, Tom Henning Slethei, Eline Nilsen Furre, Ståle Ingvartsen 
Observatører: Anne Waldemar, David Glitza 

Varamedlemmer: 

Representantskapets 
nestleder 

Dagny Sunnanå Hausken 

Administrasjonen: Jostein Karlsen, Kjell Øyvind Pedersen 

Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 
2018/23 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Godkjenning av protokoll
Sak 
2018/24 

Vedtak: Protokoll godkjennes.

Byttebu - driftsmodell
Sak 
2018/25 Avdelingsleder for Gjenvinning Audun Roaldkvam og driftssjef ved Forus 

Gjenvinningsstasjon Anne Brit Syvertsen var også til stede under behandlingen. 
Saken ble grundig diskutert.  
Styreleder la fram følgende forslag til vedtak: 

1. Sikkerhet for kunder og personalet må ha førsteprioritet ved valg av 
driftsform ved byttebua. 

2. Regler for bruk av byttebua inkl.  oppholdstid og parkering klargjøres og 



synliggjøres tydelig, bl.a ved oppslag utenfor og innenfor området for 
byttebua. 

3. Det innføres forsøksordning med betaling for en del av gjenstandene. 
4. Vaktselskap benyttes med sikte på intensiv innsats i starten. Styret 

erkjenner at vaktselskapstjenester må finansieres. 
5. Styret ber administrasjonen om løpende tilbakemelding på utviklingen av 

aktiviteter med kunde- og arbeidsmiljø knyttet til byttebua 

Vedtak: Enstemmig:
1. Sikkerhet for kunder og personalet må ha førsteprioritet 

ved valg av driftsform ved byttebua. 
2. Regler for bruk av byttebua inkl.  oppholdstid og parkering

klargjøres og synliggjøres tydelig, bl.a. ved oppslag utenfor 
og innenfor området for byttebua. 

3. Det innføres forsøksordning med betaling for en del av 
gjenstandene. 

4. Vaktselskap benyttes med sikte på intensiv innsats i 
starten. Styret erkjenner at vaktselskapstjenester må 
finansieres. 

5. Styret ber administrasjonen om løpende tilbakemelding på 
utviklingen av aktiviteter med kunde- og arbeidsmiljø 
knyttet til byttebua. 

Orienteringssaker
Sak 
2018/26 

Rentestrategi
Sak 
2018/26.1 Jostein Karlsen orienterte om forholdet mellom selskapets lånegjeldsrenter  og 

kalkylerente som vi belaster gebyrgrunnlaget og dermed utgjør selskapets inntekter til å 
dekke lånegjeldsrentene. Videre ble rentesikring gjennom fastrente/rentebytteavtale 
satt inn i dette bildet.  
IVAR har sikret deler av lånemassen gjennom rentebytteavtaler hvorav den siste på kr 
200 mill. utløper i 2020.  Rentestrategien har vært diskutert i styremøter tidligere, og 
IVAR de siste årene valgt ikke å sikre rentene  
Styret ønsket egen sak med sikte på å legge en framtidig rentestrategi.  

Vedtak: Til neste styremøte legges det fram egen sak som grunnlag for diskusjon 
og valg av framtidig rentestrategi.  



Ny vannkilde
Sak 
2018/26.2 Kjell Øyvind Pedersen orienterte om NVE's godkjenning av Birkelandsvatnet som ny 

vannkilde. Eventuell anke vil kreve at det legges fram nye momenter. Det er derfor lite 
trolig at det vil bli ankebehandling.  
I tråd med signaler fra styret i møte 06.09.2018 har administrasjonen hatt møte med 
Bjerkreim kommune angående videre arbeid. Det er oppnådd enighet om en avtale der 
følgende punkter inngår: 

· IVAR betaler eiendomsskatt for anlegg med ca. kr 1,7 mill. per år. 
· IVAR vil mot vanlig vederlag bistå kommunen med kompetanse/kapasitet knyttet 

til prøvetaking, vedlikehold mm.  
· IVAR betaler årlig kr 200 000 som kompensasjon for ulemper knyttet til IVARs 

aktivitet i området. 
· IVAR dekker kostnader til framlegging av strøm til mobiltelefonmast som også 

IVAR er avhengig av. 

Vedtak: Saken tas til orientering

Eventuelt
Sak 
2018/27 Lønnsoppgjøret 2018

Kjell Øyvind Pedersen orienterte om at lønnsoppgjøret for IVAR i tråd med sentrale 
føringer for KS og andre sektorer er framforhandlet med et generelt tillegg på 2,8 %. 
Fastsetting av lønn for adm. direktør - Kjell Øyvind Pedersen forlot møtet. 
Det var enighet i styret om å oppjustere adm. direktørs lønn med 2,8 %. 

Vedtak: Lønn for administrerende direktør oppjusteres med 2,8 %

-------------------     -----------------------------            --------------------------         
Stanley Wirak     Sissel Knutsen Hegdal                  Leif Arne Moi Nilsen          

----------------------------        --------------------              ---------------------- -------------------- 
 Tom Henning Slethei       Merete Elin Kvia         Eline Nilsen Furre Ståle Ingvartsen 



Saksframlegg

Rentestrategi

Saksbehandler: Jostein Karlsen 
Arkivsak nr: 18/611

Utvalg Tidspunkt Saksnummer
Styret IVAR IKS 16.11.2018 09:00 2018/38 

Vedlegg:
Vurdering av renteeksponering samt risikoreduserende tiltak - KPMG 07.11.18 

Saksutredning: 
I orienteringssak 2018/26.1 i styremøte 05.10.2018 ble rentestrategi for IVAR diskutert. Det ble fattet 
følgende vedtak: Til neste styremøte legges det fram egen sak som grunnlag for diskusjon og valg av 
framtidig rentestrategi.

I møtet var det også enighet om å trekke inn ekstern bistand.  BDO har i rollen som IVARs revisor ikke 
anledning til å gi IVAR råd om valg av rentestrategi, og dermed har administrasjonen henvendt seg til 
IVARs forrige revisorselskap KPMG som kjenner IVAR godt og som har ekspertise innen dette 
fagområdet.  Det vises her til vedlagte presentasjon Vurdering av renteeksponering samt 
risikoreduserende tiltak.

Presentasjonen inneholder beskrivelse av IVARs rammebetingelser, rentehistorikk, renteprognoser, 
renterisiko, tiltak/instrumenter for å redusere risiko, mm. 

Administrasjonen mener at vi med dokumentet fra KPMG har fått et godt grunnlag for styret til å 
vurdere eventuelle tiltak for å redusere renterisiko, og KPMG anbefaler styret å vurdere slike tiltak. 
Det legges med dette opp til en diskusjon i styret på grunnlag av KPMG’s innspill.  

Administrasjonen vil imidlertid i denne saken ikke tilrå å gjøre ytterligere rentesikring utover det som 
ligger i selvkostreglementet som opererer med en kalkylerente som over tid skal kunne dekke 
kommunenes/selskapenes rentekostnader med Kommunalbankens rentebetingelser som referanse.  
Administrasjonens tilråding begrunnes slik: 

· Rentehistorikken fra 2000 – 2018 viser at kalkylerente (på grunnlag av 5 års swap) kun i 
korte perioder har ligget under lånerente. 

· Prognosene for renteutvikling 2019 - 2023 tilsier at IVAR i perioden vil ha et overskudd i 
renteregnskapet, dvs. at kalkylerenten ligger over lånerenten (bortsett fra år 2021). 

· Renteoverskudd det enkelte år anbefales avsatt til rentefond til bruk i år der 
lånerente overstiger kalkylerente. 

· Dersom renteutviklingen mot formodning skulle utvikle seg slik at kalkylerenten over tid vil 
ligge under lånerenten, forventes det at departementet vil endre grunnlaget for 
kalkylerente.  Hovedprinsippet i selvkostreglementet er at kommunene skal få dekket sine 
kostnader innenfor selvkostleveransene. 

· I et scenario der departementet likevel ikke skulle justere kalkylerenten om 
denne over tid skulle ligge under rentekostnaden, kan IVAR måtte be 



eierkommunene om økt innskudd for å sikre nødvendig likviditet. Et slikt 
renteunderskudd vil i så fall være et felles problem for alle kommunale 
selvkostleveranser. 

· Ved å sikre oss mot renterisiko vil vi miste et forventet overskudd i renteregnskapet.  
· De ulike rentesikringstiltakene som bankene tilbyr har en betydelig kostnad.  
· Det ligger en risiko i å sikre lånegjeld mot kalkylerente som en faktor i og med at 

kalkylerenten kan bli endret. 
· Ny kommunelov som forventes å bli vedtatt i løpet av 2019 tilsier at det er kalkylerente 

som skal belastes gebyrgrunnlaget uavhengig av om kalkylerente ligger over eller under 
lånerente.  

Forslag til vedtak:

· Styret tar KPMG’s presentasjon Vurdering av renteeksponering samt risikoreduserende 
tiltak og administrasjonens utredning til orientering. 

· Tatt i betraktning den underliggende rentesikring som ligger i selvkostreglementet om at 
kalkylerenten skal dekke kommunenes/selskapenes lånekostnader, iverksettes det ikke 
ytterligere rentereduserende tiltak.  

Med hilsen 

Kjell Øyvind Pedersen Jostein Karlsen 
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• Tjenestene IVAR leverer dekkes via selvkostregimet regulert i ny 
Kommunelov §15-1

• Departementet bestemmer beregningsmetode for kalkylerente.

• Dagens beregningsmetode for kalkylerente er 5 års swap + 0,5%

• Denne kan bli endret, og dermed en egen risiko å rentesikre mot 5 års swap
+ 0,5 %

• Historikk for endringer i kalkylerente

• Tidligere var norske statsobligasjoner grunnlag for kalkylerente

• Som følge av finanskrisen i 2008 falt statsobligasjonsrenten dramatisk og 
kalkylerenten ble dermed lavere enn lånerenten i Kommunalbanken. 

• Dette medførte at departementet innførte ny beregningsmetode for 
kalkylerente

• Det er grunn til å anta at dersom dagens kalkylerente over tid ligger under 
Kommunalbankens lånebetingelser, vil departementet igjen endre 
grunnlaget for kalkylerente. 

• Dersom IVAR (og resten av kommune-Norge) ikke får hjelp fra 
departementet gjennom justering av kalkylerente

• Det anses mer akseptabelt som grunnlag å be eierkommunene om nytt 
selskapstilskudd basert på renteunderskudd enn som følge av bruk av 
rentesikringsinstrumenter som evt. gir tap.

Rammebetingelser mottatt av IVAR IKS KPMGs vurdering av rammebetingelser og historiske endringer

IVAR IKS: Rammebetingelser og historiske endringer 

Kilder: Administrasjonen i IVAR. Stortinget https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=71000 og Lovdata.

• KPMG har ingen forutsetninger for å vurdere sannsynligheten for at 
departementet endrer kalkylerente, samt at eierne aksepterer 
selskapsinnskudd

• Dersom kundene og eierne dekker denne risikoen, er gjenværende renterisiko i 
IVAR IKS sterkt redusert.

• Gjenværende risiko er da i hovedsak tilknyttet

• periodiseringseffekter på likviditeten relatert til lånegjeld som betales 
løpende, og kalkylerente som avregnes i etterkant.

• Balanseendringer (forholdet mellom anleggsmidler og lånegjeld)    
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IVAR IKS er eksponert mot renterisiko. Denne rapporten søker å kartlegge og kvantifisere eksisterende samt prognostisert 
eksponering mot renterisiko. 

Tiltak for å håndtere renterisiko:
• Aksept av residualrisiko: 

• Ingen ytterligere sikring av renterisiko
• Mitigere residualrisiko: 

• Inngå rentebytteavtaler med bank
• Alternative muligheter i låneavtaler  
• Benytte terminer eller opsjoner 

KPMGs anbefaling: 
• Legge frem alternativer for å håndtere risiko for Styrebeslutning.
• Anbefalingen bør belyse scenarioer hvor renteeksponering kan medføre tap
• Anbefaling må være i tråd med Styrets risikoappetitt. 
• Ta hensyn til planlagt vekst i balansen i sikringsstrategi
• Det kan vurderes en renterisikoramme som styrings- og rapporteringsparameter basert på scenarioanalyser / stresstester 
• En renterisikoramme kvantifiserer risikoappetitten, og vil gi føringer for tiltak og sikringsnivå
• Vurdere risikomitigerende tiltak som beskrevet i dette dokumentet 
• Etablere en likviditetsbuffer / renteutjevningsfond dersom rentebytteavtale ikke inngås

Oppsummering
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• Risiko av varierende type og grad kan 
forhindre virksomheters måloppnåelse.

• Vesentlig å være bevisst sin 
risikoeksponering, og benytte denne 
kunnskapen til å ta beslutninger:

• Aksept av risikoeksponering 
• Iverksettelse av risikoreduserende tiltak
• Beslutninger tilpasset selskapets 

risikobærende evne og risikoappetitt

• IVAR IKS er eksponert mot renterisiko 
og tilknyttede politiske endringer i 
rammebetingelser. 

• Denne presentasjonen søker å 
kartlegge og kvantifisere eksisterende 
samt prognostisert eksponering mot 
renterisiko. 

Risikoeksponering IVAR IKS - renterisiko

Mål / strategi

Usikkerhet / 
risiko

Tiltak

Strategisk risikostyring

«Gjør de riktige tingene»

Daglig risikostyring

«Gjør ting riktig»

Operative prosesser

Investeringer / prosjekter

Annet
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• I IVARs forslag til økonomiplan 2019 – 2023 forventes kalkylerenten ligge 
over lånerente i 2019, 2020, 2022 og 2023

• Gir et overskudd i renteregnskapet for disse årene

• I 2021 er det estimert et underskudd fordi kalkylerenten ligger under lånerenten.

• IVAR vil kunne sette av overskuddet til et rentefond og ta av dette i 
renteunderskuddsår.

• Se prognoser fra Kommunalbanken, høyre boks

• Markedsdata per 05.11.2018 (Bloomberg) 

• Dagens markedspriser tilsier overskudd på renteregnskapet i planperioden

• Disse markedsprisene er grunnlaget for å inngå sikringsavtaler med bankene

• Det gir mulighet til å låse inn et positivt renteregnskap i planperioden (mot en 
kostnad).

• De 2 renteprognosene fra ulike tidspunkt viser renterisikoen IVAR er 
eksponert mot

• Denne risikoen kan styres og elimineres i stor grad.

Prognosenes innvirkning på IVARs selvkostkalkyle

Kommunalbanken: Prognose lagt til grunn i økonomiplan. 

Renteprognose per 05.11.2018 (Bloomberg):

Prognoser for renteutvikling

IVAR IKS: Prognoser for renteutvikling  

Kilder: Kommunalbanken og Bloomberg
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• Renterisiko i IVAR fremkommer som en følge av flytende lånegjeld knyttet til 
korte renter, inntekter basert på flytende lange renter, endringer i 
balansesammensetning og endringer i marginer på lånegjeld.

• Ny kommunelov gir kun anledning til å benytte kalkylerenten på 
anleggsmidler (5 års swap + 0,5%) i selvkostkalkyle mot sluttbruker.

• Lånegjeld i finansielle institusjoner har flytende rente knyttet til 3 måneders 
NIBOR + margin

• Forholdet mellom anleggsmidler og gjeld historisk og fremover vises i tabellen

• Tabellen legger til grunn konstant rente- og marginnivå i perioden

• Endringer i balansesammensetning har effekt på forventet netto 
renteeksponering

• Så fremt 3mnd NIBOR + margin er lavere enn 5 års swap + 0,5%, vil IVAR ha en 
løpende inntekt og vice versa. Denne variabiliteten i rentesammenhengen er en 
hovedkilde til renterisiko. 

