




Møteinnkalling
for 

Styret IVAR IKS 

Møtedato: 03.04.2019 
Møtested: Mariero 
Møtetid: 09:00 - 10:30 

Forfall meldes snarest på telefon 51 90 85 00 eller epost til  ivar@ivar.no
Varamedlemmer får denne innkalling til orientering. De vil få direkte melding dersom de skal 
møte. 

Saksliste 
Saksnummer Tittel

2019/06 Godkjenning av innkalling og saksliste 
2019/07 Godkjenning av protokoll 
2019/08 Styrets møte med revisor 
2019/09 Salg av tomt Bogafjell 
2019/10 Årsregnskap og styrets beretning 2018 
2019/11 Endring i selskapsavtalen 
2019/12 Orienteringssaker 
2019/12.1 Byttebu - butikkdrift: økonomi 
2019/13 Eventuelt 

Med hilsen 

Kjell Øyvind Pedersen Jostein Karlsen 



Saksframlegg

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksbehandler: Jostein Karlsen 
Arkivsak nr: 19/265

Utvalg Tidspunkt Saksnummer
Styret IVAR IKS 03.04.2019 09:00 2019/06 

Saksutredning: 

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Med hilsen 

Kjell Øyvind Pedersen Jostein Karlsen 



Saksframlegg

Godkjenning av protokoll

Saksbehandler: Jostein Karlsen 
Arkivsak nr: 19/265

Utvalg Tidspunkt Saksnummer
Styret IVAR IKS 03.04.2019 09:00 2019/07 

Vedlegg:
Protokoll - Styret IVAR IKS - 08.02.2019 

Saksutredning: 

Forslag til vedtak:
Protokoll godkjennes.

Med hilsen 

Kjell Øyvind Pedersen Jostein Karlsen 



Møteprotokoll 
for 

Styret IVAR IKS 

Møtedato: 08.02.2019  
Møtested: Mariero 
Møtetid: 09:00 - 11:00 

Til stede: Medlemmer: 
Eline Nilsen Furre, Leif Arne Moi Nilsen, Sissel Knutsen Hegdal, Ståle 
Ingvartsen, Tom Henning Slethei 
Observatører: 
Anne Waldemar, David Glitza 
Varamedlemmer: 
Inger Lise Erga, Jonas Skrettingland 

Forfall: Merethe Elin Kvia, Stanley Wirak 
Administrasjonen: Jostein Karlsen, Kjell Øyvind Pedersen 

Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 
2019/01 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Godkjenning av protokoll
Sak 
2019/02 Ang. sak 2018/43 Eventuelt - Kompost Hogstad

Tom Henning Slethei påpekte at styret var tydelig på entreprenørens ansvar for 
feillagring av kompost, og at dette må vektlegges ved en eventuell rettslig oppfølging. 
Styret sluttet seg til at dette blir protokollført. 

Vedtak: Protokoll godkjennes. Det presiseres imidlertid at styret under sak 
2018/43 Eventuelt - Kompost Hogstad var tydelig på entreprenørens 
ansvar for feillagring av kompost, og at det må vektlegges ved en 
eventuell rettslig oppfølging. 



Oppdatert erklæring leggetillatelse
Sak 
2019/03 

Vedtak:

Oppdatert leggerklæring aksepteres og legges til grunn for avtalene med 
grunneierne. 

Orienteringssaker
Sak 
2019/04 

Statusoppdatering E-handel innføring
Sak 
2019/04.1 Prosjektleder e-handel Tor Arne Oltedal og innkjøpsansvarlig Geir Strømland orienterte 

status for bruken av e-handel i IVAR. Sammenligning med noen av eierkommunene viser 
at IVAR allerede er veldig godt i gang, men ambisjonen er at alt som er mulig skal kjøpes 
inn gjennom e-handelsystemet.  
Styret ba om at det tas initiativ til å gå sammen med eierkommunene om rammeavtaler 
der dette er hensiktsmessig. 

Vedtak: Saken tas til orientering.

Byttebu- butikkdrift- foreløpig orientering
Sak 
2019/04.2 Driftssjef Anne Brit Syvertsen orienterte og det ble vist film med intervju av 

representanter fra brukere og ansatte. 
Styret ba om oversikt over økonomiske konsekvenser av alternative muligheter som 
framkommer i saksutredningen. 

Vedtak: Saken tas til orientering. Det lages en oversikt over økonomiske 
konsekvenser av alternative muligheter som framkommer i 
saksutredningen. 



RYMI Integrering med IVAR IKS
Sak 
2019/04.3 Audun Roaldkvam orienterte.

Vedtak: Saken tas til orientering.

Status nyanlegg pr. 31.12.2018
Sak 
2019/04.4 Det ble kommentert at statusrapporten er grundig og informativ, men at det for 

framtiden bør framheves hva som er nytt ift. foregående rapporter.  Det må videre 
vurderes om prosjekter kan tas ut når det kun gjenstår mindre avslutningsarbeid. 

Vedtak: Saken tas til orientering.

Eventuelt
Sak 
2019/05 Tilknyttede selskaper:

Kjell Øyvind Pedersen orienterte kort om status for tilknyttede selskaper i IVAR Næring 
AS.  Administrasjonen kommer tilbake til dette ifm. årsrapport/regnskap for 2018, samt 
rapportering for alle selskaper når regnskapene for 2018 foreligger. 
Ny selskapsavtale 
Kommunereform og økt låneramme gjør det nødvendig å revidsere selskapsavtalen. 
Styre- og representantskapssamennsetning må også revurderes. 
Kompost Hogstad 
Kjell Øyvind Pedersen orienterte om prosessen rundt politianmeldelsen knyttet til 
kompost på Hogstad. Politiet har signalisert tilbakemelding i 1. eller 2. kvartal 2019. 
Utsending saksdokumenter 
Leif Arne Moi Nilsen påpekte at utsending av saksdokumenter i papirform kan oppfattes 
som dårlig signal med tanke på miljø.  
Administrasjonen kommer tilbake til saken med sikte på å rendyrke en elektronisk 
løsning. 

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

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



Saksframlegg

Styrets møte med revisor

Saksbehandler: Jostein Karlsen 
Arkivsak nr: 19/265

Utvalg Tidspunkt Saksnummer
Styret IVAR IKS 03.04.2019 09:00 2019/08 

Saksutredning: 
I henhold til revisorloven og regnskapsloven skal det hvert år avholdes møte mellom styret og revisor 
uten administrasjonen til stede.   

Revisor Stig Fjelldahl innleder.  

Forslag til vedtak:

Med hilsen 

Kjell Øyvind Pedersen Jostein Karlsen 



Saksframlegg

Årsregnskap og styrets beretning 2018

Saksbehandler: Jostein Karlsen 
Arkivsak nr: 18/317

Utvalg Tidspunkt Saksnummer
Styret IVAR IKS 03.04.2019 09:00 2019/10 

Vedlegg:
Styrets beretning 2018 
Uavhengig revisors beretning IVAR IKS 2018 utkast 
Årsregnskap 2018 IVAR IKS 

Saksutredning: 
Vedlagt følger forslag til styrets beretning og årsregnskap for 2018. 
I og med at IVAR IKS eier IVAR Næring AS legges det fram konsernregnskap. 
Etter at resultatet for selvkostområdene er ført som gjeld/fordring mot kommunene, viser resultatet for IVAR 
IKS (morselskapet) et overskudd på kr 1 005 269 for 2018, se note 4. Overskuddet skriver seg fra overskudd på 
IVAR IKS’ salg til IVAR Næring AS med kr 966 437. Med fradrag fra økt avsetning til etterdrift av deponi på Sele 
som gjelder næring med kr 255 520 får vi et overskudd før skatt på kr 710 917. Med en endring i utsatt skatt 
som gir en negativ skattekostnad på kr 294 352 blir årets overskudd etter skatt kr 1 005 269.  

Den øvrige driften er avsluttet i balanse.  
Resultat for de enkelte selvkostområdene føres som kortsiktig gjeld eller fordring, se note 12.  

I møtet vil en foreløpig versjon av fullstendig årsrapport inklusiv faglig del bli delt ut. Selskapets 
endelige årsrapport trykkes opp i etterkant av styremøtet og behandles av representantskapet 
26.04.2019. 

