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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 

 
 
  



 

 

9 

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. 
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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%

3,50%

2019 2020 2021 2022 2023

SWAP NOK 5 år

Påslag

Kalkylerente

3MND NIBOR

Margin

Lånerente

Kalkylerente

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

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

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
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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