• Netto renteeksponering kvantifisert:

Eksponering mot renterisiko i IVAR IKS

• Historisk har periodevis korte renter vært høyere enn lange renter, og 
dersom slike tidsperioder gjentar seg vil det kunne påføre IVAR tap.

• Dette har historisk vært tilfelle i 4 år siden år 2000.

• I Kommunalbankens prognose (underlag for økonomiplan) skjer dette i 2021 

• Korrelasjonen mellom de 2 rentene i perioden 2000- 2018 er 0,76, som 
innebærer en naturlig sikringsgrad for IVAR

• Da rentene ikke er perfekt korrelert, vil det være en residualrisiko. 

• Denne residualrisikoen kan vurderes mitigert

Historisk sammenheng mellom korte og lange renter

Renterisiko – eksponering 
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Kortrente, NIBOR 3M 5 års swaprente, NKSW5

Kilder: Bloomberg for markedsdata. Prognoser anleggsmidler og gjeld fra IVAR IKS. Historiske regnskapstall IVAR IKS, Brønnøysundregisteret

3 mnd Nibor + 60 bps, 30.10.18 1,74 % Spread 0,74 %

5 år sw ap + 50bps 2017: 2,48 %
mNOK 2016 2017 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E
Anleggsmidler 2 816,6 3 367,8 4 161,3        4 838,0      5 521,4      6 203,7      6 401,4      
Gjeld til f inansinstitusjoner 2 746,9 3 468,2 4 105,2        4 755,4      5 456,2      6 109,9      6 302,9      
Inntekt anleggsmidler 69,9      83,5      103,2           120,0         136,9         153,9         158,8         
Rentekostnad gjeld 47,8      60,3      71,4             82,7           94,9           106,3         109,7         
Netto renteeksponering (inntekt) 22,1      23,2      31,8             37,2           42,0           47,5           49,1           

Anleggsmider/Gjeld 103 % 97 % 101 % 102 % 101 % 102 % 102 %



7

Document Classification: KPMG Confidential

© 2018 KPMG AS, a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved..

• Scenarioanalyser kvantifiserer effekten av mulige utfall basert på 
historiske hendelser. 

• Hensikten er å se effekten av perioder der renten som genererer inntekt 
ligger under renten som generer utgifter. 

• Da den amerikanske banken Lehman Brothers gikk konkurs i 2008, 
skapte det likviditetstørke i lånemarkedet mellom banker

• Dette medførte en vesentlig økning i 3 måneders NIBOR, til et nivå 
godt over lange renter. 

• Data i denne scenarioanalysen er snittrenten for 3 måneders NIBOR 
og 5 års swaprente i perioden.

Bakgrunn for scenarioanalyse:

• Tabellen viser renteeffekten på IVAR dersom tilsvarende scenario 
inntreffer igjen. 

• Scenarioet medfører at utgifter til lån ikke dekkes inn av inntekter fra 
kundene. 

• Estimerte negative resultateffekter mellom MNOK 21 og 52 årlig.

• Generelt i prognoseperioden:

• Voksende balanser øker renteeksponeringen

• Divergens mellom verdi av anleggsmidler og lånegjeld øker residualrisiko 

Scenarioanalyse: Likviditetskrise 2007-2008 (Lehman Brothers)

Scenarioanalyse 1 – Åpen renteeksponering

Kilder: Bloomberg for markedsdata. Prognoser låneportefølje og anleggsmidler fra IVAR IKS

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

%

Kortrente, NIBOR 3M 5 års swaprente, NKSW5

3 måneders Nibor snitt 2008: 6,21 %

5 yr sw ap rate snitt 2008: 5,30 %
2016 2017 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E

Anleggsmidler 2 816,6   3 367,8 4 161,3 4 838,0 5 521,4 6 203,7 6 401,4  
Gjeld til f inansinstitusjoner 2 746,9   3 468,2 4 105,2 4 755,4 5 456,2 6 109,9 6 302,9  
Inntekt anleggsmidler 149,3     178,5    220,5    256,4    292,6    328,8    339,3     
Rentekostnad gjeld 170,6     215,4    254,9    295,3    338,8    379,4    391,4     
Netto renteeksponering (tap i scenario) 21,3-       36,9-      34,4-      38,9-      46,2-      50,6-      52,1-       

Anleggsmider/Gjeld 103 % 97 % 101 % 102 % 101 % 102 % 102 %
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• Hensikten er å se effekten av perioder der renten som genererer 
inntekt ligger under renten som generer utgifter. 

• Scenariet benytter år der snittet av 3 måneders rente har ligget over 
snittet av 5 års swaprente i perioden 2000 til i dag. 

• Scenariet ekskluderer 2008, ettersom konkursen til Lehman Brothers 
allerede er visualisert i tidligere scenario og anses som et ekstremt 
tilfelle. 

• Perioder der rentene sammenfaller er som illustrert i grafen under 
mer normalt enn ekstrem-tilfellet Lehman Brothers. 

Beskrivelse av scenario:

• Tabellen viser renteeffekten på IVAR dersom tilsvarende scenario 
inntreffer igjen. 

• Scenarioet medfører at utgifter til lån ikke dekkes inn av inntekter fra 
kundene. 

• Estimerte negative resultateffekter mellom MNOK 1,5 og 15 årlig.

• Generelt i prognoseperioden:

• Voksende balanser øker renteeksponeringen

• Divergens mellom verdi av anleggsmidler og lånegjeld øker residualrisiko 

Scenarioanalyse: invertert rente

Scenarioanalyse 2- Åpen renteeksponering

Kilder: Bloomberg for markedsdata. Prognoser låneportefølje og anleggsmidler fra IVAR IKS
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Kortrente, NIBOR 3M 5 års swaprente, NKSW5

3 måneders NIBOR snitt:6,24 7,08 %

5 yr sw ap rate snitt: 5,45% 6,85 %
2016 2017 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E

Anleggsmidler 2 816,6   3 367,8 4 161,3 4 838,0 5 521,4 6 203,7 6 401,4   
Gjeld til f inansinstitusjoner 2 746,9   3 468,2 4 105,2 4 755,4 5 456,2 6 109,9 6 302,9  
Inntekt anleggsmidler 192,9     230,7    285,0    331,4    378,2    424,9    438,5     
Rentekostnad gjeld 194,4     245,4    290,5    336,5    386,1    432,3    446,0     
Netto renteeksponering (tap i scenario) 1,4-         14,7-      5,5-        5,1-        7,9-        7,4-        7,5-         

Anleggsmider/Gjeld 103 % 97 % 101 % 102 % 101 % 102 % 102 %
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• Det er mulig å kjøpe en rentebytteavtale med en bank for å 
redusere residual renterisiko. 

• Man betaler da gjennomsnittlig 5 års swaprente + margin og 
mottar 3 måneders NIBOR + margin,

• Dette vil gi økt forutsigbarhet 

• Dersom en swap vurderes, anbefales det å innhente anbud fra 
konkurrerende banker for å vurdere nivå og kostnad for å låse inn 
renterisiko.

• Store nordiske og internasjonale banker som opererer i det 
norske markedet tilbyr rentebytteavtaler

• MIFID2 reglementet som er pålagt bankene gir høyere 
investorbeskyttelse, og bankene må opplyse produktkostnader 
og gebyrer, samt produktets egnethet for kunder

• Transparensen er dermed høyere, og bankene må 
dokumentere at produktet er egnet og har generell 
frarådningsplikt dersom produktet anses uegnet.

• Dette bør ses på som en forsikringsavtale, der en mot en kostnad 
kjøper seg trygghet for ufordelaktige utfall. 

• Ulikt en forsikringsavtale elimineres også en potensiell 
oppside

Beskrivelse av rentebytteavtale / swap

• Følgende risiko vil ikke elimineres:
• Endringer i politiske rammebetingelser
• Endringer i margin på IVARs lånegjeld

• Ved endringer i ovennevnte kan en ved behov inngå nye 
tilpassede avtaler og terminere eksisterende avtaler 
• Ved terminering vil en betale eller motta markedsverdien 

av avtalen på termineringstidspunktet. Dette innebærer 
en realisering av gevinst eller tap

• En bør legge til grunn at terminering før avtalens utløp 
har en kostnad 

Struktur på rentebytteavtale – historisk tilbud fra Nordea

Alternative tiltak : Inngå rentebytteavtale
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• Rentebytteavtalen vil ha en alternativkostnad ved at en gir 
fra seg en potensiell oppside og renteinntekt for å etablere 
en sikker kontantstrøm i 5 år
• Gitt indikative priser i markedet kan en anta å gi fra seg 

ca 0,4% av rentedifferansen per dags dato. 
• Dette estimatet er veiledende, og vil variere med tid samt 

endringer i rentekurvene
• Alternativkostnaden anses høy, og gjenspeiler iboende risiko 

og kompleksitet 
• Som et alternativ til å inngå en rentebytteavtale kan det 

vurderes å ha en likviditetsbuffer som genereres via 
opptjente renteinntekter
• Denne likviditetsbufferen kan benyttes til å dekke 

perioder med negative renteinntekter
• Scenarioanalysene i foregående slides kan benyttes for å 

fastslå passende nivå på likviditetsbuffer
• Eksempelvis kan estimert kostnad legges til grunn for 

oppbygging av buffer mot negative utfall

Kostnader tilknyttet rentebytteavtale

3 mnd Nibor + 60 bps, 30.10.18 1,74 % Spread 0,74 %

5 år sw ap + 50bps 2017: 2,48 %
mNOK 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E
Anleggsmidler 4 161,3        4 838,0      5 521,4      6 203,7      6 401,4      
Gjeld til f inansinstitusjoner 4 105,2        4 755,4      5 456,2      6 109,9      6 302,9      
Inntekt anleggsmidler 103,2           120,0         136,9         153,9         158,8         
Rentekostnad gjeld 71,4             82,7           94,9           106,3         109,7         
Netto renteeksponering (inntekt) 31,8             37,2           42,0           47,5           49,1           

Anleggsmider/Gjeld 101 % 102 % 101 % 102 % 102 %
Gjennomsnittlig Anleggsmidler/Gjeld

Mottar 3 måneders Nibor - kostnad+ 85 bps, 30.10.18 2,13 % Spread 0,35 %

Avgir 5 år sw ap + 50bps 2017: 2,48 %
2019E 2020E 2021E 2022E 2023E

Anleggsmidler 4 161,3        4 838,0      5 521,4      6 203,7      6 401,4      
Gjeld til f inansinstitusjoner 4 105,2        4 755,4      5 456,2      6 109,9      6 302,9      
Inntekt anleggsmidler 103,2           120,0         136,9         153,9         158,8         
Rentekostnad gjeld 87,4             101,3         116,2         130,1         134,3         
Netto renteeksponering (inntekt) 15,8             18,7           20,7           23,7           24,5           

Anleggsmider/Gjeld 101 % 102 % 101 % 102 % 102 %
Gjennomsnittlig Anleggsmidler/Gjeld

Differanse spread 0,39 %

Estimert kostnad rentebytteavtale 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E
Renteinntekt p.t. 31,8             37,2           42,0           47,5           49,1           

Renteinntekt i en sikringsavtale 15,8             18,7           20,7           23,7           24,5           

Differanse: Kostnad av sikring -16,0 -18,5 -21,3 -23,8 -24,6

Estimat for avgitt renteinntekt

Alternative tiltak : Inngå rentebytteavtale forts.
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• Låneavtaler har ofte en opsjonalitet til å velge løpetid for fixing av NIBOR 
rente 

• Eksempelvis 1,3,6,12 måneders NIBOR + margin

• Ved å benytte lenger løpetid for NIBOR kan en sikre seg mot kortsiktige 
rentebevegelser, dog eliminerer det ikke renterisikoen mellom lange og 
korte renter. 

• Dersom låneavtalene gir rom for dette, er dette den administrativt og 
operasjonelt minst krevende form for låse inn en fast rente i en noe lenger 
periode. 

• En benytter eksisterende avtaleverk

• Ikke behov for å opprette derivatavtaler eller kredittrammer hos 
motpartsbanker

• Beslutningen kan ikke reverseres før utløp av valgt rentefixingperiode

Opsjonalitet i bankavtaler

Undersøke om  Kommunalbanken er villig til å låne ut med basis i 5 års 
gjennomsnittlig swaprente +/- margin 

Dersom Kommunalbanken er villig til dette vil både inntektssiden i selvkostkalylen
og kostnadssiden i lånegjelden ha samme rentebasis. 

En slik finansiering ville redusere renterisiko betraktelig. Gjenværende risiko blir 
hovedsakelig tilknyttet endringer i lånemargin og endringer i 
balansesammensetning.

Dette ville avhjelpe renterisikoen i alle virksomheter underlagt selvkostregimet i ny 
Kommunelov.

Kommunalbanken anses i kraft av sin kapasitet og kompetanse å ha gode  
forutsetninger for risikostyring av en slik type renteeksponering. De vil ha 
stordriftsfordeler ifht om alle kommunale foretak skulle gjøre rentebytteavtaler som 
beskrevet i tidligere slides.

Dersom dette er gjennomførbart er det trolig den mest effektive sikringsstrategien 
med lavest kostnad for IVAR.   

Kommunalbanken effektuerer risikostyringen på vegne av kommunene.

Alternative tiltak: Undersøke muligheter i låneavtaler



12

Document Classification: KPMG Confidential

© 2018 KPMG AS, a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved..

Forward Rate Agreements (FRA) låser inn en fremtidig rente i dag

Dette er et standardprodukt fra bankene som kan benyttes til å sikre valgte deler av 
eksponering.

Opsjonsavtaler:

Banker tilbyr rentetak, rentegulv eller rentekorridorer som sikringsverktøy. Dette er 
pakker av renteopsjoner skreddersydd for spesifikke formål. 

Det anses vanskelig å eliminere IVARs residualrisiko ved hjelp av disse 
instrumentene, men de kan benyttes til å redusere deler av risiko ved behov.  

Terminkontrakter eller opsjonskontrakter på renter

Til forskjell fra å benytte opsjonalitet i bankavtaler gir derivatmarkedet:

• Mulighet til å sikre deler av eksponering (ikke nødvendigvis hele låneavtaler)

• Større fleksibilitet til å reversere eller endre posisjoner løpende

• Det må opprettes kredittavtaler for derivater med motpartsbanker

• Det må eksistere handelsfullmakter for terminkontrakter

• Det krever økt operasjonell oppfølging

• Tommelfingerregel: Dess mer skreddersøm, dess dyrere produkt – og mer 
krevende operasjonell oppfølging internt. 

Fordeler og ulemper med derivater

Alternative tiltak: Benytte terminer eller opsjoner
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Saksframlegg

Betingelser låneopptak 2018

Saksbehandler: 
Arkivsak nr: 17/713

Utvalg Tidspunkt Saksnummer
Styret IVAR IKS 16.11.2018 09:00 2018/39 

Saksutredning: 
Representantskapet har godkjent låneopptak på kr 444 250 000 for 2018 gjennom vedtak i sak 
2017/10 Økonomiplan 2018 – 2022. Etter anbudskonkurranse skal lånet tas opp i Kommunalbanken 
som krever styrevedtak med angivelse av beløp, rentetilknytning, løpetid og långiver.  

Det vises til forslag til vedtak. 

Forslag til vedtak:

· IVAR IKS tar opp lån stort kr 444 250 000 til investeringer i 2018 i Økonomiplan 2018 – 202.
· Lånet tas opp i Kommunalbanken og knyttes til 3 måneders Nibor med margin. 
· Lånets løpetid følger investeringenes gjennomsnittlige løpetid: 30 år.  

Med hilsen 

Kjell Øyvind Pedersen 



Saksframlegg

Økonomiplan 2019 - 2023  Budsjett 2019

Saksbehandler: 
Arkivsak nr: 18/633

Utvalg Tidspunkt Saksnummer
Styret IVAR IKS 16.11.2018 09:00 2018/40 

Vedlegg:
Økonomiplan 2019 - 2023 Budsjett 2019 

Saksutredning: 
Det vises til vedlagte Økonomiplan 2019 – 2023 Budsjett 2019.