Resultat: 
Overskudd IVAR IKS’ salg til IVAR Næring AS                     kr                966 437 
Økt avsetning deponi Sele                                               kr                255 520 
Underskudd før skatt  kr         710 917
Skatt (endring utsatt skatt)                                         kr                 294 352 
Underskudd etter skatt  kr    1 005 269

Det vises til styrets beretning og årsregnskap med noter som følger vedlagt. 

Regnskapstallene vil bli grundigere gjennomgått i møtet. 

Årsregnskap og styrets beretning for 2018 legges frem med følgende forslag til 
vedtak: 



Forslag til vedtak:
1.          Regnskapet og styrets beretning for 2018 godkjennes.
2.          Kr 1 005 269 overføres til annen opptjent egenkapital. 
3.          Regnskapet oversendes representantskapet i årsberetningen.

Med hilsen 

Kjell Øyvind Pedersen Jostein Karlsen 



STYRETS BERETNING 

IVAR IKS • Postboks 8134 • 4069 Stavanger • Telefon 51 90 85 00 • Telefaks 51 90 85 01 
E-post: ivar@ivar.no • www.ivar.no 

ORGANISASJON 

Eierforhold 

IVAR IKS eies av kommunene Finnøy, Gjesdal, Hå, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, 
Sandnes, Sola, Stavanger, Time, Strand og Hjelmeland. Selskapet har hovedkontor i Stavanger 
kommune, men drifter anlegg og infrastruktur i alle eierkommunene. 

Styrende organer 

Eierkommunene velger representanter til representantskapet. Det er representantskapet som velger 
styre, og styret velger selv leder. To av styrets medlemmer velges av og blant de ansatte. 

Representantskapet  

I representantskapet har det i 2018 vært til sammen 25 representanter valgt fra kommunene med 
denne fordelingen: Finnøy 1, Gjesdal 1, Hå 1, Klepp 1, Kvitsøy 1, Randaberg 1, Rennesøy 1, 
Sandnes 4, Sola 2, Stavanger 9, Time 1, Strand 1 og Hjelmeland 1 representant. Følgende er valgt 
som representanter for perioden 2016-2020: 
Finnøy: Henrik Halleland, Gjesdal: Frode Fjeldsbø, Hå: Mons Skrettingland, Klepp: Arild Børge 
Skjæveland, Kvitsøy: Mirjam Ydstebø, Randaberg: Kristine Enger, Rennesøy: Dagny S. Hausken 
(nestleder), Sandnes: Arne Oftedal, Elin S. Andersen, Unni Ø. Egeland, Glenn Torkelsen, Sola: Per 
Øhman, Jan Sigve Tjelta, Stavanger: Jarl Endre Egeland (leder), Christian Wedler, Rune Askeland, 
Guri Tysse, Kate E. Norland, Gunnulf Løge, Lars A. Myhre, Marianne Aarre, Daria Maria Johnsen, 
Time: Reinert Kverneland, Strand: Irene H. Lauvsnes, Hjelmeland: Bjørn Laugaland. 

Styret 

Styret består av  
følgende 7 medlemmer:  
Stanley Wirak (leder) 
Sissel Knutsen Hegdal (nestleder) 
Leif Arne Moi Nilsen 
Tom Henning Slethei 
Merethe Elin Kvia 
Ståle Ingvartsen (ansattes representant) 
Eline Nilsen Furre (ansattes representant) 

IVAR IKS har over 200 ansatte og skal i henhold til IKS-loven to observatører. Observatører er:  
David A. H. Glitza og Anne Waldemar. 

Arbeidsmiljøutvalg 

Følgende er medlemmer av arbeidsmiljøutvalget ved årsskiftet 2018/2019: 

Fra ledelsen: Kjell Øyvind Pedersen, Tor-Inge Kjellesvik og Ernst Georg Hovland.                       
Fra de ansatte: Anne Waldemar, David Glitza og Kjetil Gård. 

Representant fra bedriftshelsetjenesten (Medco BHT) og HMS-ansvarlig Astrid Salvesen møter i 
tillegg fast i utvalget. 

HMS 

IVAR har et velfungerende system for å ivareta helse-, miljø og sikkerhet for de ansatte. Alle 
avdelinger har et selvstendig HMS-ansvar som står i forhold til den drift og aktivitet avdelingen 
utfører. Hendelser (avvik eller uønskede hendelser) meldes elektronisk i et system for 
hendelsesbehandling.  
Organisasjonen har hatt et langsiktig mål om at sykefravær skal være under 4 %, i 2018 var 
sykefravær 4,46 %. Det er litt høyere enn målsetning, og følges opp av ledelsen. 
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Sykefravær er tema på alle møter i AMU, og vi har ikke funnet grunn til å tro at sykefraværet er 
arbeidsrelatert. 
IVAR har i 2018 hatt 12 hendelser med personskade, der 2 skader har medført fravær. Hendelsene 
har oppstått i vår driftsorganisasjon, og ingen av hendelsene er gjentakende. Selskapet har 
bedriftslegeordning og er IA-bedrift. Bedriftslegeordningen omfatter målrettede arbeidsrelaterte 
helseundersøkelser, og bistand til vurderinger av arbeidsmiljø og øvrige kartlegginger. 

Internkontroll og ISO-sertifisering

Det er utarbeidet et internkontrollsystem som skal sikre at aktivitetene i selskapet utføres etter de 
krav som er angitt i lover og forskrifter. IVAR er sertifisert i henhold til NS-ISO 9001:2015 og NS-ISO 
14001:2015 og blir årlig revidert for å verifisere at kravene i standardene overholdes. 

YTRE MILJØ 

IVAR er en miljøbedrift med viktige oppgaver innen vann, avløp og renovasjon. Selskapet driver 
innenfor de krav som er satt av myndighetene, og de målsettinger som er formulert i de styrende 
organer og krav om ”beste praksis”. Dette er formalisert gjennom ISO-sertifiseringen. Flere detaljer 
finnes under hvert hovedområde for vann, avløp og renovasjon i denne årsrapporten. 

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER 

IVAR arbeider bevisst med strategi- og tjenesteutvikling. I denne prosessen er det lagt vekt på at det 
er viktig å utvikle IVAR som et verktøy for regional utvikling. Dette betyr blant annet at selskapet skal 
være proaktivt og tilrettelegge for en miljøbevisst utvikling av industri, næringsliv og samfunn på 
generell basis, men også innen egne kjernevirksomheter og virksomheter avledet fra disse.  

Selskapet jobber kontinuerlig med forskning og utvikling innenfor de primære fagområdene vann, 
avløp og renovasjon. Flere av de ansatte har utgitt artikler innen sine spesialfelt, og noen har vært 
benyttet som foredragsholdere både nasjonalt og internasjonalt. 

IVAR IKS deltar i flere prosjekter og arbeidsgrupper innen vann og avløp. Her kan nevnes; 
Nominor.  
Prosjektet består i å utrede årsaken til økt fargetall i råvannskilder.  
Prosjektdeltakerne består av vannverk i Skottland, Norge, Sverige og Finland der IVAR er et av 3 
deltakende norske vannverk. Det deltar også forskningsmiljøer og universiteter i Skottland, Norge og 
Sverige. Prosjektet har karakteren av et forskningsprosjekt der hovedfokus er å finne årsaker til det 
økte humusinnholdet (fargetall) i mange innsjøer de siste 10-år, samt å utvikle og benytte modeller 
for å kunne forutsi utviklingen i tiden fremover også hensyntatt klimaendringer. Prosjektet omfatter 
også en karakterisering av humusinnholdet med ulike avanserte metoder og en vurdering av de ulike 
vannbehandlingsmetodenes egnethet i forhold til humusreduksjon. 
MEMINOR (erfaringer fra og optimalisering av membranfiltermetoder (prosjektstart 2016 – 
avsluttes 2019)  
Dette er et prosjekt med oppstart i 2016 der deltakere er 7 vannverk (deriblant IVAR)  og 4 
universitet i Skottland, Norge og Sverige. Prosjektet ligger nær opp til NOMINOR prosjektet når det 
gjelder organisering. Hensikten er å oppsummere erfaringer fra ulike typer membrananlegg både i 
forhold til forskjellige membrantyper og humussammensetning og å kunne foreslå tiltak for å 
optimalisere driften av anleggene. Prosjektet inkluderer også analyse av prøver fra de deltakende 
vannverkene. 
Medlem av styringsgruppen for Norsk Vann-prosjekt: Oppdatering av Veileder for UV-
behandling av drikkevann.  
Karl Olav Gjerstad var medforfatter i Norsk vann rapport «UV-desinfeksjon av drikkevann – 
erfaringer og anbefalinger som kom ut i 2012. Senere tids erfaringer og økt fokus på ulike måter i å 
beregne doseeffekt på har initiert behovet for en oppdatering av den tidligere veilederen. 

