
Møteinnkalling
for 

Styret IVAR IKS 

Møtedato: 07.06.2019 
Møtested: Mariero 
Møtetid: 09:00 - 11:00 

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

Saksliste 
Saksnummer Tittel

2019/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 
2019/15 Godkjenning av protokoll 
2019/16 Betingelser administrerende direktør - Unntatt offentlighet 

(Forv.l. § 13-1) 
2019/17 Orienteringssaker 
2019/17.1 Økonomirapportering per 1. tertial 2019 
2019/17.2 Status nyanlegg pr. 31.03.2019 
2019/17.3 Kompensasjon tapt arbeidsfortjeneste for styremedlemmer i 

IVAR - drøftingssak 
2019/18 Eventuelt 

Med hilsen 

Kjell Øyvind Pedersen Jostein Karlsen 



Saksframlegg

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksbehandler: Jostein Karlsen 
Arkivsak nr: 19/381

Utvalg Tidspunkt Saksnummer
Styret IVAR IKS 07.06.2019 09:00 2019/14 

Saksutredning: 

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Med hilsen 

Kjell Øyvind Pedersen Jostein Karlsen 



Saksframlegg

Godkjenning av protokoll

Saksbehandler: Jostein Karlsen 
Arkivsak nr: 19/381

Utvalg Tidspunkt Saksnummer
Styret IVAR IKS 07.06.2019 09:00 2019/15 

Vedlegg:
Protokoll - Styret IVAR IKS - 03.04.2019 

Saksutredning: 

Forslag til vedtak:
Protokoll godkjennes.

Med hilsen 

Kjell Øyvind Pedersen Jostein Karlsen 



Møteprotokoll 
for 

Styret IVAR IKS 

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

Til stede: Medlemmer: 
Stanley Wirak, Sissel Knutsen Hegdal, Leif Arne Moi Nilsen, Merethe 
Elin Kvia, Tom Henning Slethei, Ståle Ingvartsen 
Varamedlemmer: 
Tore Morten Hope 
Representantskapets leder: Jarl Endre Egeland 
Observatører: Anne Waldemar, David Glitza 

Forfall: Eline Nilsen Furre 
Administrasjonen: Jostein Karlsen, Kjell Øyvind Pedersen 

Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 
2019/06 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Godkjenning av protokoll
Sak 
2019/07 Representantskapets leder Jarl Endre Egeland påpekte at hans tilstedeværelse i sist 

styremøte ikke framgår av protokoll.  
Egeland var til stede i styremøtet 08.02.19. Iht. selskapsavtalen deltar 
representantskapets leder i styrets møter uten stemmerett, og dette skal framgå av 
protokoll. 

Vedtak: Protokoll godkjennes.

Styrets møte med revisor
Sak 
2019/08 Revisor Stig Fjelldahl orienterte om revisjonens arbeid med årsregnskapet for 2018.  

Styret hadde så diskusjon med revisor uten administrasjonens tilstedeværelse. 



Salg av tomt Bogafjell
Sak 
2019/09 Da Sandnes kommune er involvert i saken, erklært styreleder seg inhabil.  Sissel Knutsen 

Hegdal ledet møtet under denne saken. 
Tom Henning Slethei foreslo å vurdere om mulig omregulering til boligformål kan 
medføre høyere tomtepris som dermed kan rettferdiggjøre omreguleringskostnader.  

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

3. Det vurderes om mulig omregulering til boligformål kan gi økt 
tomtepris som også rettferdiggjør omreguleringskostnader.  

Årsregnskap og styrets beretning 2018
Sak 
2019/10 Avdelingsleder for økonomi og administrasjon Jostein Karlsen orienterte om hovedtrekk 

og budsjettavvik i regnskapet for 2018. Revisor Stig Fjelldahl svarte på spørsmål. 
Tom Henning Slethei ba om at styret får en redegjørelse angående overskridelser på 
«Andre driftskostnader» for renovasjon.  
Utkast til Årsrapport 2018 ble delt ut.  

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.

Endring i selskapsavtalen 
Sak 
2019/11 Styret diskuterte sammensetningen av representantskapet sett i lys av kommunereform 

og innbyggerutvikling. Jarl Endre Egeland foreslo å opprettholde 25 medlemmer i 
representantskapet og at de to representantene fra Finnøy og Rennesøy kommuner 
fordeles på Sandnes og Stavanger. Styret sluttet seg til dette og ba administrasjonen om 
å redigere utkast til ny selskapsavtale og vedtak på grunnlag av diskusjonen i møtet.  
Styrevedtaket blir dermed slik det framgår nedenfor. Endringene er avstemt med 
representantskapets leder 

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 beholdes 
som 25 i tråd med saksfremlegget og som angitt i utkast 
til ny Selskapsavtale, i. e. Rennesøy og Finnøy inngår i 
Stavanger som øker til totalt 10 representanter og 
Sandnes øker sitt antall til totalt 5 representanter.