Forslag til vedtak:

· Økonomiplan for 2019 – 2023 godkjennes som grunnlag for det arbeid som skal utføres i 
planperioden. 

· Det første året i økonomiplanen utgjør årsbudsjett for 2019. 
· Låneopptak på kr 393 374 000 til investeringer i 2019 godkjennes. 
· Administrasjonen gis fullmakt til å reforhandle lånegjelden slik at nedbetalingstakten 

kommer i samsvar med anleggsmidlenes gjennomsnittlige økonomiske levetid. 
· Det bes om eierkommunenes godkjenning av økt låneramme til kr 7 mrd.  

Med hilsen 

Kjell Øyvind Pedersen 
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1 INNLEDNING 

Økonomiplanen for 2019 - 2023 er bygget opp som et strategisk dokument. Utgangspunktet er IVARs visjon 
og målsettinger for tjenesteproduksjonen.  
 
Økonomiplanen har preg av kontinuitet og tar opp i seg styrets løpende økonomiske vurderinger og 
disposisjoner. Dokumentet danner grunnlag for aktivitetsplanene i selskapet, og angir klare resultatmål. 
 
Budsjettet for 2019 inngår som første år i økonomiplanen. Økonomiplanen er et styringsdokument som gir en 
helhetlig oversikt over de økonomiske disposisjonene i selskapet. Arbeidet med budsjettet rullerer og tar 
utgangspunkt i rammene satt i økonomiplanen. 
 
Bruken av 5-årsplaner medfører at eierkommunene får signal om priser og prisprognoser på et tidlig 
tidspunkt, men det er viktig å være oppmerksom på at det er en viss risiko i signalene. Rammebetingelsene 
for IVARs tjenesteområder endres stadig. Innenfor en så lang tidsperiode er det klart at det kan oppstå 
forhold som medfører behov for justering. 
 
IVAR leverer tjenester som konkurransebevisst servicebedrift og miljøbevisst samfunnsgarantist. 
Økonomiplanen bærer derfor preg av langsiktig garantiansvar som skal dekkes på en kostnadseffektiv måte.  
 
Ett av IVARs hovedmål er å holde prisutviklingen lavere enn konsumprisindeksen (KPI). I 5 års-perioden blir 
dette vanskelig å oppfylle. Samfunnet setter nye krav og begrensninger slik at prisutvikling alene er et 
krevende målingskriterium. Eierne ønsker å prioritere høy kvalitet og god leveringssikkerhet i alle ledd av 
produksjonen. Befolkningsvekst og endring i lovverk og regler krever også sterk innsats med hensyn til 
investering i nye anlegg. Disse kravene og ambisjonene legger press på økonomien, men bidrar samtidig 
som viktige byggeklosser i samfunnet vårt. Målet om lavere prisstigning enn KPI utfordres av økte 
kapitalkostnader som følge av høye investeringer de siste årene og i den kommende planperioden. 
Investeringer som gjøres i denne fasen sikrer tjenestene i et tidsperspektiv fram mot 2050. 
 
 
Eierne og styret har sammen med administrasjonen og de ansattes organisasjoner gjennomført et 
omfattende strategiarbeid for å tydeliggjøre de viktigste satsingsområdene:  
 

• Vi skal utvide og utvikle tjenestetilbudet til kommunene 

• Vi skal utvikle merkevaren IVAR 

• Vi skal styrke IVARs posisjon som kompetanseleverandør 

• Vi skal bidra aktivt til regional verdiskaping og utvikling 
 
Arbeidet for og i et utvidet samarbeid med kommunene pågår. Vi registrerer en grunnleggende positiv 
holdning til dette både i kommunene og hos egne ansatte. Vi er sikre på at samarbeidet kan videreutvikles 
og styrkes i tiden som kommer slik at regionen kan dra enda bedre nytte av god kompetansebredde og 
landets mest konkurransedyktige VAR-tjenester.  
Kommunereformen utfordrer noen av de etablerte samarbeidskonstellasjonene, men dialogen går godt. 
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2 FORRETNINGSIDÉ OG VIRKEOMRÅDER 

Selskapet eies av kommunene Finnøy, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, 
Sandnes, Sola, Stavanger, Time og Strand. Det totale innbyggertallet er prognosert til 339 845 i 2019  
 
2.1.1 Formål 

• levere godt, sundt og friskt drikkevann til eierkommunene 

• motta og behandle avløpsvann fra eierkommunene 

• motta og behandle avfall fra eierkommunene 
 
Selskapet kan påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. 
 
Selskapet kan også inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og virksomheter. 
 
Selskapet kan delta på eiersiden i andre selskaper, når dette ligger innenfor de rammer IKS-loven og 
eventuelle andre lover/forskrifter angir for selskapets deltakelse i selskaper/forretningsdrift. 
 
2.1.2 Visjon 

• IVAR skal sikre regionen markedets mest konkurransedyktige VAR-tjenester 
 
2.1.3 Hovedmål 

• IVAR skal utvikle og utvide tjenesteleveransene i regionen 

• IVAR skal være garantist for utvikling, kvalitet og miljø 

• IVAR skal ha en prisutvikling lavere enn KPI 

• IVAR skal være en sterk merkevare med et godt omdømme 

• IVAR skal være en aktiv medspiller for regional utvikling 

• IVAR skal være en attraktiv og utfordrende arbeidsplass basert på kompetanse 

• IVARs virksomhet skal være basert på sunne etiske prinsipper 

• IVAR skal være i fremste rekke når det gjelder HMS 
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3 STATUS, PERIODEMÅL OG STRATEGIER 

3.1 Organisasjon og drift 

IVAR ledes av et representantskap med 25 medlemmer fordelt i hovedsak basert på folketallet i de 
respektive eierkommunene. Representantskapet velger 5 medlemmer og de ansatte velger 2 medlemmer og 
2 observatører til styret for selskapet. Styret ansetter administrerende direktør. 
 
3.1.1 Status 

IVAR er organisert som dette:  

Representantskap
 

Styre
 

Adm. direktør
 

KS/HMS
 

Merkevare/info
Personal

Tjenesteutvikling
 

Økonomi/adm.
 

Plan og utbygging
 

Gjenvinning
 

Drift VA
 

 
 

Strategien fokuserer på å utvikle IVAR som verktøy for å sikre kommunenes tjeneste- og kompetansebehov 
på VAR-sektoren. I strategiarbeidet er 4 utfordringer spesielt utpekt som kritiske for et vellykket resultat:  
 

• Videreutvikle samarbeidet med eierkommunene 

• Utvikle IVAR som verktøy for regional utvikling 

• Utvikle merkevaren IVAR 

• Utvikle kompetansebedriften IVAR 
 
Med dette utgangspunktet har virksomheten i IVAR hatt en uvanlig sterk vekst. Tjenesteleveransene til 
eierkommunene er sterkt utvidet og omfatter flere nye områder. En rekke nye miljøtiltak er etablert, arbeidet 
med merkevare og omdømme er profilert og synlig, vi samarbeider med andre næringslivsaktører om flere 
nye initiativ og etableringer, og vi har styrket bemanningen vesentlig med tanke på økt kundekapasitet og 
spesialisert kompetanse.  
 
Arbeidet som er gjort i forbindelse med at selskapet har kvalifisert seg til, og blitt sertifisert i henhold til, 
standardene ISO 9001 og ISO 14001 gir et godt grunnlag for å møte forpliktelser og mål med høye 
ambisjoner innenfor kvalitet, helse, miljø og sikkerhet. 
 
Til tross for den sterke ekspansjonen har vi maktet å overholde målsettingen for prisutvikling.  Effektivitet 
måles blant annet som god kvalitet til lav pris. I oversikt fra Huseiernes Landsforbund figurerer 4 av våre 
medlemskommuner blant de ti beste i landet når det gjelder samlet gebyr.  
 
3.1.2 Utfordringer 

Befolkningsvekst, leveringssikkerhet, bærekraftkriterier og økte miljøkrav aktualiserer omfattende tiltak 
innenfor alle tjenesteområdene; vannforsyning, avløpshåndtering og avfallsbehandling. Valget av løsninger 
påvirkes og velges i tråd med rammebetingelser for lang tid framover og stiller store krav til faglig 
kompetanse og økonomisk ansvarlighet. Målsettingen om en prisutvikling lavere enn KPI utfordres i denne 
situasjonen. Desto viktigere vil det være å sikre at utviklingen samsvarer med visjonen: Leveranse av 
markedets mest konkurransedyktige tjenester.   
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Utviklingen av samarbeidet med kommunene har til en stor grad vært basert på kommunenes 
kompetansebehov. IVAR spiller en aktiv rolle i form av faglig støtte etter det behovet kommunene til enhver 
tid måtte ha. Dette har også vært grunnlaget for det utvidede samarbeidet som IVAR har etablert med 
enkelte kommuner. IVAR har påtatt seg alt arbeid, inklusive drift, planarbeid og forvaltning på VAR-sektoren i 
Rennesøy, Kvitsøy, Finnøy, Strand, Time og Hjelmeland kommuner. IVAR har også overtatt driften av 
renovasjonselskapet RYMI i Ryfylke.  
 
Utvidelsen gjennomføres som en virksomhetsoverdragelse, dvs. at de fleste funksjoner i kommunen i 
utgangspunktet fortsetter som før. Oppmerksomheten knyttes til realisering av synergi og mulige gevinster i 
den utvidede organisasjonen.  
 
Dette gjelder også driften. Optimaliserte ordninger for vakt, lagerhold og bemanningsstruktur er en viktig 
suksessfaktor i den videre utviklingen av IVAR og kommunene.   
 
Det utvidede tjenestespekteret omfatter en stor grad av kommunal planlegging, saksbehandling og 
kundekontakt. IVAR vil videreutvikle og styrke systemene for å betjene disse tjenesteområdene på en god 
måte.  
 
Som følge av aktivitetsøkningen møter IVAR stadig utfordringer som angår muligheter i nedstrømsløsninger 
utenfor selvkostområdet. Enkelte av disse kan det være naturlig å følge opp gjennom å etablere virksomhet i 
eget selskap.  Eierkommunene har drøftet IVARs rammevilkår og kommet til at en ansvarlig oppfølging best 
kan styres gjennom å utvikle slik aktivitet i konsernmodell under IVAR Næring AS som har direkte 
representasjon fra IVAR IKS. En slik organisering gir også en god løsning for å skille selvkostaktiviteter fra 
næringsaktiviteter. 
 
3.1.3 Strategier 

1. Fortsatt arbeid for god kostnadskontroll og minimalisering av risiko i investeringer 
2. Aktiv innsats for å utvikle IVARs tjenesteleveranser til eierkommunene 
3. Synliggjøre og utnytte synergier i utvidet samarbeid med kommunene. 
4. Etablere gode systemer for kundekontakt og kommunal saksbehandling. 
5. Styrke og utvikle kompetansemiljøet i IVAR  
6. Utvikle nedstrømsløsninger i tråd med eiernes forventninger. 
7. Vedlikeholde sertifiseringen av IVAR for ISO 9001 og ISO 14001 
8. Videreutvikle produksjons- og økonomistyringssystem 

 
 
 

3.2 Vann 

3.2.1 Status 

Etter at vi før milleniumskiftet sluttførte basiselementene i oppgraderingen av den regionale 
hovedforsyningen, var det en periode med liten aktivitet på investeringssiden innen vannforsyning. 
Vannbehandlingsanlegget på Langevatn, med UV-anlegg, hovedledning, råvannsoverføring fra Stølsvatn, 
basseng på Tjensvoll og dublert overføringsledning ga bedret forsyningssikkerhet.  
 
Vannleveransene har imidlertid økt med mer enn 20 % i løpet av perioden 2001- 2010. Tidligere prognoser 
for utviklingen ble utfordret av SSBs nye anslag for befolkningsutvikling i regionen. Folketallet vil øke med ca. 
100.000 innbyggere i den kommende 20-års periode og en ytterlig økning på 100.000 innbyggere fram mot 
2050. Arbeidet med å sikre god og sikker tilgang på drikkevann for alle innbyggere er derfor en særdeles 
viktig oppgave for IVAR. 
 
3.2.2 Utfordringer 

Dagens råvannskilder har ikke kapasitet til å dekke denne veksten i forbruket. Det er derfor satt fokus på å 
finne nye råvannskilder. Eksisterende råvannskilder er grunne og således sårbare i forhold til 
vannkvalitetsendringer og høye sommertemperaturer. En forutsetning for valg av ny råvannskilde er derfor at 
kilden er dyp og har et stort volum.  
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Etter omfattende utredning har valget falt på Birkelandsvatn i Bjerkreim kommune og forberedende arbeid er 
nå godt i gang. Birkelandsvatn er en del av Bjerkreimsvassdraget som er vernet laksvassdrag. Det er utviklet 
en plan for å utnytte den samlede kildekapasiteten (inklusive de eksisterende hovedkildene) som sikrer alle 
brukerinteresser i Bjerkreimsvassdraget. NVE har nå gitt IVAR IKS konsesjon på vannuttak fra 
Birkelandsvatn. 
 
Vi regner med økt oppmerksomhet på kvalitet de nærmeste årene. Den hygieniske kvaliteten på råvannet er 
for tiden god, men vi trenger å sikre 2 hygieniske barrierer i kilde/vannbehandling. Ved bruk av 
Birkelandsvatn som råvannskilde oppnås en hygienisk barriere i kilden. Den andre må tas i 
vannbehandlingsanlegget. Vi ser også at det, bl.a. som følge av klimaendringer, er en tydelig økning i 
fargetallet og at det i enkelte perioder er rom for forbedringer når det gjelder farge, lukt, smak og temperatur.  
 
For å imøtekomme krav til kapasitet, sensorisk kvalitet, temperatur og hygienisk barriere i vannbehandlingen 
ble det besluttet å utvide vannbehandlingsanlegget på Langevatn. Når det gjelder prosess har man valgt 
ozonering og biofiltrering. Det nye vannbehandlingsanlegget vil bli satt i drift i 2019. 
 
 
Den prognoserte befolkningsøkningen gjør også at vi må se på vanntransportkapasitet og sikkerhet knyttet til 
dette. En ny hovedplan for vanntransport er utarbeidet og forprosjekteringen har startet. 
 
3.2.3 Strategier 

1. Sikre Birkelandsvatn som ny hovedkilde. 
2. Samarbeide med kommunen og brukerinteressene om sikring av Bjerkreimsvassdraget.  
3. Romsvatn, Stølsvatn og Storavatnet inngår i hovedforsyningen 
4. Hagavatn og Langevatn har status som reservevannforsyning 
5. Stokkavatnet og grunnvannsanlegget i Oltedal har status som krisevannforsyning 
6. Vannbehandlingen ved Langevatn bygges ut til fullrensing med ozonering og biofiltrering. 
7. IVAR skal sikre en operativ krisevannforsyning i kommunene 
8. Gjennomføre utvidet vanntransport i tråd med utarbeidet hovedplan 

 
 

 
 

3.3 Avløp 

3.3.1 Status 

Sentralrenseanlegg Nord – Jæren (SNJ) i Mekjarvik ble i sin tid bygget som et kjemisk anlegg med krav til 
reduksjon av fosfor. I de senere år er anlegget blitt drevet som et sekundærrenseanlegg med krav til 
reduksjon av organisk stoff. Med en økende andel løst organisk stoff i avløpsvannet inn til anlegget samt en 
generell økende belastning, kunne ikke lenger anlegget tilfredsstille konsesjonskravene. 
For å innfri konsesjonskravene og møte behovene for kapasitetsøkning er SNJ utvidet og bygget om til et 
biologisk anlegg. Endringene er gjennomført etter omfattende vurderinger av forhold knyttet til drift, 
arealbruk, igangkjøring og optimalisering. 
Ved SNJ tar man også imot slam fra våre andre renseanlegg. Alt slam behandles for produksjon av biogass. 
Biogassen blir oppgradert til samme kvalitet som naturgass og solgt til Lyse Neo AS for kommersiell 
utnyttelse. 
 