LOSINOR 
Målet for prosjektet er å utvikle kompetanse og analysetilbud/verktøy for lukt- og smaksproblematikk 
for vannsektoren i Norge. Sammen med 7 andre vannverk i Norge, SINTEF og Norsk Vann har IVAR 
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deltatt på prosjektet LOSiNOR. Prosjektet vil utrede fire prioriterte lukt- og smaksproblemstillinger, 
med respektive arbeidsgrupper. Arbeidet ble startet i 2017 og vil avsluttes i 2019. 

RFF prosjekt: Utnyttelse av avfall fra marin matproduksjon til biogass 
IVAR IKS deltar i et omsøkt prosjekt med RFF midler, (Regionalt Forsknings Fond, Vestlandet) for å 
kartlegge utnyttelse av avfall fra marin matproduksjon til regional fornybar energi. Hovedmålet  er å 
optimalisere utnyttelsen av fiskeavfall tilgjengelige på Vestlandet for å skape verdier for offentlig 
sektor gjennom å øke produksjon av fornybar energi ved kommunale biogassanlegg. Tanken er at 
prosjektet skal fremme bruk av samutråtning mellom kommunalt slam, matavfall og det store 
potensiale av fiskeavfall i regionen. Fiskeavfall har dessuten et høyt fosfor innhold. Å koble 
næringsstoffgjenvinning med biogassproduksjon gir en bærekraftig løsning som lukker 
ressurssyklusen. Prosjektet er et samarbeid med Bergen kommune, Aquateam, UiS, Høgskolen i 
Bergen, BluePlanet og Norsk Sjømatsenter. Prosjektet har fått støtte fra Regionale Forskningsfond. 

RECOVER. Bærekraftig avløpsrensing 
IVAR IKS deltar også i et samarbeid med NTNU for å øke forståelsen for gjenbruk av ressurser i 
avløpsvann. Hensikten er å utvikle en bærekraftig avløpsrensing som tar hensyn  til renseeffekt, 
tilrettelegging for energiproduksjon og tilrettelegging for uttak av næringssalter til gjødselproduksjon 
og andre produkter. Samarbeidet har fått betegnelsen RECOVER hvor det vil bli lagt vekt på 
nordiske problemstillinger (klima, anleggsstørrelse etc.) med etablering av et internasjonalt nettverk 
rundt prosjektet. RECOVER kommer til å jobbe med både fysiske, kjemiske og biologiske prosesser 
hvor IVAR IKS og HIAS vil være representert med anlegg for testing av utvalgte prosessløsninger. 
Samarbeidet involverer NTNU, SINTEF, NMBU, Cambi, Krüger Kaldnes, Doscon, HØST m.fl. 
Prosjektet er i full gang. 

BIOGASS til HYDROGEN 
IVAR IKS deltar i energiklyngen Norwegian Energy Solutions (NES) og deltar i utvikling av teknologi 
for omdanning av biogass til hydrogen og CO2. En slik prosess kan også bidra til å erstatte dagens 
rågass oppgraderingsteknologi. Deltagere omfatter selskaper som A/S Norske Shell, Equinor, Norled 
og Agri-e. 
Prosjektet er tenkt finansiert gjennom EU-midler og støtte fra oljeselskapene. Etter utprøving av pilot 
20 kW-anlegg er planen å teste ut et 200 + 200 kW-anlegg hos IVAR på Grødaland. EU-søknaden 
er nå til behandling.  

ANNET 
IVAR har samarbeidsavtale med UIS og samarbeider også med Biogass Rogaland, I-park og 
Greater Stavanger, foruten bransjeorganisasjonene Norsk Vann og Avfall Norge. Gjennom disse 
bransjeorganisasjonene støttes professor 2 stillinger ved norske universiteter. 

BEMANNING, LIKESTILLING OG DISKRIMINERING 

Personell 

Gjennomsnittlig antall faste stillinger i 2018 var 247,33 som utgjør 209,74 årsverk.  I tillegg kommer i 
gjennomsnitt 8 lærlinger. 

Ved årsskiftet bestod ledergruppen av adm. direktør Kjell Øyvind Pedersen, avdelingsleder økonomi 
og administrasjon Jostein Karlsen, avdelingsleder drift VA Ernst Georg Hovland, avdelingsleder plan 
og utbygging Tor-Inge Kjellesvik, avdelingsleder gjenvinning Audun Roaldkvam, avdelingsleder 
tjenesteutvikling Tore Tagholdt, personalansvarlig Elisebet Håland, KS/HMS-leder Astrid Salvesen 
og markedsansvarlig John Prestegård. Karlsen og Salvesen er blant 35 ansatte som har ansattlån i 
IVAR. 

IVAR er en kommunal-teknisk virksomhet. Av de ansatte var 28,24% kvinner og 71,76% menn. 
Styret i IVAR består av 3 kvinner og 4 menn. IVAR er opptatt av å lønne likt for likeverdig arbeid og 
selskapet har et kjønnsnøytralt stillingsvurderings- og lønnssystem. Gjennomsnittsalderen var pr. 
31.12.2018 44,22 år mot 45,55 år i 2017. Selskapet jobber for å få en jevnere fordeling mellom 
kjønnene og større aldersspredning. 

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

ØKONOMI 

Inntekter 

Inntektene kommer fra salg av drikkevann, rensing av avløpsvann og avfallsbehandling. Vann og 
avløp betales delvis etter målt forbruk og delvis som et fastledd fordelt etter antall innbyggere i 
eierkommunene. Salg av avfallsfraksjoner som materialgjenvinnes gir inntekter som godskrives 
renovasjon. 

Statlige reguleringer setter krav til hvordan selskaper som arbeider med vann, avløp og renovasjon 
skal beregne priser for inndekning av kostnadene. Selve metoden kalles selvkostmetoden og 
beskrives i «Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester» (H-3/14) 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Retningslinjene lovfestes i ny 
kommunelov med virkning fra og med 2020. 

Resultatoppstillingen viser for inntektene samlet en økning fra 2017 til 2018. Det påpekes her at 
under-/overskudd på de tre selvkostområdene håndteres regnskapsmessig med inntektsøkning/-
reduksjon med motpost i balansen.   Selskapet har dessuten en inntektsøkning knyttet til 
investeringer utført for eierkommuner med utvidet driftsavtale. Disse investeringene  utføres av IVAR 
og viderefaktureres de aktuelle kommunene, og framgår dermed som driftsinntekter i IVARs 
regnskap.  

Det vises forøvrig til note 4 og 12 for spesifikasjon av økonomiske resultater. 

Kostnader 
Gjennom arbeidet med oppfølging av budsjett og økonomiplan settes fokus både på kostnader og 
investeringer. De enkelte områder arbeider med rammer for drift som følges opp gjennom jevnlig 
rapportering. Kostnadskontroll og effektivitet må balanseres mot kvalitet og miljø. 

Resultat 
Selvkostresultatene føres som nevnt i balansen som gjeld eller fordring i forhold til eierkommunene. 
For vann var det i 2018 et overskudd på 6,4 mill. mot et budsjettert resultat på kr 0,00 mill.  Avviket 
skyldes i hovedsak lavere kapitalkostnader på grunn av forskjøvet framdrift investeringer. Resultatet 
for avløp viste et overskudd på 15 mill. kroner mot budsjettert underskudd på kr 4 mill.  Også her får 
utsatt oppstart nye investeringer konsekvenser gjennom lavere kapital- og driftskostnader sett opp 
mot budsjett.    Videre registreres det høyere salg av biogass nå som anleggene går over i normal 
drift.  For renovasjon ble det på grunn av overgang til ny løsning for behandling matavfall samt 
oppstartsarbeid for IVARs ettersorteringsanlegg budsjettert med underskudd på kr 20,5 mill.  
Reduserte priser og volumnedgang for papp og papir medførte at underskuddet ble på kr 24,7 mill.  
Det vises til note 12 for resultater på de enkelte selvkostområdene. 