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

• Styret skal bl. a.: 

 Ansette/avskjedige administrerende 
direktør og fastsette administrerende 
direktørs 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. 

Orienteringssaker
Sak 
2019/12 



Byttebu - butikkdrift: økonomi
Sak 
2019/12.1

Vedtak: Saken tas til orientering.

Eventuelt
Sak 
2019/13 Politianmeldelse Hogstad

Kjell Øyvind Pedersen orienterte om at IVAR i brevs form vil påpeke feil i siktelsen. Det 
forventes endelig siktelse og videre prosess i løpet av 2. kvartal 2019. Styret vil bli holdt 
orientert. 

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

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



Saksframlegg

Betingelser administrerende direktør - Unntatt offentlighet (Forv.l. § 13-1)

Saksbehandler: Jostein Karlsen 
Arkivsak nr: 19/381

Utvalg Tidspunkt Saksnummer
Styret IVAR IKS 07.06.2019 09:00 2019/16 

Saksutredning: 

Forslag til vedtak:

Med hilsen 

Kjell Øyvind Pedersen Jostein Karlsen 



Saksframlegg

Orienteringssaker

Saksbehandler: Jostein Karlsen 
Arkivsak nr: 19/381

Utvalg Tidspunkt Saksnummer
Styret IVAR IKS 07.06.2019 09:00 2019/17 

Underliggende saker: 
Saksnummer Tittel 
2019/17.1 Økonomirapportering per 1. tertial 2019 
2019/17.2 Status nyanlegg pr. 31.03.2019 
2019/17.3 Kompensasjon tapt arbeidsfortjeneste for styremedlemmer i 

IVAR - drøftingssak 

Saksutredning: 

Forslag til vedtak:
Sakene tas til orientering

Med hilsen 

Kjell Øyvind Pedersen Jostein Karlsen 



Saksframlegg

Økonomirapportering per 1. tertial 2019

Saksbehandler: 
Arkivsak nr: 19/375

Utvalg Tidspunkt Saksnummer
Styret IVAR IKS 07.06.2019 09:00 2019/17.1 

Vedlegg:
Økonomirapport per april 2019 Hovedoversikt 

Saksutredning: 
Det er for 2019 budsjettert med underskudd for IVAR på grunn av tilbakebetaling av tidligere års 
overskudd for vann og avløp, samt oppstartskostnader knyttet til ettersorteringsanlegget på Forus 
der 2019 også må brukes til å dimensjonere ressursbruken optimalt.  

Lavere mengder levert vann og mottatt avløpsvann gir lavere inntekter enn budsjett.  Forsinket 
oppstart for ettersorteringsanlegget gir også lavere inntekter enn forutsatt.   

Regnskapet viser likevel høyere inntekter enn budsjett fordi det er utført investeringsoppdrag for 
kommuner i større grad enn det som var signalisert høsten 2018. Det er følgelig 
kostnadsoverskridelser som altså er viderefakturert. 

Økt overtidsbruk ifm. oppstart nyanlegg er hovedårsaken til merforbruk på lønnspostene. 

Budsjettavvik for avskrivninger og finansposter henger sammen med framdrift/oppstart for de store 
nyanleggene. 

Det vil bli nærmere redegjort i møtet. 

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Med hilsen 

Kjell Øyvind Pedersen 







Saksframlegg

Status nyanlegg pr. 31.03.2019

Saksbehandler: Tor Inge Kjellesvik 
Arkivsak nr: 18/294

Utvalg Tidspunkt Saksnummer
Styret IVAR IKS 07.06.2019 09:00 2019/17.2 

Vedlegg:
Status nyanlegg pr. 31.03.2019 

Saksutredning: 
Se vedlegg;

 Status nyanlegg pr. 31.03.2019

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Med hilsen 

Kjell Øyvind Pedersen Tor Inge Kjellesvik 



Side 1 

Status nyanlegg 

pr. 31.03.2019
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PLAN/UTBYGGING 
Her rapporteres de største og viktigste prosjektene. I tillegg til disse er det en rekke mindre 

prosjekter. Under hvert prosjekt er en kort beskrivelse sammen med status pr. 31.03.2019. 

Økonomisk status støtter seg til kvartalsrapporter.  

Avløp     

Forbrenningsanlegg Grødaland  

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

etablering av et ca. 10 MW forbrenningsanlegg. Anlegget skal forsyne biogassanlegget med 

damp og Kviamarka industriområde med fornybar fjernvarme. Totalt energibehov er estimert 

til ca. 39 GWh/år (2035) hvorav 23,4 GWh til fjernvarme og 15 GWh til eget dampbehov. Til 

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

effektbehov blir dermed ca. 15 MW. Anlegget vil i hovedsak bestå av bygg til 

forbrenningsanlegg, utvendig brensel håndtering, dampkjel med innvendige dampledninger / 

dampakkumulator, røykgassrensing, flygeaske silo, skorstein. Forprosjektrapport foreligger. 

Søknad om utslippstillatelse er under høring. Beslutningen om bygging vil bli lagt fram for 

styret i egen sak. 