Bioresten blir tørket, pelletert og tilsatt kalsium og urea og selges som organisk gjødsel eller utnyttet som 
jordforbedringsmiddel. 
 
På Grødaland i Hå kommune mottar et biologisk renseanlegg prosessvann fra Kviamarka næringsområde og 
Varhaug sentrum. Anlegget er utvidet med flotasjon som nytt rensetrinn, og inkluderer biogassreaktorer og 
oppgraderingssystem for biogass. Mottaksanlegg for matavfall er tilknyttet og varmesentral er planlagt. 
 
Nye mekaniske renseanlegg er bygget på Nærbø og Vigrestad. Oltedal renseanlegg er oppgradert. 
 
Vik renseanlegg er et biologisk anlegg med god kapasitet, mens Bore renseanlegg er et oppgradert 
mekanisk anlegg som er belastet opp til konsesjonsgrensen.  
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3.3.2 Utfordringer 

Som for vannforsyningen må tjenestene dimensjoneres for en økning på nærmere 200.000 fram mot år 
2050. 
 
Myndighetskravene til rensing er skjerpet gjennom EUs avløpsdirektiv. 
 
SNJ er utvidet og bygget om til et biologisk anlegg.  
 
Når det gjelder slambehandlingen, dvs. kvalitet på og utnyttelse av pellets fra SNJ, er situasjonen at vi nå 
leverer et 100 % hygienisert produkt. Det er i ferd med å utvikle seg et marked for organiske jord- og 
gjødselprodukter. For å utnytte slammet på en mer miljøvennlig måte og som en ressurs, er det bygget en 
gjødselfabrikk. Det er etablert et eget selskap (Minorga Vekst as), for omsetting av gjødsel som er forutsatt 
skal være en konkurrent til mineralgjødselen, sammen med ekstern aktør.  
 
For å imøtekomme utvidelse ved Kviamarka næringsområde er Grødaland avløpsrenseanlegg utvidet med 
flotasjon. Da belastningen og slamproduksjonen øker, har det vist seg å være økonomisk forsvarlig å bygge 
et biogassanlegg for dette sammen med organisk avfall fra husholdningene på Grødaland. Gassen herfra blir 
oppgradert og solgt til Lyse Neo AS som på SNJ. 
Biogassanlegget er nå fullført, mens det fortsatt utredes løsning for framtidig energisentral.  
 
Den prognostiserte befolkningsøkningen medførte at vi måtte se på avløpstransport og sikkerhet knyttet til 
dette. En ny hovedplan for avløpstransport er utarbeidet. 
 
Samarbeidet med kommunene om industripåslipp til hovedavløpssystemet pågår og skal fortsette. 
Kommunene har nå fått adgang til å sette krav til påslipp fra industrien. Samarbeid mellom kommune og 
IVAR er av avgjørende betydning for å kunne ta riktige beslutninger. 
 
 
3.3.3 Strategier 

1. Vi vil arbeide for at kravene til rensing og tiltak på avløpssektoren begrunnes ut fra miljømessige 
helhetsbetraktninger 

2. Vi skal kommunisere synspunkter på riktige regionale løsninger overfor myndighetene 
3. Kompletteringen av avløpsanleggene i regionen gjennomføres etappevis og med hensyn til usikre 

rammevilkår 
4. Samarbeide med kommunene og næringslivet for å finne gode totalløsninger når avløpsrensing 

skal utvikles videre 
5. Vi skal arbeide for industriell utnyttelse av biogass og gjødselprodukter 
6. Ny avløpsledning vest gjennomføres i tråd med vedtatt hovedplan 
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3.4 Renovasjon 

3.4.1 Status 

IVAR har et komplett system for mottak og behandling av avfall. Komposteringsanlegget på Hogstad er i 
2018 erstattet av det nye anlegget for matavfall på Grødaland. Etter omfattende utredning kom vi til at det 
ville være riktig å satse på biogassproduksjon basert på det våtorganiske avfallet og utnytte arealet på 
Hogstad til annen produksjon. Biogassanlegg for våtorganisk avfall er plassert på Grødaland.  Det tilhørende 
forbehandlingsanlegget er oppført og prøvedrift pågår. 
 
Energigjenvinningsanlegget på Forus har nå en kapasitet på 110 000 tonn avfall i året for å dekke regionens 
behov etter nedleggingen av Sele avfallsplass. 
Alle kommunene opererer hentesystemer med egne dunker for restavfall, papir og organisk. I tillegg har flere 
innført egen ordning for innhenting av plast. Gjenvinningsandelen for husholdningsavfall er oppe i over 90 % 
(51 % materialgjenvinning og 43 % energigjenvinning). IVAR har planlagt å øke andelen som går til 
materialgjenvinning gjennom å etablere eget sorteringsanlegg for restavfallet. Investeringer knyttet til 
sorteringsanlegget for restavfall er reflektert i denne økonomiplanen. Anlegget er under bygging og prøvedrift 
forventes startet ved utgangen av 2018. 
 
Rivningstrevirke mottas og knuses på Hogstad for videre transport til Sverige. Anlegget på Grødaland 
trenger varmesentral basert på fornybar energi. Rivningstrevirket kan benyttes her. En slik varmesentral 
utredes og planlegges det for. 
 
De bemannede gjenvinningsstasjonene på Forus og Sele er en stor suksess og har vært i drift i flere år og 
har en bruk langt utover de opprinnelige prognosene. Beliggenhet og fasiliteter tilsier at dette gir et meget 
godt tilbud til 90 % av befolkningen i IVAR-regionen. Vi har nå i tillegg utvidet fasilitetene og åpningstidene 
ved anlegget. Dette for å øke sikkerheten på området og for å tilrettelegge for økning i leverte mengder.  
 
Vi har driftet et tilbud med ”byttebu” på gjenvinningsstasjonen der publikum kan levere brukbare ting i stedet 
for å kaste dem. Andre kan så hente det ut gratis. Dette er tiltak som er etterspurt av både eiere og publikum, 
men som øker det totale kostnadsnivået på renovasjon. Ny permanent byttebu er bygget og åpnet. Sele 
gjenvinningsstasjon driftes fremdeles, og er viktig som avlastningsstasjon for Forus.  
 
3.4.2 Utfordringer  

Det er viktig å legge til rette for bærekraft og sirkulær økonomi ved å utnytte mulighetene til verdiskaping i 
den samlede virksomheten, blant annet ved å bidra til at kommersielt interessante nedstrømsløsninger blir 
fulgt opp.  
 
Herunder kommer prosjekt for behandling av våtorganisk avfall med produksjon av biogass på Grødaland i 
Hå kommune. Anlegget baseres på slamproduksjon fra renseanleggene på Jæren og mottak av våtorganisk 
avfall fra husholdningene.  
 
Biogassen oppgraderes og distribueres via Lyse sitt gassnett. Vi regner med å doble produksjonen til 60 
GWh etter igangkjøring av anlegg for mottak av eksternslam og bioavfall fra storhusholdninger og 
fiskeindustri. Produksjonen vil deretter øke i takt med befolkningsøkningen. Med økende produksjon øker 
også volumene av biorest som må behandles og omsettes. 
 
 
3.4.3 Strategier 

1. Tilpasning til nye nedstrømsløsninger må gjennomføres og kompletteres i samarbeid med 
eierkommunene.  

2. Fullføre bygging av sorteringsanlegg for kommunalt restavfall. 
3. Bygge varmesentral på Grødaland basert på rivningstrevirke. 



 

 

10 

ØKONOMIPLAN FOR 2019 - 2023 

3.5 Forutsetninger 

3.5.1 Investering 

Investeringene blir nærmere presentert i forbindelse med hvert hovedområde under. Her er en 
hovedoversikt, fordelt på vann, avløp, renovasjon og felles: 
 

 
 
Det presiseres at noen av prosjektene som er lagt inn bygger på kalkyler. Detaljprosjektering viser ofte at 
endelig tall kan bli justert. Det hefter derfor en del usikkerhet til investeringsbeløpene utover i planperioden. 
 
Dessuten kan det informeres om pågående utredningsarbeid for oppgradering av rensing av avløpsvann i 
Strand, men foreløpig er det kun satt av planleggingsmidler.  
 
3.5.2 Finansiering og renteutvikling 

 Alle nye investeringer er forutsatt finansiert med lån. Total lånegjeld vil ved årsskiftet 2018/2019 være på ca. 
3,8 mrd. kroner for så å øke i perioden. IVAR er m.a.o. i stor grad påvirket av rentenivået. Gjeldende 
godkjent låneramme er 5 mrd. kroner. 
 
I økonomiplanen er det budsjettert rentekostnader på flytende lån beregnet ut i fra følgende nivåer: 

 
 
Gjelds- og likviditetsforvaltning skjer i tråd med IVARs finansreglementet. Pr. i dag er 5,3 % av lånegjeld 
bundet til fastrentekontrakter (swap).  
I henhold til nye retningslinjene for selvkost, er det benyttet 5 års swap-rente pluss 0,5 % for beregning av 
kalkylerente i økonomiplanen. IVARs rentekostnader (3 mnd nibor + 0,6 % margin) forventes imidlertid å 
ligge under kalkylerenten i 2019. Selvkostområdene er derfor for 2019 godskrevet denne differansen. 
Tidligere år har forholdet vært motsatt og selvkostområdene ble da belastet med faktiske netto 
rentekostnader, slik det ble gjort ved regnskapsavslutningene for 2012, 2013, 2014 og 2015. Det vises her til 
noter i årsrapportene. På grunnlag av renteprognoser forventes det at forholdet mellom kalkylerente og 
rentekostnader vil utvikle seg slik: 
 

 
 

INVESTERINGER PERIODEN 2019 2020 2021 2022 2023

VANN 1 839 806 000 155 750 000 539 756 000 605 800 000 496 500 000 42 000 000

AVLØP 1 116 166 000 174 166 000 242 000 000 375 000 000 250 000 000 75 000 000

RENOVASJON 48 800 000 48 800 000

FELLES 14 658 000 14 658 000

TOTALT 3 019 430 000 393 374 000 781 756 000 980 800 000 746 500 000 117 000 000

2019 2020 2021 2022 2023

Flytende rente 2,10 % 2,50 % 3,00 % 2,83 % 2,92 %

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%
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SWAP NOK 5 år

Påslag
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Lånerente
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Ny kommunelov som trer i kraft i løpet av 2019 tilsier imidlertid at kalkylerente skal brukes fom. 2020.  
 
IVARs investeringer er 100 % lånefinansiert og økonomiplanen tilsier gjeldsutvikling slik det framgår 
nedenfor. 
 

 
 
IVAR har i dag en låneramme på kr 5 mrd. Forslag til økonomiplan legger opp til at IVAR må søke 
eierkommunene om økt låneramme i løpet av 2019. 
Det har over tid utviklet seg et misforhold mellom lånegjeldens samlede løpetid og den gjennomsnittlige, 
økonomiske levetiden for anleggene. Det faktum at avskrivninger nå først trer i kraft etter at investeringer er 
ferdigstilt forsterker dette misforholdet.  Det foreslås derfor å endre nedbetalingsprofilen for lånegjelden i tråd 
med anleggsmidlenes økonomiske levetid. 
 
 
3.5.3 Inflasjonsjustering 

Det er lagt til grunn en årlig generell pris- og lønnsvekst på 2,2 % i planperioden for driftskostnader og 
driftsinntekter.  
 
3.5.4 Befolkningsutvikling 

En del av inntektsforutsetningene i økonomiplanen er knyttet til antall innbyggere.  
I tråd med prognoser fra SSB er følgende befolkningsutvikling lagt til grunn: 
 

 
 

3.6 Vann 

3.6.1 Planlagte investeringer 

 
 
3.6.2 Priser 

Prisen på vann beregnes ut ifra 2 faktorer; En variabel del som baserer seg på faktisk forbruk (fordelt pr. m3), 
og et fastledd som baserer seg på 40 % av de totale kostnadene (fordelt pr. innbygger). 
 

Utvikling gjeld og avdrag 2019 2020 2021 2022 2023

Gjeld pr. 1.1. 3 762 111 000 4 448 372 000 5 062 614 000 5 849 842 000 6 370 076 000

Nye lån 837 624 000 781 756 000 980 800 000 746 500 000 117 000 000

Avdrag 151 363 000 167 514 000 193 572 000 226 266 000 251 149 000

Gjeld pr. 31.12. 4 448 372 000 5 062 614 000 5 849 842 000 6 370 076 000 6 235 927 000

2019 2020 2021 2022 2023

Antall innbyggere 339 845 345 806 342 428 344 301 346 637

INVESTERING VANN 2019 2020 2021 2022 2023

DIVERSE INVESTERINGER VANN 4 300 000

NY RÅVANNSFORSYNING 20 000 000 106 000 000 90 000 000 36 500 000

OPPGRADERT VANNBEHANDLING 40 000 000

SAMMENKOBLING AV VANNLEDNINGSNETT I TIME OG KLEPP 3 256 000

DAM LANGEVATN UTBEDRING KLASSE 4 32 000 000 15 500 000

HØYDEBASSENG HÅLAND 5 000 000 25 000 000 45 000 000

VURDERING SIKKERHET/UTTAK HÅ 10 000 000 10 800 000

NY HOVEDVANNLEDNING VEST 43 000 000 380 000 000 460 000 000 460 000 000 42 000 000

VANN STRAND 200 000

DUBLERING ÅSVATNET 1 500 000

FORLENGELSE INNTAKSLEDNING KROKARHEIA VBA 500 000

VANNLEDNING HAUSKJEVÅGEN - HJELMELANDSVÅGEN 8 750 000

UTTAK RÅVANN FRA HAUSKJEÅNA 500 000

TOTALT VANN 155 750 000 539 756 000 605 800 000 496 500 000 42 000 000

INVESTERING FELLES 2019 2020 2021 2022 2023

FELLS VA-INVESTERINGER 6 985 000

FELLES IKT-INVESTERINGER 7 673 000

TOTALT FELLES 14 658 000
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Alle eierkommunene får vann fra IVAR.  For kommende planperiode forutsettes det 46 000 000 m3 levert 
vann i 2019 og en økning til 46 900 000 m3 i 2023 i takt med forventet innbyggerøkning. Historikk og 
prognose viser følgende signalpriser i planperioden: 
 

 
 
Økningen fom. 2019 skyldes først og fremst igangsetting av nytt vannbehandlingsanlegg på Langevatn.  
Videre i perioden får vi en økning som følge av finanskostnader knyttet til bygging av ny hovedvannledning 
vest.  Den nye hovedvannledningen har tidligere år kun ligget inne i økonomiplanen med planleggingsmidler. 
 
Gebyrøkningen i planperioden er nødvendig for å dekke inn volumøkninger, forbedret vannkvalitet og økt 
leveringssikkerhet.  
 
Omregnet til kr pr. m3 får vi en prisutvikling slik det framgår av grafen nedenfor.  
 
«KPI-pris» viser utviklingen i konsumprisindeksen med utgangspunkt i IVAR-gebyr 2004. Som vi ser har 
gebyrøkningen vært lavere enn indeksen, men vi får en økning fom. 2019. Økningen skyldes i hovedsak 
kapitalkostnader av betydelige investeringer i planperioden. Tidligere års overskudd tilbakeføres fra 2019 og 
bidrar til å holde gebyrene lavere i slutten av perioden enn det de årlige kostnadene skulle tilsi. 
 