Etter at resultatet for selvkostområdene er ført som gjeld/fordring mot kommunene, viser resultatet 
for IVAR IKS (morselskapet)  et overskudd på kr 0,7 mill. før skatt. Resultatet skriver seg fra årets 
overskudd på IVAR IKS’ salg til IVAR Næring AS som gir et positivt bidrag på kr 1 mill. justert for den 
del av økt avsetning til etterdrift av deponi på Sele som gjelder næring med kr 0,3 mill.  Årets resultat 
etter skattekostnader viser et overskudd på kr 1 mill., se note 4. 
Tilsvarende kommentarer som i avsnittene ovenfor gjelder også for konsernet.  

Disponering av resultat

Godskrives annen opptjent egenkapital kr   1 005 269 
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Balanse 

Bokførte anleggsmidler representerer de investeringene som er foretatt innenfor hvert enkelt område 
redusert for avskrivninger. Det er beregnet avskrivninger basert på objektenes gjenværende 
økonomiske levetid. Totalt er det investert for kr 796 mill. i 2018. For spesifikasjon av investeringene 
viser vi til note 5 og 6. 

Pensjonsansvar 

Pensjonsansvaret er dekket gjennom en pensjonsordning i KLP og er regnskapsført i henhold til god 
regnskapsskikk- NRS 6. IVAR har ingen ordninger utover avtalen med KLP, og viser ellers til note 2 
for spesifikasjon av våre pensjonskostnader. 

Organisering næringsvirksomhet 

IVAR har organisert næringsvirksomheten i et eget selskap - IVAR Næring AS som har andeler i 
Forus Energigjenvinning Holding AS, Stølskraft AS, Recom AS, Minorga Vekst AS, Svåheia AS og 
Biogass Konsortium AS.  
Næringsvirksomheten foregår i IKS’et som fakturerer IVAR Næring AS for en forholdsvis andel av 
kostnadene med et påslag i henhold til aksjelovens krav om armlengdes avstand. Det er IVAR 
Næring AS som så fakturerer næringskundene. 
Det er på bakgrunn av at IVAR eier IVAR Næring AS at de utgjør et konsern og avlegger 
konsernregnskap.  

Skatt 

IVAR har tradisjonelt ikke blitt definert som skattepliktig virksomhet. Skattekostnad på kr  - 294 352 i 
2018 gjelder resultat for næringsvirksomheten i IVAR IKS, justert for den del av økt avsetning til 
etterdrift Sele som gjelder næring. Det vises til note 11. Næringsvirksomheten i IVAR IKS blir ført 
som salg til IVAR Næring AS.  

Finans-, markeds-, kreditt- og likviditetsrisiko 

IVAR hadde ved årsskiftet langsiktige lån på kr 3,762 mill. og en rentebytteavtale på kr 200 mill.  
Dette betyr at selskapet må være bevisst sin finansielle risiko i forhold til rentenivå. IVAR forholder 
seg til retningslinjene for beregning av selvkost, og det er i utgangspunktet lagt opp til at  
kalkylerente skal inngå i gebyrgrunnlaget. Retningslinjene har imidlertid ikke vært lov-/forskriftsfestet, 
og lovverket har åpnet for at de  faktiske rentekostnadene kan legges til grunn dersom disse 
påviselig er høyere enn kalkylerenten. IVARs reelle rentekostnader for 2012, 2013, 2014, 2015 og 
2016 har, i stor grad på grunn av rentebytteavtalen, ligget over kalkylerenten. Følgelig er selskapets 
faktiske netto renteutgifter belastet gebyrgrunnlaget for de nevnte årene.  Denne praksis blir endret 
som følge av ny kommunelov som fra og med 2020 pålegger kommunene å følge veileder inkl. bruk 
av bruk av kalkylerente i selvkostregnskapet. For 2017 og 2018 er rentebildet endret ved at 
kalkylerenten som belastes selvkostområdene er høyere enn reelle rentekostnader. Denne 
differansen er godskrevet selvkostområdene i både 2017- og 2018-regnskapet. 
De faktiske rentekostnadene er fordelt på selvkostområdene vann, avløp og renovasjon på grunnlag 
av gjennomsnittlig bokført verdi av anleggsmidlene for de enkelte områdene. Reelle renteinntekter er 
tilsvarende fordelt i forhold til størrelsen på de enkelte områdenes selvkostfond. 

IVAR anses generelt ikke å være utsatt for stor kreditt-,  likviditets- eller markedsrisiko. Dette fordi 
selskapet, pga. sin soliditet, ikke har problemer med å oppta nye lån fra eksterne finansinstitusjoner. 
Utfordringen ligger i å fastsette gebyrer som gir en viss forhåndsinnkreving, men innfor regelverket 
som sier at overskudd kan framføres inntil 5 år. 

Kontantstrøm 
Likviditeten i IVAR er god. Selskapet har i 2018 tatt opp nye lån innenfor den vedtatte rammen som 
opprinnelig gjaldt 2017 i økonomiplanen. Vedtatt låneopptak for 2018 er utsatt til 2019 fordi vi har 
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hatt forskyvninger i framdrift for større investeringsprosjekter. For spesifikasjon av kontantstrømmer 
vises ellers til regnskapsoppstillingen.   
Hovedårsaken til forskjellen mellom kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter og driftsresultatet er 
årets avskrivninger og påløpt, ikke mottatte inngående fakturaer. Kontantstrøm til 
investeringsaktiviteter gjelder i hovedsak investeringer i nye anlegg, mens kontantstrøm fra 
finansieringsaktiviteter er netto opptak gjeld. 

ØVRIGE KOMMENTARER 

Arbeidet med å effektivisere og utvide tjenestetilbudet til kommunene har høy prioritet. 
Kjernevirksomheten er leveranse av drikkevann, håndtering og rensing av avløpsvann og mottak og 
gjenvinning av kommunalt avfall. I tråd med de strategiske satsingsområdene som ble trukket opp av 
styre og representantskap etter ROVAR-prosessen, har IVAR videreutviklet tjenestetilbudet til 
kommunene og leverer i dag tjenester innen hele verdikjeden for sektoren. Det innebærer at det 
inngås bilaterale avtaler om drifts- og kompetansetjenester ut over fellestjenestene etter den enkelte 
kommunes behov. I enkelte kommuner leverer IVAR alle kommunale tjenester innen vann avløp, og 
renovasjon. Dette gjelder kommunene Kvitsøy, Rennesøy, Finnøy, Strand, Hjelmeland og Time.   

IVAR har også driften av Ryfylke Miljøverk, RYMI IKS. RYMI har ansvar for renovasjonsordningen i  
Strand, Finnøy, Forsand, Hjelmeland og Suldal kommuner. Fra 2020 vil det bli endringer i denne 
delen av IVARs virksomhet som følge av at Finnøy og Rennesøy kommuner går sammen med 
Stavanger, og at Forsand og Sandnes blir en kommune.  

IVAR er inne i en periode med store investeringer med økning i kapitalkostnader. Selvkostprinsipper 
tilsier at inntektene kan økes tilsvarende gjennom gebyrer til kommunene, slik det framgår av 
økonomiplanen. IVAR vil samtidig holde fokus på å ha høy produktivitet for å holde gebyrene til 
kommuner og abonnenter så lave som mulig. 

Fortsatt drift 

Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, en forutsetning som styret mener er oppfylt. 

Konklusjoner 

Etter styrets oppfatning gir det framlagte resultatregnskap, balanse og tilhørende anmerkninger, 
tabeller og diagrammer for både morselskap og konsern en fyllestgjørende informasjon om IVARs 
virksomhet og økonomiske stilling ved årsskiftet 2018/2019. Etter regnskapsårets slutt har det ikke 
inntruffet forhold som er av betydning for å kunne vurdere selskapets stilling. 

Stavanger 3. april 2019 

____________________ ____________________ ____________________ 

Stanley Wirak Sissel Knutsen Hegdal Leif Arne Moi Nilsen             
(styrets leder) (nestleder)

____________________ ____________________ ____________________ 

Tom Henning Slethei Merethe Elin Kvia Ståle Ingvartsen 

     ___________________ ____________________ 

Eline Nilsen Furre Kjell Øyvind Pedersen 
(Adm. dir.) 
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Uavhengig revisors beretning 

Til representantskapet i Ivar IKS 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Ivar IKS sitt årsregnskap. 

Årsregnskapet består av: 

• Selskapsregnskapet, som består av balanse 

per 31. desember 2018, resultatregnskap og 

kontantstrømoppstilling for regnskapsåret 

avsluttet per denne datoen og noter, 

herunder et sammendrag av viktige 

regnskapsprinsipper, og 

• Konsernregnskapet, som består av balanse 

per 31. desember 2018, resultatregnskap og 

kontantstrømoppstilling for regnskapsåret 

avsluttet per denne datoen og noter, 

herunder et sammendrag av viktige 

regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

• Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og 

forskrifter 

• Gir selskapsregnskapet et rettvisende bilde 

av den finansielle stillingen til Ivar IKS per 

31. desember 2018 og av selskapets 

resultater og kontantstrømmer for 

regnskapsåret som ble avsluttet per denne 

datoen i samsvar med regnskapslovens regler 

og god regnskapsskikk i Norge 

• Gir konsernregnskapet et rettvisende bilde 

av den finansielle stillingen til konsernet Ivar 

IKS per 31. desember 2018 og av konsernets 

resultater og kontantstrømmer for 

regnskapsåret som ble avsluttet per denne 

datoen i samsvar med regnskapslovens regler 

og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 

de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 

oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved 

revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har 

overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 

innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Annen informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetningen, men 

inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke 

den andre informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon med det 

formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og 

årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 

inneholder vesentlig feilinformasjon. 
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BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, 

som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.

Dersom vi konkluderer med at annen informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt 

å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 

forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 

regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig 

for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 

følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets og konsernets evne til 

fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift 

skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli 

avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 

vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 

sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 

revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 

Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir 

vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 

økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 

årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av 

overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 

nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 

informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 

registrering og dokumentasjon av selskapets og konsernets regnskapsopplysninger i samsvar med lov 

og god bokføringsskikk i Norge. 

Sandnes, 3. april 2019 

BDO AS 

Stig Fjelldahl (elektronisk signert)

statsautorisert revisor 







































Saksframlegg

Endring i selskapsavtalen

Saksbehandler: Kjell Øyvind Pedersen 
Arkivsak nr: 19/229

Utvalg Tidspunkt Saksnummer
Representantskapet IVAR IKS 26.04.2019 09:00 2019/06 
Styret IVAR IKS 03.04.2019 09:00 2019/11 

Vedlegg:
2019.04.01.Selskapsavtale IVAR IKS. 

Saksutredning: 

Eierandel, Kap.1, § 2; 
Kommunereformen som vedtatt av stortinget med virkning fra 1. jan. 2020 innebærer at IVARs 
eierkommuner reduseres i antall fra 13 til 11. Finnøy og Rennesøy kommuner inngår i Stavanger 
kommune og folketallet fra disse legges til Stavanger kommune. Forsand kommune sør for 
Lysefjorden inngår i Sandnes kommune og Forsand kommune nord for Lysefjorden inngår i Strand 
kommune. Folketallet i Sandnes og Strand kommuner justeres med overført befolkning. 
Selskapsavtalens eierandeler endres tilsvarende. Dette gir små endringer av Kap-1,  § 2 i 
Selskapsavtalen. Se forslag til ny Selskapsavtale. 

Organisasjon, Kap.3, § 8-1; 
Endringene i antall eierkommuner medfører at antallet representantskapsmedlemmer reduseres 
med 2, i. e. fra 25 til 23. Finnøy og Rennesøy har hatt en representant hver. Disse vil nå utgå. Siden 
eierandelene endres marginalt og vektforholdene mellom de største eierne allerede er balansert i 
representantskapet synes det ikke naturlig å gjøre ytterligere endringer. 

Organisasjon, Kap. 3, § 9-1; 
Styret består av 7 medlemmer. Det er to ansatte representanter. Stavanger har 2 medlemmer, 
Sandnes 1 medlem, og kommunene Kvitsøy, Randaberg, Sola, Strand, Rennesøy og Finnøy (også 
benevnt som nord-kommunene) har vært representert med ett felles styremedlem, i. e. 
styremedlemmet velges fra en av disse 4 kommunene. På samme måte har kommunene Klepp, Hå, 
Time og Gjesdal (sør-kommunene) vært representert med ett felles styremedlem. Når nå Rennesøy 
og Finnøy inngår i Stavanger blir antall nord-kommuner det samme som antall sør-kommuner. 
Det synes da ikke å være behov for å justere styresammensetningen, og prinsippene for denne, som 
følge av kommunereformen. 

Kap. 5, § 14, kulepnkt.7 
Styrets arbeide omfatter å ansette og avskjedige daglig leder, men ikke selskapets øvrige ansatte.Det 
ansvaret tilligger daglig leder og slik er det praktisert. Forslag til ny tekst er; 

· «ansette/avskjedige daglig leder og fastsette hans/hennes lønn»  

Kap. 6, § 15.1, Opptak av lån 
Økonomiplanen for 2019 – 2023 ble vedtatt i IVARs representantskap 30. nov. 2018. 
Økonomiplanen fokuserer på utfordringer vedrørende forsyningssikkerhet, miljøkrav og kapasiteter. 



Dette er detaljert i vedtatte hovedplaner.

Vannforsyningen: 
De viktigste investeringstiltakene gjelder utvidelse og oppgradering av vannbehandlingen på 
Langevatn, sikring/tilgang til Birkelandsvatn som ny hovedvannkilde og ny hovedvannledning fra 
Langevatn til Tjensvoll. Samlet investering i planperioden er anslått til Kr. 1 839 806 000. 

Avløpshåndtering:  
Det er bygget nye renseanlegg på Mekjarvik og Grødaland. Det er behov for ny renseanleggsløsning i 
Strand kommune og det må legges nytt avløp fra Bråstein til Vik, inkludert oppgradering av Vik 
avløpsrenseanlegg. Det er også over tid en utvikling mot strengere rensekrav. Investeringer i 
planperioden er anslått til Kr. 1 116 166 000. 

Renovasjon: 
Det bygges nytt ettersorteringsanlegg for restavfall med en prislapp på ca. 650 mill. NOK. Det er også 
bygget nytt mottaksanlegg for matavfall på Grødaland, og det blir behov for et energianlegg for å 
understøtte mottaket for matavfall og biogassanlegget. Investeringer i planperioden er anslått til Kr. 
48 800 000. 

Den totale investeringsrammen i økonomiplanen beløper seg til Kr. 3 019 355 000.  Alle investeringer 
innenfor selvkostområdet skal finansieres gjennom opptak av lån. Med dagens utgangspunkt og 
under våre forutsetninger når det gjelder rentenivå, innebærer dette at samlet gjeld vil beløpe seg til 
drøyt 5 milliarder kroner ved utløpet av 2020 og drøyt 6,2 milliarder kroner i 2023 
Mange prosjekter er kostnadsmessig basert på kalkyler og delvis også kvalifiserte vurderinger. Det er 
ikke uvanlig at detaljprosjektering fører til at endelige tall må oppjusteres. Det kan også komme til 
behov for nye prosjekter som ikke identifisert i starten av planperioden. 