 
 
 
For hele planperioden kan årlig økning utover prisstigning i gjennomsnitt anslås til ca. kr 151 pr. husstand.  
 
3.6.3 Økonomisk prognose 

Følgende økonomiske utvikling forventes for hovedområde VANN: 

 
 
 
Tidligere års overskudd tilbakeføres kommunene med til sammen kr 67 mill. for årene 2019 - 2023, slik at det 
budsjetteres med årlige underskudd for vann i perioden 2019 - 2023. Det tilstrebes en mest mulig jevn 
gebyrutvikling.  Utvidelse og oppgradering av vannbehandlingsanlegget på Langevatn og ny 
hovedvannforsyning er hovedårsaker til økning i avskrivninger i fom. 2019. Så kommer ny hovedvannledning 
vest som gir økte finanskostnader i perioden, mens avskrivninger og økte driftskostnader ikke er med i 
oppstillingen ovenfor, men slår inn fom. 2024 når anlegget tas i bruk. 
 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

VANNPRIS

Variabel pris pr. m3 1,29 1,40 1,44 1,48 1,89 2,00 2,27 2,51 2,88

Fastledd pr. innbygger 122 129 132 131 171 181 205 226 260
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6,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

IVAR-gebyr

"KPI-pris"

Øk.plan 2018 - 2022

Uten bruk av overskudd

VANN 2019 2020 2021 2022 2023

Inntekter 170 379 000 182 018 000 202 009 000 221 443 000 252 721 000

Driftskostnader 85 010 000 87 493 000 88 853 000 90 230 000 91 624 000

Avskrivninger 51 146 000 61 198 000 61 297 000 62 741 000 68 385 000

Finanskostnader 37 223 000 53 327 000 71 859 000 88 472 000 96 712 000

Resultat -3 000 000 -20 000 000 -20 000 000 -20 000 000 -4 000 000
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3.7 Avløp 

3.7.1 Planlagte investeringer 

 
 
3.7.2 Priser 

Prisen på avløp beregnes ut ifra 2 faktorer. En variabel del som baserer seg på faktisk behandlet mengde 
(fordelt pr. m3), og et fastledd som baserer seg på 40 % av de totale kostnadene (fordelt pr. innbygger). 
 
 
Alle eierkommunene får sitt avløp behandlet av IVAR, med unntak av Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy. På 
grunnlag av analyse av mottatt avløpsvann i 2018 og de siste foregående årene forutsettes det 51 000 000 
m3 for hele planperioden. Forventet mottak av avløpsvann er vanskelig å anslå fordi mengdene i stor grad 
påvirkes av nedbørsmengder.  Historikk og prognose viser følgende signalpriser i planperioden: 
 

 
 
 
 
Økte investeringer i planperioden som følge av skjerpede rensekrav og innbyggervekst er de viktigste 
faktorene som ligger til grunn for kostnadsøkningen som ligger til grunn før økte avløpsgebyrer. Det er lagt 
inn økte driftskostnader på renseanleggene der styrking av drift har vært nødvendig for å tilfredsstille nye 
rensekrav.  
Videre medfører ny trase bybånd sør til Bore og nytt renseanlegg på Bore økte finanskostnader, mens økte 
avskrivninger og driftskostnader slår inn fom. 2024 når anleggene forventes satt i drift.  Den nye løsningen 
for avløp vest har tidligere år kun ligget inne i økonomiplanen med planleggingsmidler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVESTERING AVLØP 2019 2020 2021 2022 2023

REHABILITERING BIOGASS OG SLAMANLEGG SNJ 3 000 000

FORBRENNINGSANLEGG GRØDALAND 100 000 000 76 000 000

UTVIDELSE SNJ 10 000 000

GRYTNES OG TAU AVLØPSRENSEANLEGG 10 000 000

OPPGRADERING AV BIOGASSANLEGGET PÅ SNJ 10 000 000

NYE VÅGEN PUMPESTASJON 11 000 000

TRASE BYBÅND SØR TIL BORE 10 000 000 25 000 000 100 000 000 100 000 000 25 000 000

OMLEGGING BIOLOGISK RENSING SNJ 2 000 000

LUKTHÅNDTERING SNJ 11 500 000 2 000 000

NY BUFFRTANK BIOGASSANLEGG GRØDALAND 4 000 000

TØRKING AV SLAM VED GRØDALAND 10 000 000 70 000 000 49 000 000

VERKSTED, LAGER, GARASJE, VASKEPLASS GRØDALAND 15 000 000 30 000 000

NYTT BORE AVLØPSRENSEANLEGG MED LEDNINGSANLEGG 4 000 000 15 000 000 150 000 000 150 000 000 50 000 000

INVESTERINGER SNJ 43 550 000

INVESTERINGER GRØDALAND 28 716 000

INVESTERINGER STRAND/HJELMELAND 1 400 000

TOTALT 174 166 000 242 000 000 375 000 000 250 000 000 75 000 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

AVLØPSPRIS

Variabel pris pr. m3 1,99 2,05 2,27 2,49 2,64 2,96 3,34 3,57 3,65

Fastledd pr. innbygger 221 228 245 253 271 303 341 362 368



 

 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omregnet til kr pr. m3 får vi en prisutvikling slik det framgår av grafen nedenfor.  
 
«KPI-pris» viser utviklingen i konsumprisindeksen med utgangspunkt i IVAR-gebyr 2004. Som vi ser har 
gebyrøkningen vært lavere enn indeksen, men vi ser også at det er en økning fom. 2013 som følge av høye 
investeringer og heving driftskostnadene for å kunne imøtekomme rensekravene. 
 

 
 
 
Pr. husstand kan IVARs andel av avløpsgebyret pr. år anslås å øke med i gjennomsnitt kr 130 pr år justert 
for prisstigning for hele planperioden.  
 
 
3.7.3 Økonomisk prognose 

Følgende økonomiske utvikling forventes for hovedområde AVLØP: 
 

 
 
 
Det budsjetteres med et underskudd på kr 10 og 4 mill. i hhv. 2019 og 2020 som dekkes inn av overskudd i 
2017. Økonomiplanen inkluderer investeringsmidler til energisentral og tørke på Grødaland som dermed 
genererer kapitalkostnader. Det er i perioden lagt inn kun et grovt anslag for driftskostnader og driftsinntekter 
for disse anleggene, men det må her presiseres at endelig løsning ikke er besluttet. Beløpene vil bli revidert 
ved neste rullering av økonomiplanen.  
  

AVLØP 2019 2020 2021 2022 2023

Inntekter 338 711 000 370 567 000 406 203 000 441 444 000 451 249 000

Driftskostnader 237 622 000 242 849 000 248 193 000 270 653 000 276 607 000

Avskrivninger 73 211 000 81 844 000 97 867 000 102 569 000 103 011 000

Finanskostnader 37 878 000 49 874 000 60 143 000 68 222 000 71 631 000

Resultat -10 000 000 -4 000 000 0 0 0
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3.8 Renovasjon 

3.8.1 Planlagte investeringer 

 
 
3.8.2 Priser 

Prisene innen renovasjon beregnes så langt det er mulig ut fra selvkost pr. fraksjon. Farlig avfall og 
underskudd ved drift av gjenvinningsstasjonene fordeles med et fastledd pr. innbygger. Fastleddet som skal 
dekke gjenvinningsstasjonene vil bli fordelt etter faktisk bruk av innbyggerne fra hver kommune 
(bruksundersøkelse gjennomføres tre ganger årlig). Finnøy, Strand og Hjelmeland er ikke med i IVARs 
renovasjonsordninger. Disse kommunene er sammen med 2 andre Ryfylke-kommuner medlemmer i Ryfylke 
Miljøverk IKS som driftes av IVAR. 
Prising av ulike fraksjoner bestemmes av en lang rekke variabler. Dette kan være direkte kostnader, 
miljøhensyn, markedsforhold, offentlige krav, m.m. Enkelte fraksjoner, som papir, treflis og metall kan variere 
kraftig fra år til år, mens de store fraksjonene som restavfall og våtorganisk leveres på langsiktige avtaler 
eller drives i egenregi.  
 
Renovasjonspriser 2019 og anslag for 2020 - 2023: 
 
Følgende fraksjoner faktureres kommunene: 

 
 
Prisene er i hovedsak justert etter prisutvikling og fjorårets økonomiplan. Dette inkluderer en mindre 
prisøkning for brukerbetaling på gjenvinningsstasjonene. Det er lagt til en linje for gebyr for levering av avfall i 
sekker som ikke er gjennomsiktige. 
 
Kommunene faktureres for underskuddet ved å drive gjenvinningsstasjonene på Forus og Sele. Dette 
faktureres etter hvilke kommuners innbyggere som bruker stasjonene. Fordelingen finnes ved gjennomsnittet 
av 3 årlige statistisk signifikante tellinger.  
 
Tabellen ovenfor viser prognose for de største fraksjonene frem til 2023. Fra 2020 er det lagt opp til en jevn 
prisutvikling for alle fraksjoner. 2019 er det første hele året med levering av restavfall til sorteringsanlegget 
og våtorganisk avfall til Grødaland. Det er knyttet usikkerhet til særlig inntektssiden for utsortert og 
viderebehandlet avfall fra sorteringsanlegget, samt til driftskostnader på Grødaland. Usikkerheten går i både 
positiv og negativ retning. Ved store utslag kan det medføre justering av priser for restavfall og våtorganisk 
avfall for neste økonomiplanperiode.   
 
 
 

INVESTERING RENOVASJON/GJENVINNING 2019 2020 2021 2022 2023

INVESTERING, FORUS & SELE 1 000 000

AVFALLSSORTERINGSANLEGG 34 000 000

OMBYGGING FARLIG AVFALL FORUS 10 000 000

TILTAK FOR UTTAK AV SAND MATAVFALL PÅ GRØDALAND 1 000 000

UTTAK AV SAND FRA SLURRY MATAVFALL GRØDALAND 1 000 000

INVESTERING, HOGSTAD 300 000

REHABILITERING TAK HOGSTAD 1 500 000

TOTALT 48 800 000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Restavfall 1 195 1 223           1 260           1 297           1 336            1 376            1 417             

Våtorganisk 1 485 1 530           1 575           1 623           1 671            1 722            1 773             

Papir -90 -90              -100             -100             -100              -100              -100              

Plast -270 -50              -50              -50              -50                -50                -50                

Glass/metall 165 180              185              190              195               200               205               

Gjenvinningsstasjon (kr/m3) 125 125              130              135              140               140               145               

Gjenvinningsstasjon hageavfall (kr/m3) 50 -              -              -              -                -                -                

Gj.stasjon gebyr sorte sekker (pr sekk) -                 30                30                30                30                 30                 30                 

Greiner, hage- og parkavfall 615 633              652              672              692               713               734               

Farlig avfall (kr/innbygger) 18 18                19                19                20                 20                 21                 

Grovavfallsinnsamling restavfall 1 195 1 223           1 260           1 297           1 336            1 376            1 417             

Grovavfallsinnsamling kildesortert 515 530              546              563              580               597               615               

Underskuddsekning gjenvinningsstasjoner 27 000 000 32 000 000   32 950 000   33 950 000   34 950 000    36 000 000    37 080 000    
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3.8.3 Økonomisk prognose 

Følgende økonomiske utvikling forventes for hovedområde RENOVASJON: 
 

 
 
Første år i planperioden preges i stor grad av oppstart avfallssorteringsanlegg, samt at 2019 blir første hele 
driftsår for behandlingsanlegg matavfall. I henhold til forretningsplanen, vil sorteringsanlegget gå med 
underskudd de første årene. Underskuddene skal dekkes av senere års overskudd i tråd med 
lønnsomhetsanalyser. 
 
 
 

3.9 Kommune-VAR og næring 

IVAR har i flere år hatt avtale om utvidet samarbeid med noen av eierkommunene. Det dreier seg både om 
drift og gjennomføring av investeringsprosjekter. Dette er utskilt fra IVARs kjernevirksomhet slik det framgår 
av oppsummeringen av økonomiplanen nedenfor. Fra 2020 reduseres kostnader og inntekter som følge av 
at Finnøy og Rennesøy går sammen med Stavanger.  

 
IVAR mottar avfall fra næringslivet og denne delen skal inntekts- og kostnadsmessig skilles ut fra 
selvkostdelen og føres på resultatområde for næring.  IVAR Næring AS er opprettet og er selskapet som 
fakturerer næringslivskundene. Det er imidlertid IVAR IKS som utfører tjenestene til næring på IKS’ets 
anlegg. Kostnadene knyttet til næringsvirksomheten viderefaktureres IVAR Næring AS gjennom avtaler i tråd 
med aksjelovens bestemmelser.  Næringsaktiviteten i IVAR IKS framgår særskilt i hovedoversikten. 

 

 

RENOVASJON 2019 2020 2021 2022 2023

Inntekter 323 053 000 361 121 000 368 596 000 375 680 000 382 713 000

Driftskostnader 291 577 000 297 992 000 304 548 000 311 248 000 318 095 000

Avskrivninger 33 251 000 41 831 000 41 837 000 41 743 000 41 630 000

Finanskostnader 22 153 000 25 674 000 25 763 000 25 301 000 24 634 000

Resultat -23 928 000 -4 376 000 -3 552 000 -2 612 000 -1 646 000
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4 OPPSUMMERING AV ØKONOMIPLAN 2019 – 2023 

 

SELVKOST
INVESTERINGER PERIODEN 2019 2020 2021 2022 2023

VANN 1 839 806 000 155 750 000 539 756 000 605 800 000 496 500 000 42 000 000

AVLØP 1 116 166 000 174 166 000 242 000 000 375 000 000 250 000 000 75 000 000

RENOVASJON 48 800 000 48 800 000 0 0 0 0

FELLES 14 658 000 14 658 000 0 0 0 0

TOTALT 3 019 430 000 393 374 000 781 756 000 980 800 000 746 500 000 117 000 000

DRIFTSINNTEKTER 2019 2020 2021 2022 2023

VANN 170 379 000 182 019 000 202 008 000 221 443 000 252 722 000

AVLØP 338 710 000 370 567 000 406 203 000 441 445 000 451 251 000

RENOVASJON 323 053 000 361 121 000 368 596 000 375 680 000 382 713 000

TOTALT 832 142 000 913 707 000 976 807 000 1 038 568 000 1 086 686 000

DRIFTSKOSTNADER 2019 2020 2021 2022 2023

VANN 85 010 000 87 493 000 88 853 000 90 230 000 91 624 000

AVLØP 237 622 000 242 849 000 248 193 000 270 653 000 276 607 000

RENOVASJON 291 577 000 297 992 000 304 548 000 311 248 000 318 095 000

TOTALT 614 209 000 628 334 000 641 594 000 672 131 000 686 326 000

AVSKRIVNINGER 2019 2020 2021 2022 2023

VANN 51 146 000 61 198 000 61 297 000 62 741 000 68 385 000

AVLØP 73 211 000 81 844 000 97 867 000 102 569 000 103 011 000

RENOVASJON 33 251 000 41 831 000 41 837 000 41 743 000 41 630 000

TOTALT 157 608 000 184 873 000 201 001 000 207 053 000 213 026 000

KALKULATORISK RENTE 2019 2020 2021 2022 2023

VANN 37 223 000 53 327 000 71 859 000 88 472 000 96 712 000

AVLØP 37 878 000 49 874 000 60 143 000 68 222 000 71 631 000

RENOVASJON 22 153 000 25 674 000 25 763 000 25 301 000 24 634 000

TOTALT 97 254 000 128 875 000 157 765 000 181 995 000 192 977 000

RESULTAT SELVKOST 2019 2020 2021 2022 2023

VANN -3 000 000 -20 000 000 -20 000 000 -20 000 000 -4 000 000

AVLØP -10 000 000 -4 000 000 0 0 0

RENOVASJON -23 928 000 -4 376 000 -3 552 000 -2 612 000 -1 646 000

SELVKOSTRESULTAT -36 928 000 -28 376 000 -23 552 000 -22 612 000 -5 646 000

BRUK AV TIDL. ÅRS OVERSKUDD 13 000 000 24 000 000 20 000 000 20 000 000 4 000 000

OPPBYGGING OVERSKUDD

OPPBYGGING UNDERSKUDD 23 928 000 4 376 000 3 552 000 2 612 000 1 646 000

INNDEKNING AV TIDL. ÅRS UNDERSK.