I økonomiplanen er prisutviklingen på IVARs tjenester vist og satt opp mot konsumprisindeksen. 
Gebyr økningen har stort sett vært mindre enn den alminnelige prisutviklingen Det er et klart mål for 
IVAR å bidra til at regionen fortsatt skal komme gunstig ut når det gjelder gebyr belastning ovenfor 
husholdninger og næringsliv. I statistikk fra Huseiernes Landsforbund figurerer 4 av våre 
eierkommuner blant de 10 laveste i landet når det gjelder kommunale gebyrer. 
Vi er nå kommet til et punkt hvor investeringsprogrammet fra økonomiplanen medfører økning i 
gebyr belastning utover den generelle prisøkning. Dette er en generell trend på landsbasis. Stort sett 
alle VAR-foretakene må foreta tunge investeringer for å nå satte miljø-, klima-, kvalitetsmål og 
forsyningssikkerhet både for kapasitet og hygiene. I et nasjonalt perspektiv forventer vi å holde vår 
posisjon med høy kvalitet til lave kostnader. 

Regelverket for opptak av lån er beskrevet i Selskapsavtalens Kap. 6.: 

§15-1                    Selskapet kan oppta lån, og pantsette selskapets eiendeler for 
gjennomføring av investeringer, eller dekke driftskostnader såfremt den samlede 
lånegjeld ikke overstiger  5 000 mill. kroner 

§15-2          Kommunene er pro rata ansvarlige for de lån selskapet opptar 

§15-3          Kommunenes garantiansvar for selskapets samlede gjeld fordeler seg i forhold 
til eierandelen i selskapet. Jfr. § 2.2. 

Oppfølging av økonomiplanens investeringsprogram forutsetter at lånerammen i §15-1 økes. 
Endringen krever godkjenning i kommunestyrene. Økonomiplanen er tidligere oversendt 
kommunene. Administrasjonen har oversendt saken i brevs form  



til kommunene for behandling, og tilbudt ytterligere orientering om ønskelig.

Forslag til ny § 15-1 lyder: 

«Selskapet kan oppta lån, og pantsette selskapets eiendeler for gjennomføring av investeringer, eller 
dekke driftskostnader, såfremt den samlede lånegjeld ikke overstiger 7 000 mill. kr.» 

Forslag til vedtak:

· Selskapsavtalen endres for å reflektere selskapets eierkommuner etter kommunereformen 
med virkning fra 1. januar. 2020. Ref. saksframlegget og utkast til ny Selskapsavtale. 

· Eierandelene angitt i prosent endres i samsvar med oppdaterte tall fra SSB som vist i vedlagte 
utkast til ny Selskapsavtale. 

· Antallet representanter til representantskapet endres til 23 i tråd med saksfremlegget og som 
angitt i utkast til ny Selskapsavtale. 

· Antallet styremedlemmer, 7, beholdes som før, og velges fra respektive kommuner som angitt 
i saksfremlegget. 

· Styret skal bl. a.:  

· Ansette/avskjedige daglig leder og fastsette hans/hennes lønn 
Ref. forslag til ny Selskapsavtale for fullstendig tekst. 

· «Selskapet kan oppta lån, og pantsette selskapets eiendeler for gjennomføring av 
investeringer, eller dekke driftskostnader, såfremt den samlede lånegjeld ikke overstiger 7 000 
mill. kr.» 

· Forslaget til ny Selskapsavtale anbefales som ny Selskapsavtale for representantskapet med 
forbehold om kommunestyrenes godkjennelse av § 1, 2, 3, 4, 8, 9, og 15.  

Med hilsen 



Kjell Øyvind Pedersen Kjell Øyvind Pedersen 
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SELSKAPSAVTALE 
(november 2012) 

IVAR IKS 

(org.nr. 871 035 032) 

VEDTATT I: 

Klepp kommune 13.03.01 
Hå kommune 26.04.01 
Sandnes kommune 14.03.01 
Randaberg kommune  13.02.01 
Stavanger kommune 26.03.01 
Time kommune 27.02.01 
Gjesdal kommune 30.04.01 
Sola kommune 16.11.00 
Rennesøy kommune  13.08.01 
Finnøy kommune  12.07.01 
Kvitsøy kommune 28.04.03 
Strand kommune                         27.10.10          
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SELSKAPSAVTALE

FOR 

IVAR IKS

KAP. 0  DENNE REVISJON 

  Denne revisjon av Selskapsavtalen følger som en konsekvens av den vedtatte    
   kommunereformen med virkning fra 01.01.2020 og selskapets utvikling siden      

               01.01.2015. 

  De tidligere kommunene Stavanger, Rennesøy og Finnøy utgjør den nye   
   Stavanger kommune. Forsand kommune sør for Lysefjorden inngår i den nye   
   Sandnes  kommune. Forsand kommune nord for Lysefjorden inngår i Strand  
   kommune. 

KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

§ 1 

1-1 Selskapets navn er IVAR IKS. 

§ 2 

2-1 Selskapet eies av kommunene Finnøy, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy, 
Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sola, Stavanger, Strand og Time. 

2-2 Den enkelte kommunes eierandel (A) i selskapet er den andel kommunens 
innbyggertall (B) utgjør av samtlige kommuners innbyggertall (C), det vil si A= B/C. 
Eierbrøken fastsettes ut fra folketallet i eierkommunene. pr. 1. januar 1998. 
Eierbrøken revideres hvert 4. år.

2-3  Ny eierbrøk gjeldende fra 01.01.2020: 

 Stavanger kommune 41,242 % 
 Sandnes kommune 22,881 %
 Sola kommun    7,755 %
 Klepp kommune 5,663 %
 Hå kommune   5,521 %
 Time kommune 5,502 %
 Strand kommune 3,760 %
 Gjesdal kommune 3,500 %
 Randaberg kommune 3,220 %
 Hjelmeland kommune 0,796 %
 Kvitsøy kommune 0,160 %

Neste regulering blir fra 01.01.2024 med utgangspunkt i folketall pr. 01.01.2023. 
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§ 3 

3-1  Selskapets formål er å 
 levere drikkevann til eierkommunene 
 motta og behandle avløpsvann fra eierkommunene 
 motta og behandle avfall fra eierkommunene. 

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli 
enige om. 

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

3-4 Selskapet kan delta på eiersiden i andre selskaper, når dette ligger innenfor de 
rammer kommuneloven og eventuelle andre lover/forskrifter angir for kommunens 
deltakelse i selskaper/forretningsdrift. 

§ 4 

4-1  Selskapet har sitt forretningskontor i Stavanger kommune. 

KAP. 2 KOSTNADSFORDELING 

§ 5

5-1 Selskapets kostnader skal i hovedsak dekkes inn ved salg av selskapets tjenester 
og produkter. 

§ 6 

6-1 Det skal føres regnskap for selskapets totale virksomhet og for hvert enkelt 
tjenesteområde. 

6-2 Felleskostnader, og kostnader som ikke kan føres tilbake til bestemte 
tjenesteområder, fordeles forholdsmessig. 

6-3 Representantskapet fastsetter regnskaps- og budsjettsystem. Regnskap skal føres i 
henhold til regnskapsloven. 

KAP. 3 ORGANISASJON 

§ 7 

7-1 Selskapet ledes av et representantskap og et styre. 

§ 8

8-1 Representantskapet har 23 medlemmer med fordeling basert på folketallet i de 
respektive kommuner, men slik at hver eierkommune får minst en representant 
hver, og slik at ingen kommune får flertall alene; 

 Stavanger 9 medlemmer   
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 Sandnes 4 medlemmer 
 Sola  2 medlem 
 Hå 1 medlem 
 Klepp  1 medlem 
 Time  1 medlem 
 Gjesdal  1 medlem 
 Kvitsøy  1 medlem 
 Randaberg 1 medlem 

Rennesøy 1 medlem
  Finnøy  1 medlem 
  Strand   1 medlem 
 Hjelmeland 1 medlem 

8-2 Kommunestyrene i eierkommunene oppnevner sine medlemmer og 
varamedlemmer. Valgperioden følger kommunevalgperioden.  

8-3  Representantskapet fungerer til nytt representantskap er valgt og konstituert. 

8-4  Representantskapet velger selv leder og nestleder. 

§ 9

9-1 Styret har 7 medlemmer med personlige varamedlemmer. Medlemmene fordeles 
slik: 

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

9-2 5 av styrets medlemmer med varamedlemmer velges av representantskapet etter 
forslag fra eierkommunene. 2 av styrets medlemmer med varamedlemmer velges 
av og blant de ansatte. 

9-3 Styret fungerer til nytt styre er valgt og konstituert. 

9-4 Styret velger selv leder og nestleder. 

§ 10 

10-1 Selskapet forpliktes ved underskrift av administrerende direktør og styrets leder, 
eller i dennes fravær nestleder, i fellesskap. 

10-2 Selskapet ledes av administrerende direktør som har anvisningsrett innen rammen 
av vedtatte budsjetter. 

KAP. 4 REPRESENTANTSKAPET

§ 11

11-1 Representantskapet trer sammen når lederen bestemmer det, når styret, revisor, 
minst en av eierne eller minst 8 av representantskapets medlemmer krever det. 
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 Innkalling skal skje med minst fire ukers varsel og skal inneholde saksliste. 

11-2 Representantskapet er beslutningsdyktig når minst to tredeler av medlemmene er til 
stede. 

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

11-3 Styrets leder og administrerende direktør har plikt til å møte i representantskapet. 
Styrets øvrige medlemmer har rett til å møte i representantskapet og til å uttale seg.  

§ 12

12-1 Representantskapet skal gjøre vedtak i de saker som selskapsavtalen bestemmer 
eller som styret legger fram for det. 

12-2 Representantskapet skal: 

 velge 5 styremedlemmer med varamedlemmer 
 vedta selskapets mål og økonomiplan 
 vedta budsjett og regnskap 
 gjøre eventuelle vedtak om å erverve, avhende eller pantsette fast eiendom 
 gjøre vedtak om å foreta investeringer som er av vesentlig betydning for 

selskapet eller en eller flere av eierne 
 velge/ansette revisor 
 fastsette godtgjørelse til representantskapets og styrets leder, og til begge 

organers medlemmer. 

KAP. 5 STYRET 

§ 13

13-1 Styret trer sammen når lederen bestemmer det, eller når minst tre av styrets 
medlemmer forlanger det. Innkalling til møte skal skje med minst 5 dagers varsel. 

13-2 Styremøtet ledes av leder, eller i dennes fravær, nestleder. Dersom ingen av disse 
er til stede, velges en møteleder. 

13-3  Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. 

13-4 Vedtak gjøres med vanlig flertall. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme 
utslaget. 

13-5  Administrerende direktør og representantskapets leder deltar i styrets møter uten   
  stemmerett. 

13-6 Styret kan nedsette utvalg. Styret kan delegere myndighet til administrerende 
direktør og til utvalg. 

§ 14 

14-1  Styret utøver all myndighet som ikke er tillagt representantskapet. 
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14-2 Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, 
selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt 
av representantskapet, og sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er 
gjenstand for betryggende kontroll. Styret har det overordnede HMS-ansvaret i 
selskapet. 

14-3  Styret skal bl.a.: 

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

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

foreligger 
 treffe vedtak om disponering av fondsmidler 
 ansette/avskjedige selskapets  daglige leder ansatte (unntatt revisor) og 

fastsette hans/hennes deres lønn.  
 inngå samarbeidsavtaler i den utstrekning dette ikke må gjøres av 

representantskapet 

KAP. 6 OPPTAK AV LÅN 

§ 15

15-1 Selskapet kan oppta lån, og pantsette selskapets eiendeler for gjennomføring av 
investeringer, eller dekke driftskostnader såfremt den samlede lånegjeld ikke 
overstiger 7 000 mill. kr. 

15-2  Kommunene er utad prorata ansvarlige for de lån selskapet opptar. 

15-3 Kommunenes garantiansvar for selskapets samlede gjeld fordeler seg i forhold til 
eierandelen i selskapet. J.fr. § 2, pkt. 2-2. 

KAP. 7 AVTALER  

§ 16 

16-1 For hvert av tjeneste-/samarbeidsområdene er det opprettet avtaler som bl. a. 
omhandler: 

• spesifikasjon av tjenesten i form av omfang, kvalitet og varighet. 
• avregnings- og betalingsvilkår 
• eventuelle andre forhold 

16-2      Avtalene oppbevares og holdes à jour sammen med selskapsavtalen. 
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KAP. 8 UTTREDELSE, AVVIKLING, UTVIDELSE 

§ 17 

17-1 En kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i selskapet 
og kreve seg utløst av det. 

17-2 Fastsetting av vilkår for uttredelse, herunder spørsmålet om utløsningssum, 
eventuelt garantiansvar etc., gjøres av en voldgiftsnemnd på 3 medlemmer, 
oppnevnt av Fylkesmannen i Rogaland.  

17-3 En kommunes beslutning om å tre ut av selskapet, kan av selskapet eller en av de 
øvrige eiere bringes inn for departementet, som ut fra en samlet vurdering kan 
fastsette at den uttredende fortsetter som selskapsdeltaker inntil videre eller for en 
nærmere angitt tid. 

17-4 For øvrig gjelder lov om interkommunale selskaper § 30. 

§ 18 

18-1 Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det. Det enkelte 
kommunestyre må selv treffe vedtak i saken. 

18-2 Oppløsning av selskapet må godkjennes av departementet, som kan gi nærmere 
bestemmelser om avviklingen. 

18-3 Dersom departementet samtykker i oppløsning, skal representantskapet oppnevne 
et avviklingsstyre, som skal gjennomføre avviklingen innen den frist 
representantskapet fastsetter. Selskapets styre trer ut av funksjon når 
avviklingsstyre er valgt. valget. 

18-4 Om oppløsning og avvikling gjelder lov om interkommunale selskaper (§§ 32-37). 

§ 19

29-1 Nye kommuner kan opptas som medlemmer av selskapet. Dette krever at alle 
tilsluttede kommuner gir sitt samtykke. 

KAP. 10 TVISTER, ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN 

§ 20

20-1 Tvist om forståelsen av denne selskapsavtalen kan avgjøres med bindende virkning 
ved voldgift etter tvistemållovens bestemmelser. 

§ 21 



12/461-2  Side 8 av 8

21-1 Endringer i selskapsavtalen kan gjøres av representantskapet med 2/3 flertall, 
bortsett fra §§ 1, 2, 3, 4, 8, 9, og 15  som også krever vedtak i kommunestyrene. 

……………………………………….. ……………………………… 
Stavanger kommune Sandnes kommune 

……………………………………….. ……………………………… 
Hå kommune Klepp kommune 

……………………………………….. ……………………………… 
Time kommune Gjesdal kommune 

……………………………………….. ……………………………… 
Sola kommune Randaberg kommune 

………………………………………..                                      ………………………………. 
Kvitsøy kommune Strand kommune 

…………………………………....... 
Hjelmeland kommune 



Saksframlegg

Orienteringssaker

Saksbehandler: Jostein Karlsen 
Arkivsak nr: 19/265

Utvalg Tidspunkt Saksnummer
Styret IVAR IKS 03.04.2019 09:00 2019/12 

Underliggende saker: 
Saksnummer Tittel 
2019/12.1 Byttebu - butikkdrift: økonomi 

Saksutredning: 

Forslag til vedtak:
Sakene tas til orientering

Med hilsen 

Kjell Øyvind Pedersen Jostein Karlsen 



Saksframlegg

Byttebu - butikkdrift: økonomi

Saksbehandler: Audun Roalkvam 
Arkivsak nr: 18/57

Utvalg Tidspunkt Saksnummer
Styret IVAR IKS 03.04.2019 09:00 2019/12.1 

Saksutredning: 
Styret vedtok oktober 2018 en prøveordning med butikkdel i tillegg til gratisdel på Forus. En gir her 
en kort orientering av økonomien i å drive butikk med gratisdel kontra tidligere (kun gratis del). 

Innkjøp av betaling system ble anskaffet, kostnad ca. kr 35.000,- Kunder kan i dag betale med 
bankkort og Vipps. Vi har ingen kontanter i bruktbutikken, dette har fungert veldig bra. Ansatte 
slipper da all håndtering av kontanter. Ved spesielle behov kan en betale med kontanter i 
gjenvinningsstasjonens betalingsbu.  