RESULTAT SELVKOST ETTER BALANSEFØRING 0 0 0 0 0

KOMMUNE-VAR 2019 2020 2021 2022 2023

DRIFTSINNTEKTER 82 670 000 72 489 000 74 084 000 75 714 000 77 380 000

DRIFTSKOSTNADER 82 670 000 72 489 000 74 084 000 75 714 000 77 380 000

RESULTAT KOMMUNE-VAR 0 0 0 0 0

NÆRING 2019 2020 2021 2022 2023

DRIFTSINNTEKTER 9 471 000 9 679 000 9 969 000 10 268 000 10 576 000

DRIFTSKOSTNADER 8 690 000 8 881 000 9 076 000 9 276 000 9 480 000

RESULTAT NÆRING 781 000 798 000 893 000 992 000 1 096 000

FINANSPOSTER 2019 2020 2021 2022 2023

RENTEUTGIFTER -99 039 000 -123 288 000 -163 687 000 -172 912 000 -184 233 000

RENTEINNTEKTER 1 133 000 1 132 500 1 132 500 1 132 500 1 132 500

MOTPOST KALKYLERENTE 97 906 000 128 875 000 157 765 000 181 995 000 192 977 000

NETTO FINANSPOSTER 0 6 719 500 -4 789 500 10 215 500 9 876 500

RESULTAT IVAR IKS 781 000 7 517 500 -3 896 500 11 207 500 10 972 500
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Forslag til vedtak:
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Utvalg Tidspunkt Saksnummer
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Saksutredning: 
Sak til orientering.

Forslag til vedtak:

Vedlagt følger hovedoversikt pr. 2. tertial 2018. 

IVAR IKS har et regnskapsmessig overskudd pr. 30. august 2018 på kr 15,3  mill. mot budsjettert 
underskudd på 10,6 mill. kroner. Det er i økonomiplanen for 2018 – 2022 budsjettert med et 
underskudd for hele 2018 på kr 24,5 mill. Dette skriver seg i hovedsak fra renovasjon fordi det er 
budsjettert med drift for Hogstad deler av 2018 som en del av overgangen til mottak av matavfall på 
Grødaland. Så er det slik at nye matbehandlingsanlegget er forsinket, og vi får dermed lavere 
kostnader enn forventet de første månedene av året.  

Tørr og varm sommer har gitt lavere mengder avløpsvann og lavere inntekter enn budsjettert, men i 
hovedsak på grunn av vanningsforbud har ikke nedbørssvikten gitt tilsvarende økning i leverte 
vannmengder.  

For å få riktig fordeling av kostnader mellom avløp og renovasjon er det lagt opp til interne 
inntekter/kostnader på Grødaland. Forsinkelsen gir avvik mellom budsjett og regnskap for både 
driftskostnader og inntekter innen dette driftsområdet.  

Forsinket oppstart nyanlegg medfører også lavere avskrivninger enn budsjettert.  

Forskyvninger i framdriften for investeringsprosjekter gir lavere rentebelastning enn forutsatt. 
Underforbruket på netto finansposter skyldes dessuten at kalkylerenten ligger over rentenivået for 
selskapets lånegjeld. Det forventes at også årsregnskapet vil ha en reserve på finanspostene, og som 
for 2017 vil det det bli foreslått å godskrive selvkostområdene.  

Videre er det både inntektssvikt og budsjettreserver i driften. Dette skyldes i stor grad kostnader 
knyttet til prosjekter vi utfører for kommuner med utvidet driftsavtale, og disse kostnadene 



viderefaktureres og gir oss tilsvarende økte inntekter. 

Lønnskostnadene ligger noe under budsjett på grunn av periodisering. Det er slik at utslaget av 
lønnsoppgjøret kommer inn i regnskapet sent på høsten. 

Det er utgiftsført kr 478,7 mill. i investeringer mot budsjettert kr 882,1 mill. per 2. tertial inkl. ubrukte 
investeringsmidler per. 31.12.2017. Som nevnt er det forsinkelser i framdriften for store 
investeringsprosjekter. 

Tallene vil bli nærmere kommentert i møtet. 

Rehabilitering vannledning Tronsholen - Tjensvoll.  

Ledningen har en beredskapsmessig funksjon i tilfelle det oppstår brudd på IVARs hovedvannledning. 
Vi har hatt noen ledningsbrudd i området på Hinna fordelt over noen år. Dette har gjort at vi har 
endret driftsmåte for ledningsstrekket Gausel-Hinna. 

Vi har gjort oss nye erfaringer i 2018. For første gang har vi opplevd ledningsbrudd (2 stk) ved 
Tronsholen/Hovemarka.   

Situasjonen er nå slik at det også er oppstått usikkerhet mht. forsikringsdekning dersom nye skader 
skulle oppstå. Forutsetningen for at det skal ytes erstatning fra forsikringsselskapet er at en skade 
skal være plutselig og uforutsett. Ettersom det har vært 6 ledningsbrudd stiller vårt forsikringsselskap 
KLP nå spørsmål om forfatningen til ledningen er så dårlig at det må forventes ledningsbrudd, og 
signaliserer et forbehold mht. framtidig forsikringsdekning. KLPs forbehold vil trolig gjelde både 
ansvarsforsikring og skadeforsikring. 

Det økonomiske er en side av saken, men det mest alvorlige ville være om vi får et ledningsbrudd 
som fører til at menneskeliv går tapt.  
IVAR har som følge av denne situasjonen satt i gang rehabilitering deler av vannledningen til en 
kostnad på anslagsvis kr 10 mill. Dette er ikke en oppgradering av ledningen, men en nødvendig 
rehabilitering for å kunne opprettholde opprinnelig funksjon.  Kostnadene føres derfor over 
driftsregnskapet. Resultatområde vann har et overskudd per. 31.08.2018 på kr 5,5 mill. og det 
forventes overskudd for 2018. 
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Kjell Øyvind Pedersen 
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Side 3 

PLAN/UTBYGGING 
Her rapporteres de største og viktigste prosjektene. I tillegg til disse er det en rekke mindre 

prosjekter. Under hvert prosjekt er en kort beskrivelse sammen med status pr. 30.09.2018. 

Økonomisk status støtter seg til kvartalsrapporter.  

Avløp

Forbrenningsanlegg Grødaland  

Som en del av utbyggingen av biogassanlegget på Grødaland arbeides det med planer for 

etablering av et ca. 10 MW forbrenningsanlegg med sikte på ferdigstillelse innen utgangen 

av 2020. Anlegget skal forsyne biogassanlegget med damp og Kviamarka industriområde 

med fornybar fjernvarme. Dette betinger at det inngås avtale med Jæren Fjernvarme. Totalt 

energibehov er estimert til ca. 39 GWh/år (2035) hvorav 23,4 GWh til fjernvarme og 15 GWh 

til eget dampbehov. Råstoff til anlegget er basert på kvernet returtrevirke slik at 

biogassanlegget kan forsynes med fornybar energi slik Enova støtten betinger. Til dekning 

av spisslast vil Tine Meierier supplere med varme fra egen kjelsentral (5MW). Totalt 

effektbehov blir dermed ca. 15 MW. Dette medfører at anlegget for fjernvarmenett er 

konsesjonspliktig. Anlegget vil i hovedsak bestå av bygg til forbrenningsanlegg, utvendig 

brensel håndtering, dampkjel med innvendige dampledninger / dampakkumulator, 

røykgassrensing, flyge aske silo, skorstein. Anlegget skal plasseres i et separat bygg i 

tilknytning til biogassanlegget.   

Kontrakt for forprosjekt og detaljprosjektering er inngått. Arbeidet med konseptet er ferdig. 

Forprosjektrapport foreligger. Søknad om utslippstillatelse er under høring. Det jobbes 

parallelt med søknad om tilskudd fra Enova. 

Kalkulert kostnad                                                                                           Ikke fastlagt 

Budsjett                                                                                                  kr   124.000.000,-          

Bevilget 2018                                                                                       kr     24.000.000,- 

Totalforbruk                                                                                                  kr    30.130.000,-  

Utvidelse Sentralrenseanlegg Nord - Jæren    

Renseanlegget ble i sin tid bygget som et kjemisk anlegg med krav til reduksjon av utslipp av 
fosfor (P). I takt med nye krav til utslipp av avløpsvann har også konsesjonen for SNJ endret 
seg. I dag har vi krav til reduksjon av organisk stoff. Siden vi har mye oppløst organisk stoff 
inn til anlegget i Mekjarvik, klarer ikke den kjemiske prosessen å fjerne dette. Vi hadde derfor 
problemer med å overholde konsesjonskravene. 

Nye prognoser for befolkningsutviklingen tilsier at vi i tiden fram mot 2050 vil få en 
befolkningsøkning på ca. 150 000 innbyggere som skal sogne til renseanlegget. 

Gjennom prosessvurderinger kom vi fram til at den prosessen som vil være mest gunstig for 
oss med hensyn på: 

- Investeringskostnader 
- Driftskostnader 
- Slamproduksjon og slam behandling 
- Gassproduksjon 



Side 4 

- Produksjon av gjødsel 
- Miljø (CO2 regnskap) 
- Fosforrensing 

Valget ble en Aktiv slam prosess. Dette er en biologisk prosess hvor organisk materiale 
nedbrytes ved hjelp av bakterier og tilsetting av oksygen. Slammet felles så ut i 
sedimenteringsbassenger og den klare vannfasen slippes ut av renseanlegget. 

Filterhallen 
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Fortykkere for filterslam og bioslam 

Ett av tre luftebasseng 
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Pumpekjeller for retur- og overskudd slam 

Anlegget var forutsatt å stå ferdig i høsten 2016, dette med unntak av arbeider i eksisterende 
anlegg som skulle vært ferdig sommer /høst 2017. 
Betongarbeidene fikk forsinkelser på flere måneder. Dette førte til en forskyvning i oppstart 
for tekniske fag og ferdigstillelse av anlegget ble forskjøvet.  

I begynnelsen av juli 2016 hadde vi et uhell på anlegget der en vannledning til Kruse Smith 
AS gikk lekk. Dette førte til at vi fikk en oversvømmelse av enkelte deler av anlegget. Vi fikk 
også en heving av grunnvannsstanden. Anlegget er ikke bygget for å kunne tåle trykket fra 
grunnvannet. Derfor er det pumpebrønner rundt i anlegget hvor grunnvannet kan holdes 
nede. Pumpene som entreprenøren hadde ansvar for, var ikke i drift. Vi fikk da en skade på 
bunnplaten til et av luftebassengene (L1). Kostnadene for dette dekkes av entreprenøren. 
Dette førte til ytterligere forsinkelser.  

Med disse forsinkelsene stod nyanlegget ferdig i mai 2017. Ferdigstillelse av linje 2 som 
innbefatter nytt luftebasseng og ombygging av 4 av de eksiterende 
sedimenteringsbassengene var ferdig i første halvdel av juli 2017, mens det resterende 
anlegg som innbefatter ombygging av de siste eksisterende sedimenterings bassengene var 
ferdig og klare for igangkjøring i mars 2018. Grunnen til at disse ikke ble ferdig før var at vi 
måtte vente med å ta de gamle bassengene ut av drift inntil det nye anlegget var i stabil drift. 
Dette for å opprettholde størst mulig rensegrad. 

Alle deler av anlegget er nå satt i drift. Bygg, elektro og automasjon er overtatt. Ventilasjon 
og sanitær entreprisene er i en overtagelses fase.  
For de to maskinentreprisene M1 og M2 som omhandler henholdsvis den biologiske 
rensingen og filteranlegg med slambehandling gjenstår en del arbeider før overtagelse. Dette 
går på reklamasjonsarbeider og arbeider for at prosessen skal tilfredsstille krav satt i 
kontraktene.  
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Under arbeidet med sluttoppgjøret ser en at for enkelte entrepriser er de virkelige mengder 
noe høyere enn medtatt i kontrakt. Dette vil gi økte kostnader. Det er for tidlig enda å si 
eksakt beløp. Vi antar at sluttbeløpet vil ligge et sted mellom 570 til 580 mill. kr. 

Forventet slutt kostnad                                                                                   kr 570.000.000,- 
Kalkulert kostnad                                                                                            kr 466.000.000,- 
Budsjett                                                                                     kr 570.000.000,-          
Totalforbruk                                                                                    kr 533.500.000,-  

Ny råtnetank SNJ  

Som et ledd i å øke kapasiteten på eksist. biogassanlegget på SNJ, er det nå bygget ny 

råtnetank. Tanken har et volum på 3500 m3. Dette øker kapasiteten med 50 %. Etter de 

prognoser som foreligger skal vi da ha kapasitet nok fram til 2035. 

Prosjektet omfatter detaljprosjektering og bygging av ny råtnetank som skal etableres og 
tilknyttes eksisterende slambehandlingsanlegg.  

Råtnetanken har samme volum som hver av de 2 eksisterende tanker, 3500 m3 og er utført i 
betong. Anlegget inkluderer komplett råtnetank med utstyr for omrøring, 
gassbehandlingssystem, varmevekslere, utstyr for uttak av sand og adkomstluke for 
rengjøring av bunnseksjon, slamsil og luktbehandling av avgasser fra gasslåser, samt nytt 
mellombygg for pumper, rør og utstyr etc.  

Ny råtnetank og nytt mellombygg med tilhørende pumper, rør utstyr skal integreres som en 
del av eksisterende anlegg.  

Kostnadene er kalkulert til 31,5 mill. kr. 

Samtidig med utbygging av dette anlegget skal eksisterende anlegg oppgraderes. 

Kostnadene er kalkulert til 43.5 mill. kr. Dette innebærer utskifting og oppgradering av eksist. 

rør, pumper, kabelbruer og nytt ventilasjonsanlegg i eksist. mellombygg.     

Prosjektene er i budsjettsammenheng som nevnt over, satt opp som to prosjekter. Men de to 
prosjektene går slik inn i hverandre at det er vanskelig å skille og fordele kostnadene. Derfor 
av praktiske hensyn er prosjektene slått sammen og rapporteres som ett prosjekt. 

Prosjektet gjennomføres ved byggherrestyrte sidestilte entrepriser.  

Alle bygge- og maskintekniske arbeidene er nå fullført for ny RT og er satt i drift. 
Ferdigbefaring for de tekn. fag (elektro, rør, ventilasjon og luktreduksjon) er gjennomført.   

Eksist. RT 2 er tømt og gjenstående arbeider pågår med rehab. arbeider i eksist. 
mellombygg og diverse ombygging.  

Tømming av eksist. RT 1 pågår fremdeles. Arbeidet har dratt ut i tid, men forventes 
ferdigstilt uke 46 2018. 

Gjeldene fremdriftsplan legger opp til en ferdigstillelse av hele anlegget i løpet av 
desember 2018.  

Forsinkelser og stopp i arbeidene grunnet tømming av eksisterende råtnetanker har ført 
til en kostnadsøkning. Økning i kostnader på 3 mill.kr. er lagt inn i budsjettet for 2019.  
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Bilde viser fra venstre ny råtnetank) m/ nytt mellombygg og eksist. buffertank 

Antatt slutt kostnad                                                                                      kr 76.712.397,- 
Kalkulert kostnad                                                                                               kr 75.000.000,- 
Budsjett (avsatt i økonomiplanen)                                                                     kr 75.000.000,-          
Bevilget 2018                                                                                      kr                 0,- 
Totalforbruk                                                                                                       kr 71.427.938,-  
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Grytnes og Tau avløpsrenseanlegg 

Tau og Grytnes avløpsrenseanlegg i Strand kommune holder ikke konsesjonskravene eller 

ligger på grensen for å klare kravet. Kapasiteten på anleggene må økes. Det skulle i første 

omgang utarbeides et skisseprosjekt for å finne fram til riktig løsning i antall renseanlegg og 

evt. overføringer til Sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ). 