Vi valgte å ha vektere hver dag i desember 2018, men fra 1. januar 2019 gikk vi over til å kun ha 
tilkalling knappen til vekter som nå koster kr 2.146 pr. mnd. Skulle noe tilsi at det er behov for vekter, 
kan ansatte trykke på denne knappen. Da kommer det vekter på plass fortløpende. 

Butikkdrift krever noe større lager, og det er leid inn ekstra kontainere som brukes til å avhjelpe på 
lagring i pressperioder – særskilt lørdager.   

Driftskostnad byttebu Månedspris 2018 Månedspris 2019

Lønn pr. mnd Kr. 143.000 Kr. 221.000

Leie av containerer - for lite 
mottaksplass 

Kr. 2.000 Kr. 4.150

Innleid hjelp - vekter Kr. 50.000 Kr. 2.146

Kostnader pr. mnd. Kr 195.000 Kr 227.296

Inntekt pr måned Kr 0 Kr 300.000

Total kostnad Kr 195.000 Kr -72.704



Kommentarer: Inntekt til byttebua har steget jevnt siden åpning, fra 218.000 i desember til 318.000 i 
februar. En har her lagt inn et beløp vi regner er realistisk å holde fremover.  

Oppsummering
Totalt sett har endringen ført til en forbedring av resultat for byttebua på ca 3,2 mill kr årlig. Grunnet 
kort drift er det noe usikkerhet rundt tallet, men det er ikke tvil om at det er økonisk gunstid å drive 
butikk kontra tidligere drift.  

Det er ikke tatt hensyn til andre driftskostnader, som energi og finansielle kostnader, da disse er 
omtrentlig like i begge tilfellene. 

For øvrig er erfaringene som i orienteringssak på sist møte. Overgang til butikk har vært overveiende 
positive. En arbeider fortsatt med å optimalisere drift av butikkdel og gratisdel – dette gjelder 
åpningstider og hvilke varer som skal i hvilken avdeling. På sikt er det ønskelig med noe mer plass, da 
butikkdrift fører til noe lengre omsetningstid på varene. Plan er en rubbhall tilsvarende den gamle 
byttebua, og at den vil fungere som gratisdel. 

Driftssjef på Forus sier at totalt sett har dette vært en positiv endring for henne og de ansatte som 
jobber i byttebuå. Denne endringen har vært som dag og natt med tanke på arbeidsmiljø og 
opplevelsen for kunder. Vi opplever bare positive tilbakemeldinger fra kunder, og flere nye kunder 
som kommer for å se på bruktbutikken.  

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Med hilsen 

Kjell Øyvind Pedersen Audun Roalkvam 



Saksframlegg

Eventuelt

Saksbehandler: Jostein Karlsen 
Arkivsak nr: 19/265

Utvalg Tidspunkt Saksnummer
Styret IVAR IKS 03.04.2019 09:00 2019/13 

Saksutredning: 

Forslag til vedtak:

Med hilsen 

Kjell Øyvind Pedersen Jostein Karlsen 



Saksframlegg

Salg av tomt Bogafjell

Saksbehandler: Geir Strømland 
Arkivsak nr: 19/230

Utvalg Tidspunkt Saksnummer
Styret IVAR IKS 03.04.2019 09:00 2019/09 

Vedlegg:
Kartutsnitt_tomt_Bogafjell 

Saksutredning: 
Saken gjelder

IVAR IKS er kontaktet av Sandnes tomteselskap KF som er interessert i å kjøpe tomt/eiendom gnr. 33 
bnr. 218 som IVAR IKS eier på Bogafjell. Tomten inngikk i Lundefjell-bassenget som var del av den 
gamle hovedledningen fra Langevatn til Stavanger som er tatt ut av bruk. IVAR har fremdeles 
formelle rettigheter til ledningstraseen med de restriksjoner som gjelder. Denne 
rettigheten/klausuleringen vil bli tatt vare på, men IVAR IKS har ikke behov for å beholde tomten som 
bassenget stod på. 

Eiendommen er i reguleringsplan for Bogafjell, delplan 5 og regulert til Kommunalteknisk virksomhet 
(VA3). 

For at den skal være interessant for aktuelle kjøpere vurderes det at tomten må kunne omreguleres 
til andre formål. IVAR har fått opplyst fra Sandnes kommune at tomten/området kan omreguleres til 
offentlig eller privat tjenesteyting.  

Vurderinger rundt salg av eiendom og offentlig regelverk:

«Dette er salg, og anskaffelsesregelverket gjelder ikke, kan likevel ta med at også kjøp av eiendom er 
unntatt fra forskrift om offentlige anskaffelser, men er likevel underlagt lov om offentlige anskaffelser 
og de grunnleggende kravene til konkurranse, gjennomsiktighet, likebehandling og 
forutberegnelighet. 
Når det gjelder SALG av eiendom, er det  viktig å sikre at transaksjonen skjer til markedspris 
(statsstøtteregelverket).  Dersom det offentlige selger eiendom til underpris, eller kjøper til overpris, 
vil differansen mellom avtalt pris og markedsprisen kunne utgjøre en økonomisk fordel. En slik fordel 
kan innebære en ulovlig økonomisk støtte fra det offentlig. Anskaffelsesregelverket og 
statsstøtteregelverket gjelder både stat, fylkeskommuner og kommuner, samt andre offentlige 
organer. Foretak som er eid eller kontrollert av offentlige myndigheter kan også anses omfattet.
ESAs retningslinjer om salg av offentlig eiendom angir to alternative prosedyrer som begge sikrer at 
eiendommen blir solgt til markedspris. Den ene prosedyren er bruk av åpen budrunde. Den andre er 
en uavhengig vurdering av markedsverdien. Når det siste alternativet anvendes, oppstilles det krav til 
takstmannens kvalifikasjoner og uavhengighet.
ESA har ikke tilsvarende retningslinjer for kjøp av eiendom, men retningslinjene og prinsippene for 
salg av eiendom gjelder tilsvarende så langt de passer.
Åpen budrunde er selvsagt det enkleste alternativet når det gjelder offentlighet omkring oppfyllelsen 
av regelverket, men dette er i mange komplekse eiendomstransaksjoner og, spesielt i 



eiendomsutviklingsprosjekter, ikke hensiktsmessig eller praktisk. Når det benyttes verdsettelse som 
alternativ til åpen budrunde, skal verdsettelsen skje før forhandlingene finner sted. Dette innebærer 
ikke et absolutt forbud mot at en dialog innledes før verdsettelsen finner sted. I mange komplekse 
tilfeller vil det eksempelvis være behov for diskusjoner for å klargjøre hva transaksjonen skal omfatte, 
og det vil heller ikke være mulig å innhente den uavhengige vurderingen før det er klart hva man skal 
få vurdert verdien av.
Kan ta med dersom en offentlig myndighet selger en offentlig eiendom under markedsverdi, vil 
differansen være en støtte til kjøper. EØS-avtalens regler forbyr i utgangspunktet slik støtte. Og en 
slik støtte kan ikke gis uten at EFTAs overvåkingsorgan (ESA) samtykker, noe som forutsetter at salget 
meldes til ESA. Salget kan da ikke gjennomføres før ESA enten har konstatert at det ikke foreligger 
støtte, eller godkjenner at den aktuelle støtten gis. Dersom salget gjennomføres uten at ESA kobles 
inn, o ESA, etter klage eller på eget initiativ, finner grunn til å se nærmere på transaksjonen, vil den 
fryses inntil ESA har tatt sin beslutning. Dersom det konstateres ulovlig støtte, kan det føre til at 
støtten tilbakeføres ved at kjøper må betale en høyere sum enn det kjøpekontrakten forutsatte. Dette 
kan reise en del kompliserte spørsmål, gir det kjøper rett til å heve kontrakten, eller påstå seg 
ubundet?»

På dette grunnlag tilrår administrasjonen å selge den aktuelle tomten med mål om best mulig pris 
innenfor tomtereguleringens bestemmelser. I henhold til selskapsavtalen § 12-2 skal 
representantskapet gjøre vedtak om å avhende fast eiendom. 

Forslag til vedtak:
1. IVAR selger tomt på Bogafjell iht. vedlagte kartskisse.
2. Eiendommen selges slik at markedspris sikres. 

Med hilsen 

Kjell Øyvind Pedersen Geir Strømland 