Prosjektgruppe er nedsatt. 

Konsulent ble engasjert for utarbeidelse av skisseprosjekt. Skisseprosjektet er ferdig 

utarbeidet og viste at det gunstigeste alternativet var overføring til SNJ. Skisseprosjektet 

viste en anleggskostnad på ca. 250 mill. kr. Dette var det dyreste alternativet i bygge- 

kostnader, men pga. lave driftskostnader og lengre levetid var det det billigste alternativet når 

en så på årskostnader. 

Videre arbeider vil være å få utarbeidet et forprosjekt for overføringen til SNJ for å få 

avdekket de utfordringer og usikkerheter et slikt prosjekt vil medføre av tekniske, 

miljømessige og økonomisk art.  

Konsulent er i ferd med å utarbeide forprosjekt for overføring til SNJ.

Antatt slutt kostnad                                                                                   kr      Ikke fastlagt 
Kalkulert kostnad                                                                                            kr      Ikke fastlagt 
Budsjett (Bare prosjekteringskost.)                                                                 kr     6.500.000,-          
Bevilget 2018                                                                                    kr 5.000.000,- 
Totalt forbruk                                                                                    kr     1.763.000, -   

Avløp vest, Bråstein - Bore RA. 

Hovedplan avløp for perioden 2015 til 2050 er vedtatt. Prosjektgruppen har startet arbeidet 

med å kvalitetssjekker traseen fra skisseprosjektet. Dette utførers via kartgrunnlag og 

befaringer, for å finne den optimale ledningstraseen for avløp vest fra Bråstein til Bore 

avløpsrenseanlegg. Befaringene ble fullført og avsluttet november 2017. Nytt revidert 

planforslag, ledningsplan og lengdeprofiler er ferdigstilt. 

Videre arbeider; 

- Innledende møter med berørte kommuner Gjesdal, Sandnes, Klepp og Time ble 
gjennomført i august/september 2018. Det har avdekket at traseen fra planlagt 
pumpestasjon ved Øksnevad porten til Bore RA ikke tilrettelegger godt nok for 
utbyggingsområde Bybånd sør (fra Ganddal i nord til Lye i sør). En omlegging må 
vurderes. Sak legges frem for styringsgruppen før jul`18.  

- Valgt avløpstrase vurderes utbygget i etapper. Sak som også må drøftes med 
styringsgruppen.   

- Detaljprosjektering av ledningsanlegget skal tas i egenregi.  
- Øvrige arbeider må utføres av konsulent. Tilbudsgrunnlag er nærmest ferdigstilt og 

utsendes på nyåret.   
- Samarbeid med Statens vegvesen prioriteres. Møter avholdt. Men trasevalg for ny 

E39 og tverrforbindelsen er ikke ennå avklart.  
- Møter med andre myndigheter, er avtalt i november 2018 
- Reguleringsplan KU, oppstart vår 2019 
- Grunneierforhandlinger vår/sommer 2019 

Foreløpig er det kun avsatt midler til oppstart av prosjekteringsarbeidet. 
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Antatt slutt kostnad                                                                                  kr     Ikke fastlagt 
Kalkulert kostnad                                                                                          kr     Ikke fastlagt 
Usikkerhet                                                                                  kr     Ikke fastlagt 
Budsjett (Bare prosjekteringskostnader)                                                       kr   10.000.000,-          
Bevilget 2018                                                                                  kr     5.000.000,- 
Totalforbruk                                                                                                   kr    2.455.283,-                

Nye vågen pumpestasjon 

I forbindelse med utbygging i Vågen i Sandnes og for å redusere oppstuing av avløpsvann i 

deler av Sandnes sentrum, er det besluttet å flytte Vågen avløpspumpestasjon. Det skal 

bygges ny stasjon med økt kapasitet for å ta framtidig utbygging. Stasjonen må bygges for 

også å kunne ta avløpet fra avløpssystemet Sandnes Vest. Dette er avløpssystem med flere 

pumpestasjoner som går på vestsiden av Sandnes over Soma, Bærheim og til Forus. Skulle 

noen av pumpestasjonene stanse, har de ikke overløp, og avløpet må da gå som før til 

Vågen. 

Stasjonen flyttes noe lenger nord og inn fra kaien. Det etableres nytt overløpssystem slik at 

evt. overløp ikke kommer ut innerst i Vågen slik som i dag. 

Det har vært et ønske fra utbyggerne av Indre Vågen at stasjonen plasseres under bakken i 

sin helhet.   

Detaljprosjekteringen er i all hovedsak ferdigstilt. Kontrakter for alle fag er inngått.  

Anleggsarbeider pågår for fult og 95% av betongarbeidene er ferdigstilt. Arbeider med 

maskin og elektro starter opp i i løpet av november 

Foreløpig antas anlegget ferdig i løpet av andre/tredje kvartal 2019.  

Antatt slutt kostnad                                                                                     kr    69.000.000,- 

Kalkulert kostnad (vedtatt av styret før oppstart)                                           kr   80.000.000,- 
Usikkerhet / margin                                                                                   kr  10.000.000,- 
Budsjett                                                              kr    64.000 000,- 

Bevilget 2018                                                                                      kr    13.000.000,- 

Totalforbruk                                                                                                 kr    31.350.000,- 

Antatt sluttkostnad er økt noe bla. fordi sanering av eksisterende pumpestasjon er tatt inn. 
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Nytt utslipp Nærbø renseanlegg 

I forbindelse med oppgradering av Nærbø avløpsrenseanlegg, ga Fylkesmannen den 

09.11.2016 ny utslippstillatelse. I tillatelsen er det krav om å etablere nytt utslippspunkt min. 

400 meter fra land, på ca. 10 meters dyp. Frist for ferdigstillelse er satt til 31.12.2018. 

Konsulent er engasjert, og har utredet 2 traseer. 

Fylkeskommunen og Stavanger Maritime museum er tilskrevet. Museet har foretatt registrer-

inger i sjøen for begge traseer, og ikke gjort funn. 

Fylkesmannen har gitt dispensasjon for den ene (nordre) traseen (Jærstrendene landskaps-

vernområde). De har også gitt tilbakemelding på at så lenge det er framdrift i prosjektet, vil 

overskridelse av fristen bli godtatt. 

Kommunen har signalisert at det må søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 

Nabovarsel er sendt, og det har innkommet merknad. 

Antatt slutt kostnad                                                                                    kr  10.000.000,- 
Kalkulert kostnad                                                                                            kr   14.000.000,- 
Margin/ usikkerhet                                                                                    kr    4.000.000,- 
Budsjett                                                                                     kr   14.000.000,-           
Bevilget 2018                                                                                    kr   14.000.000,- 
Totalt forbruk                                                                                    kr        575.000, -   

Vann 

Ny råvannskilde Birkelandsvannet  

Formålet med prosjektet er å koble inn ny råvannskilde til IVARs vannforsyning. Dette i tråd 

med” Hovedplan drikkevann 2050” og styrets vedtak av 23. september 2011 om valg av 

Birkelandsvannet som ny råvannskilde. 

Før fysiske tiltak kan starte må følgende utføres: 

- Birkelandsvannet må inn i regionale planer som drikkevannskilde 

- Konsesjon for uttak av vann må innhentes fra NVE, vannressursloven 

- Tillatelse for uttak av drikkevann fra mattilsynet, drikkevannsforskriften 

- Råderettigheter til uttak av vann sikres gjennom avtaler med grunneiere 

- Regulering for bygging av fysiske anlegg, anleggsveier, deponier og tekniske 

installasjoner 

- Avtaler med grunneiere om anleggsetablering 

Prosjektet omfatter bla. bygging av følgende anlegg: 

- Vanninntak på ca. 80 m dyp i Birkelandsvannet 

- Vanntunnel fra Birkelandsvannet til dagens Stølsvann tunnel 

- Pumpestasjon  

- Adkomsttunneler under bygging og drift 

- Anleggsveier og framtidige adkomstveier 

- Etablering av deponier for sprengtstein 

- Tiltak for å lede vann fra Stølsvannet til Birkelandsvannet 
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Revidert forslag til konsekvensutredningsprogram 1. høringsforslag, ble oversendt til NVE i 

juli 2013, endelig forslag ble oversendt i november 2013. Planprogrammet ble lagt ut på 

høring og høringsfrist var 31. januar 2014. Det ble avholdt folkemøte 9. januar. 

Planprogrammer ble godkjent av NVE, men de satte også krav til at Store Myrvatn skulle 

konsekvens utredes på samme måte som Birkelandsvannet. NVE har også kommet med 

spesifiseringer av forventninger til hydrologi og fiskerapport. Dette har ført til noe mer 

utredningsarbeid og forsinkelse for innsending av planen i forhold til opprinnelig planlagt. 

Konsesjonssøknad ble sendt NVE i november 2015. Konsesjonssøknaden har vært ute på 

høring. Høringsfristen gikk ut 18.03.2016. Tilsvar på innkomne kommentarer er sendt NVE. 

Sluttbefaring i feltet ble avholdt 27. oktober 2016. IVAR ble oversendt kommentarer etter 

sluttbefaringen og IVARs tilsvar ble sendt i juni 2017. Det er avdekket en skrivefeil i 

saksfremlegg til fylkesutvalget. Saken er derfor behandlet på nytt. IVAR ble bedt om å gi 

ekstra begrunnelse for behovet. Utvalget hadde møte 17.4-18 og frarådet NVE å gi 

konsesjon på Birkelandsvatn og heller at Store Myrvatn ble benyttet. 

Antatt behandlingstid fra NVE var 1-2 år. Det har nå gått over 2,5 år. 

29. august 2018 fikk IVAR IKS vedtak om konsesjon. Vedtaket kunne påklages av berørte 

parter. NVE mottok 3 klager på vedtaket. IVAR IKS har svarfrist til 29. oktober på disse. 

Det pågår samtaler med Bjerkreim kommune om hvordan reguleringsprosessen og 

bygningsmessige tiltak iht. PBL skal gjennomføres 

I konsesjonssøknaden søker IVAR om allmannastemning for å sikre alle rettigheter i forhold 

til bruk av eiendommer og avløsning av rettigheter for tiltaket. Årsaken til at 

allmannastemning ønskes er at det er uklart hvem som har ekspropriatstatus. Byggestart 

avhenger av hvor fort reguleringsprosessen blir gjennomført.  

Stipulerte kostnader er foreløpig satt til ca. 276.000.000,- kr. inkl. prisstigning. Nærmere 

kostnadskalkyler vil bli utarbeidet i forprosjektet når konsesjon foreligger. 

Antatt slutt kostnad                                                                                     kr  Ikke fastlagt 

Kalkulert kostnad                                                                                           kr  Ikke fastlagt 
Usikkerhet                                                                                   kr  Ikke fastlagt 
Budsjett    kr   23.500.000,-          

Bevilget 2018                                                                                           kr                   0,- 

Totalforbruk                                                                                                 kr  15.421.000,-  

Utvidelse Langevatn   

Formålet med prosjektet er å utvide kapasiteten samt ombygging av prosessen basert på 

Ozon og biofiltrering. Dette i tråd med” Hovedplan drikkevann 2050” og styrets vedtak av 23. 

september 2011. 

Gjennom hovedplanarbeidet og diverse utredninger tilknyttet denne er det trukket den 

konklusjon at et anlegg basert på ozon og biofiltrering vil i størst mulig grad oppfylle de 

forutsetninger og krav som er stilt til et nytt anlegg. 

Disse hovedkravene er; 

- Være godkjent av Mattilsynet 
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- Tilfredsstille alle krav i drikkevannsforskriften til god hygienisk og bruksmessig 

kvalitet 

- Nærmere spesifisering av vannkvalitet som er strengere enn i 

drikkevannsforskriften: 

- Fargetall: < 10 mgPt/l (krav < 20 mgPt/l) 

- Temperatur: < 10 oC (ikke spesifikke krav i drikkevannsforskriften til temperatur) 

- Lukt og smak: Fortynningsfaktor maks 2 v/25oC (krav maks 3 v/25oC) 

- Vannbehandlingen skal gi optimal korrosjonsbeskyttelse (PH, Ca., alkalitet) og 

minimalisere slamdannelse på fordelingsnettet. 

- Råvannskilden og vannbehandlingsanlegget skal representere robuste 

løsninger. 

- Det skal leveres nok vann også i ekstreme tørrværsperioder 

- I valg av råvannskilde og vannbehandling skal det foretas kost- / nytte 

vurderinger og det skal være fokus på bærekraftige løsninger. 

Anleggsarbeidene startet opp i november 2014. Arbeidene pågår fortsatt for fult.  

Betongarbeidene er godt i gang 

De bygningsmessige arbeidene er tidligere rapportert forventet ferdig sommeren 2018. Det 

er tidligere rapporter ferdigstillelse av fysiske anleggsarbeider i løpet av høsten vinteren 

2018. De avsluttende arbeidene viser seg å ta lengre tid enn antatt. Vi arbeider mot å få 

ferdigstilt disse arbeidene ved årsskiftet men ser at vil kunne bli ytterligere forsinkelser. 

Første del av testing vil starte opp parallelt med ferdigstillelse av de fysiske arbeidene. Drift 

på anlegget forventes tidligst i slutten av 1. kvartal 2019 (mest sannsynlig 2 kvartal).  

Arbeider med ombygging av eksisterende anlegg (eksisterende filtre og ny 

råvannspumpestasjon) planlegges i løpet av 2019. 
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Antatt slutt kostnad                                                                                  kr    975.000.000,- 

Kalkulert kostnad                         kr 1.100.000.000,- 

Usikkerhet /margin ca. 20 % av forventet entreprise kostnad            kr     155.000.000,- 

Budsjett                                                           kr    980.000.000,-          

Bevilget 2018                                                                                  kr    200,000.000,- 

Totalforbruk                                                                                              kr    813.500.000,- 

Økning kapasitet overføring Tau 

Prosjektets formål er å øke kapasiteten på overføringssystemet fra Krokaheia 

vannbehandlingsanlegg til Tau. 

Prosjektet består av følgende tiltak: 

• Nye pumper i Krokaheia høydebasseng (avventes til etter dublering Åsvatnet og 

utvidelse basseng Århaug) 

• Ny trykkreduksjonsstasjon Åsvatnet. 

• Ny trykkreduksjonsstasjon Neskrossen. 

• Utkobling av basseng og etablering av trykkreduksjonsstasjon Tjøstheimlia 

• Returpumpe i basseng Århaug (Inngår i bygging av basseng på Århaug). 

Det er inngått kontrakt med totalentreprenør for bygging av 3 trykkreduksjonsstasjoner. Det 
har vært nødvendig å gå til ekspropriasjonssak for å kunne bygge stasjonen ved Åsvatnet. 

Stasjonene på Neskrossen, Tjøstheimlia og Åsvatnet er ferdige og tatt i bruk. 

Antatt slutt kostnad                                                                               kr     8.700.000,- 
Kalkulert kostnad                                                                                        kr     8.700.000,- 
Budsjett                                                                                                      kr      8.700.000,-          
Bevilget 2018                                                                               kr                    0,-        
Totalforbruk                                                                                                kr      8.280.000,- 

Dublering Åsvatnet 

Prosjektet går ut på å legge ny vannledning over Åsvatnet i Strand kommune. 

Hensikten med vannledningen er å sikre vannforsyning til Tau som i dag forsynes av en 

vannledning som krysser Åsvatnet. Denne nye vannledningen vil da være en dublering som 

gjør det mulig å opprettholde vannforsyningen selv med brudd på en av vannledningene som 

krysser vannet. Det er Strand kommune som ønsker denne utbygningen. 

I tilknytning til vannledningen skal det etableres ny kum på østsiden av vannet. 

Det har vært nødvendig å gå til ekspropriasjonssak for å kunne legge ny ledning på vest-
siden av Åsvatnet opp til planlagt trykkøkningsstasjon. Det er søkt, og gitt 
ekspropriasjonstillatelse for ledningen, men ikke forhåndstiltredelse. Skjønn er avholdt. 

Legging av vannledningen over Åsvatnet er tildelt Fiskå Maskin AS med planlagt 
ferdigstillelse 3. kvartal 2018. Denne er nå utsatt til 4. kvartal. 

Rørledningen er ferdig sveist, belastningslodd montert og ledningen er senket i posisjon. 

Arbeid pågår i grøft og landtakskum. Trykktesting og desinfisering utføres når arbeidene i 

grøft og landtak er ferdigstilt. 

Antatt slutt kostnad                                                                                kr      3.800.000,- 
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Kalkulert kostnad                                                                                         kr      2.500.000,- 
Kalkylen oppjustert og vedtatt av styret                                                       kr      3.800.000,-  
Budsjett                                                                                                        kr      2.500.000,-          
Bevilget 2018 (ekstrabevilgning i styremøte 13.04.18)                                kr      1.300.000,- 
Totalforbruk                                                                                                  kr      2.670.000,-  

Ny hovedvannledning vest 

Det er vedtatt i Hovedplan vann – transportanlegg 2013 at det er behov for ny 
hovedvannledning fra behandlingsanlegget på Langevatn til høydebassenget på Tjensvoll. 
Dette for framtidig å kunne tilfredsstille forpliktelsen i forhold til reserveforsyning. Dette skal 
gjøres ved å styrke transportkapasiteten både fra Langevatn til Orstad, og fra Orstad til 
Tjensvoll basseng.  
Rørledningen skal gå fra nytt vannbehandlingsanlegg på Langevatn til Tjensvoll 

høydebasseng med dimensjon på Ø 1600 mm ut fra vannbehandlingsanlegget og Ø1200 inn 

mot bassenget på Tjensvoll. Ledningstraseen vil krysse 6 kommuner, Gjesdal, Time, Klepp, 

Sandnes, Sola og Stavanger. Foreløpig anslag på lengde er ca. 33 km og ledningsstrekket 

inneholder 7 ventilkammer og 1 styringsbasseng. Bassenget er planlagt lokalisert på 

Fjermestad i nærheten av eksisterende styringsbasseng 

Konsulentfirmaet Cowi AS er engasjert til utarbeidelse av forprosjekt, reguleringsplan og 

konsekvensutredning. I kontrakten med COWI ligger det inne opsjon på utførelse av 

detaljprosjekteringen. Opprinnelig rørtrase var i skisseprosjektet planlagt på vestsiden av 

Sola flypass men etter innsigelser fra Avinor ble alternative traseer øst for flyplassen vurdert. 

Forprosjektet er nå basert på trase over Røyneberg til Grannes og tunell eller grovhullsboring 

fra Grannes til Tjensvoll høydebasseng. Dette trasevalget har redusert lengden på ledningen 

fra opprinnelig 44 km til 33 km og fremstår som et mer kostnadseffektivt alternativ enn den 

trase som var foreslått i skisseprosjektet. Forprosjektrapporten forventes ferdig i løpet av 

høsten. Oppstart av planarbeid er varslet og svarfrist var 14. september. Det kom inn svært 

få kommentarer / innsigelser til planprogrammet. 

Etter at styret i møte 6.september økte bevilgningene for 2018 fra 15 til 23 mill. kr er 

opsjonen på detaljprosjektering bestilt fra konsulent. 

Prekvalifisering på rørleverandør pågår. IVAR IKS kjøper inn rør selv og tiltransporterer dette 

til graveentreprenørene.  

Oppgaver planlagt neste kvartal: 

• Informasjonsmøter kombinert med kontordag hvor direkte involverte grunneiere inviteres 
• Detaljprosjektering:  

o oppmåling og verifisering av planlagt trase. 
o Starte utarbeidelse av plan og profiltegninger. 
o Starte detaljprosjektering av ventilkammer. 

• Utarbeide forespørsel på grunnundersøkelser¨ 
• Prekvalifisere rørleverandører 
• Starte utarbeidelse av konkurransegrunnlag på rørleveranse 
• Videreføre utarbeidelse av konsekvensutredning 
• Videreføre utarbeidelse av reguleringsplan 
• Avslutte arkeologiske registeringer i Gjesdal og Time kommune 

Utfordringer 
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Myndighetskrav vil kunne påvirke fremdrift og valg av tekniske løsninger innen følgende 
områder: 
• Arkeologiske undersøkelser kan vise seg å bli utfordrende tidsmessig. 
• Fylkesmann og elvemuslinger er noen stikkord å merke seg i forbindelse med 
kryssing av Figgjoelven. 
Stort antall grunneiere som det skal forhandles avtaler med. 
På grunn av uforutsette utfordringer relatert til passering vest for Sola flyplass er 

fremdriftsplanen forsinket med 9 mnd., noe som har en direkte innvirkning på utarbeidelse av 

planprogram og reguleringsprosessen. Varsel om oppstart regulering ble forskjøvet fra fjerde 

kvartal 2017 til andre kvartal 2018. Denne forsinkelsen skyver på planlagt utførelse som vist 

under. 

Aktivitet Opprinnelig planlagt 
(Skisseprosjekt) 

Forventet ferdig

Forprosjektering Q3 – 2018 Q4 - 2018 
Reguleringsplan – lagt ut til 
første gangs behandling 

Ikke planlagt i skisseprosjekt Q2 – 2019 

Vedtatt reguleringsplan Ikke planlagt i skisseprosjekt Q4 2019 
Endelig vedtatt 
reguleringsplan (Etter 
klagefrist) 

Ikke planlagt i skisseprosjekt Q3 2020 

Detaljprosjektering første 
parsell 

Q1 – 2019 Q2 - 2019 

Utførelse Q3 -2019 til Q3 – 2022 Q1 – 2020 til Q1 - 2023 
.  

Som det fremgår av tabellen ovenfor er deler av detaljprosjektering planlagt å bli utført 
samtidig som reguleringsplanen utarbeides og behandles. Dette forsvares med tett dialog 
med kommunene, fylke, fylkeskommunen, grunneiere og andre parter for kunne ta hensyn til 
eventuelle innspill som kan påvirke valg av trase. 

Antatt slutt kostnad                                                                                kr     ikke fastlagt 
Kalkulert kostnad                                                                                         kr     ikke fastlagt 
Usikkerhet                                                                                kr   ikke fastlagt  
Budsjett (avsatt i økonomiplanen)                                                               kr     15.000.000,-  
Økt budsjett i styremøte 06.09.2018     8.300.000,-  
Totalt budsjett   23.300.000,-        
Bevilget 2018                                                                                kr        5.000.000,- 
Totalforbruk forbruk                                                                                     kr      16.600.000,- 

Vannforsyning Strand Nord 

I henhold til avtale med Strand kommune skal det etableres ny vannledning fra Tøgevågen til 

Fiskå. Vannledning skal gå innom Alsvik, Kjølevik og Vervik.  

Sjøledning og arbeidene på land med ferdigstillelse av landtak, graving grøfter, legging av 

ledninger og montering av kummer m/utstyr er fullført fra Tøgenvågen til Fiskå. Avsluttende 

arbeider på Fiskå gjenstår. 

Ferdigstillelse medio november 2018.  

Antatt slutt kostnad:                                                                                    kr       25.770.605,- 
Budsjett                                                                                 kr       27.000.000,-          
Bevilget 2018                                                                                kr       12.000.000,- 
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Totalforbruk                                                                                                 kr       24.852.837,- 

Høydebasseng Håland 

For å sikre vannforsyningen i Hå kommune er det inngått avtale mellom Hå kommune og 
IVAR IKS om fordeling av prosjekter og kostnader for en rekke prosjekter. Dette for å kunne 
opprettholde vannforsyningen i kommunen dersom IVAR IKS må stenge ned deler av 
Jærledningen som er IVARs forsyningsledning sørover. 
Etablering av et reservemagasin på Håland er ett av disse prosjektene. 
I første omgang skal det utarbeides et forprosjekt og evt., utarbeides reguleringsplan dersom 
kommunen krever dette. 

Konsulenttjenester har vært utlyst og er under evaluering. Valg av konsulent vil bli gjort i 
begynnelsen av oktober. 

Antatt slutt kostnad                                                                                    kr    ikke kalkulert,- 
Kalkulert kostnad                                                                                         kr     ikke kalkulert,- 
Budsjett  (Kun til utredning/ forprosjekt)                                                       kr       2.000.000,-          
Bevilget 2018                                                                                  kr       2.000.000,- 
Totalforbruk                                                                                                  kr          139.000,- 

Nytt uttak Fjermestad 

Gjesdal og Sandnes kommune ønsker nytt uttak for forsterkning av forsyning til basseng i 
respektive kommuner. Det ble utarbeidet et skisseprosjekt, og etter hvert et detaljprosjekt 
som nå er over i utbyggingsfasen. 

Anlegget vil bestå av en ny trykkøkningsstasjon i Fjermestad styringsbasseng. Fra 
trykkøkningsstasjon legges ny vannledning mot Midtfjell utbyggingsområde, fra dette punkt 
splittes ledningen i to og fortsetter til henholdsvis Sandnes kommune sitt basseng på 
Rossåsen og til Gjesdal kommune sitt basseng på Myrhaug. 

Anlegget antas å stå ferdig sommeren 2019 

Antatt slutt kostnad                                                                                    kr    18.500.000,- 
Kalkulert kostnad                                                                                         kr     20.000.000,- 

Margin   kr       1.800.000,- 

Budsjett                                                                                   kr     20.000.000,-          
Bevilget 2018                                                                                  kr     19.000.000,- 
Totalforbruk                                                                                                  kr       1.700.000,- 

Renovasjon 

Avfallssorteringsanlegg (710760) 

Etablering av sorteringsanlegg for restavfall for utsortering av plast, metall, papir  

på nabotomt til dagens gjenvinningsstasjon og forbrenningsanlegg på Forus. 

Forprosjektet vedtatt i IVARs styre 07.06.2013. Etter oppdatert prosjekt og ny kalkyle til 

styremøte 3. november 2014 vedtok styret å bygge anlegget. Det samme gjorde rep. skapet i 

møte 28. november 2014.  

Totale bygge kostnader som ble framlagt for styret og rep. skap var på 592 mill. kr. I tillegg til 

tidligere bevilget til tomtekjøp, skisseprosjekt, forprosjekt og reguleringsarbeid, grønt tak og 

andel av adm. bygg for gjenvinningsstasjonen, er det lagt inn 615 mill. kr i 

investeringsbudsjett 2014 – 2019. (2015-nivå) 
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Bygging av anlegget startet i mai 2016.  

Montering av maskiner begynte i november 2017.  Første maskinentreprise, 

sorteringsanlegget, blir ferdig i november 2018. Andre maskinentreprise, vaskeanlegget, ble 

påbegynt i juli 2018 og blir ferdig januar 2019. 

Arbeid hos Forus Energigjenvinning er utført i forbindelse med revisjonsstanser. 

Transportbåndet mellom sorteringsanlegget og Forus Energigjenvinning er ferdig 

Framdrift: 

Bygningsmessig hovedentreprise overtatt oktober 2018.  

Sorteringsanlegg:  

Oppstart installasjon maskiner: November 2017 
Testing med avfall November 2018 - jan 2019 
Prøvedrift februar 2019 3 måneder 
Overtakelse 3.mai 2019 

Vaskeanlegg:  

Oppstart installasjon maskiner: Juli 2018 

Testing med ferdig sortert plast: februar/mars 2019 

Prøvedrift: april 2019 – 3 måneder 

Overtakelse 19.juli 2019 

Antatt sluttkostnad           kr 655.000.000,- 

Kalkulert kostnad                                                                                       kr 615.000.000,- 
Usikkerhet/margin   9,5 % (nov 2014)                                                       kr    50.000.000,- 
Budsjett (avsatt i økonomiplanen)                                                    kr  592.000.000,- 

Bevilget 2018                                                                                 kr  300.000.000,- 

Totalforbruk              kr 496.870.000,-  
* Eurokurs 9,7 pr. okt. 2018 

Sammenliknet med forrige rapportering er antatt sluttkostnad økt med 6 mill. kr. Årsaken til 

økningen er mengderegulering i kontraktene bygg og elektro. De er i avslutningsfase og 

utførte mengder blir målt opp ved sluttoppgjør. Mengdeendringene ble vurdert til å være 

lavere ved tidligere rapporteringer. 

Økningen i kostnader tas med i budsjettet for 2020. 
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Oktober 2018: Bygget er ferdig med transportbånd til Forus Energigjenvinning 

Oktober 2018: Ekstruder i vaskehallen 
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Oktober 18: Illustrasjon i undervisningsrommet 

Behandlingsanlegg for organisk avfall  

Formålet med prosjektet er å etablere nytt anlegg for forbehandling av matavfall på 

Grødaland. Anlegget bygges som erstatning for Hogstad komposteringsanlegg som skal 

fases ut. Anlegget skal forbehandle matavfallet før det går til biogassanlegget.  

Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise.. Anleggsarbeidene er ferdige. Igangkjøring 

av anlegget startet i høst 2017. Anleggsteknisk overtakelse fant sted i mai 2018. Anlegget er 

i prøvedriftsfase nå. Prosessteknisk overtakelse er planlagt mai 2019. 

Prosjektet var i oppstartfasen kalkulert til 205.000.000.- kr. I august 2016 besluttet 

styringsgruppen at bygget skulle utvides med 6 meter. Dette for å tilrettelegge for mottak av 

avfall fra nye/større avfallsbiler. Dette økte prosjektkostnadene med 15 mill.kr. Byggetiden 

Ble forlenget med 2 mnd. 

Antatt slutt kostnad                                                                                  kr 220.000.000,- 

Kalkulert kostnad                                                                                        kr 220.000.000,-  
Budsjett                                                                                  kr 220.000.000,-          

Bevilget 2018                                                                                 kr   25.000.000,- 

Totalforbruk                                                                                            kr 198.700.000,-  

Økonomi 
Ved utgangen av september 2018 er det totalt forbrukt ca. 478.000.000- kr. til investeringer. 

Dette er ca.155.000.000,- kr. under vår periodisering som lå på 642.000.000,- kr. Dette 

skylles ikke noe spesielt prosjekt, men fordeler seg over mange prosjekter.  

For å vurder størrelsen på låneopptakene ble det i juni gjort en ny periodisering og overslag 

over forventet forbruk i 2018. Dette er tatt med i diagrammet under. I forhold til denne ligger 

vi også noe etter ca. 60. mill.kr. Dette skylles de 3 store prosjektene Utvidelse Langevatn, 
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Avfallssorteringsanlegget og Utvidelse Sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ). Ved SNJ er 

det sluttavregning som tar lenger tid enn forutsatt, mens de to øvrige er det forskyvning i 

framdrift. 

Eksterne oppdrag 
Fra og med 2007 har IVAR prosjektansvar for alle investeringsprosjekter innen vann og 

avløp i Rennesøy kommune og fra og med 2011 var det samme tilfelle for Strand kommune. 

Fra og med 2012 har Time kommune kommet til og i 2015 kom Finnøy og Hjelmeland. I 

hovedsak prosjekteres alle anlegg av IVAR. Disse prosjektene rapporteres ikke i denne 

rapporten. 

Mariero 23.10.2018 
Tor-Inge Kjellesvik 
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