Kalkulert kostnad Ikke fastlagt 

Budsjettert  kr   124.000.000,-   

Bevilget 2019                                                                                      kr     0,- 

Totalforbruk                                                                                                  kr    30.509.000,-  

Grytnes og Tau avløpsrenseanlegg 

Tau og Grytnes avløpsrenseanlegg i Strand kommune holder ikke konsesjonskravene eller 

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

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

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

Prosjektgruppe er nedsatt. 

Konsulent ble engasjert for utarbeidelse av skisseprosjekt. Skisseprosjektet er ferdig 

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

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

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

en så på årskostnader. 

Forprosjekt for overføring av avløpsvannet til SNJ er ferdig. Dette viser at kostnadene blir 

svært høye. Investeringskostnadene ligger på 480 mill. kr. Dette er en alt for høy kostnad for 

behandling av avløpet fra ca. 14.000 pe i dag og ca. 24.000 pe i 2040. 

Saken er behandlet i prosjektets styringsgruppe som gjorde følgende vedta; 

1 Alternativ med overføring til SNJ skrinlegges. Dette grunnet kostnader og for stor 
risiko i prosjektet. 
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2 Det arbeides videre med et forprosjekt for et renseanlegg på Grytnes bygget i to 
trinn. 
Trinn 1  Det utarbeides forprosjekt for et  primærrenseanlegg dimensjonert for  

år 2040 som også kan ta imot avløpet fra Tau. Anlegget skal utformes 

for å kunne fungere som forbehandling til et sekundærrenseanlegg. 

Trinn 2 Det utarbeides et forprosjekt for utvidelse av anlegget til et 

sekundærrenseanlegg dimensjonert for år 2040. Anlegget skal også 

kunne ta imot avløpet fra Tau. 

Trinn 1 og 2 utføres i samme forprosjekt. 

3 Asplan Viak AS bes om å gi tilbud på pkt. 2. Dette for å få en riktig sammenligning 
med kostnader for overføring til SNJ. 

4 Avløpsrenseanlegget på Tau oppgraderes og optimaliseres for å kunne klare 
primærrensekravene framover med økende belastning. 

5 Det søkes om konsesjon for et primærrenseanlegg for 20.000 pe. Det søkes om 
unntak fra sekundærrensekrevet. 

6 Resipientundersøkelsen som ble avsluttet i 2017 ferdigstilles med 
strømningsmålinger for å finne optimalt utslippspunkt for Grytnes 
avløpsrenseanlegg. 

Asplan Viak har startet arbeidet med forprosjekt for nytt renseanlegg på Grytnes.  
Arbeidene med å ferdigstille resipientundersøkelsen er startet.

Den største risikoen i prosjektet har vært framdriften. Når en nå har besluttet å utarbeide et 

forprosjekt for et renseanlegg på Grytnes melder det seg straks andre risikoer i prosjektet. 

Den største er usikkerheten om kommunens holdning til plassering av et renseanlegg på 

tiltenkt tomt så nær bebyggelse. Dette med tanke på lukt og støy. Dette må avklares med 

kommunen i eget møte. Prosjektet må også forankres politisk i kommunen. 

Antatt slutt kostnad                                                                                   kr      Ikke fastlagt 
Kalkulert kostnad                                                                                            kr      Ikke fastlagt 
Budsjettert                                                                                    kr   16.500.000,-          
Bevilget 2019                                                                                    kr   10.000.000, -  
Totalt forbruk                                                                                    kr     2.034.000, -   

Avløp vest, Bråstein - Bore RA. 

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

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

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

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

planforslag, ledningsplan og lengdeprofiler er ferdigstilt. 

Videre arbeider; 

- Innledende møter med berørte kommuner Gjesdal, Sandnes, Klepp og Time ble 
gjennomført i august/september 2018. Det har gitt oss nye opplysninger om at 
traseen fra planlagt pumpestasjon ved Øksnevad porten til Bore RA ikke er godt nok 
tilrettelagt for utbyggingsområde Bybånd sør (fra Ganddal i nord til Lye i sør). En 
omlegging til Vik RA ser ut som et bedre alternativ. Styringsgruppen er enig med 
prosjektgruppens konklusjon og ber om at det i forprosjektet jobbes videre med 
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alternativ trase til Vik RA. Dette vil medfører at eksist. trase for nordsjøkloakken også 
må utredes.    

- Valgte avløpstraseer bør utbygges i etapper.  
- Detaljprosjekteringen av ledningsanlegget utføres i egenregi.   
- Øvrige arbeider må utføres av konsulent. Tilbudsgrunnlag m/forhandlinger er nær- 

mest ferdigstilt og utsendes april/mai`19.   
- Innledende møter med kommuner og andre myndigheter er nær avsluttet.                    

Klepp Energi mangler. Ellers tas nye møter etter behov. 
- Reguleringsplan m/ KU, oppstart høst 2019 
- Grunneierforhandlinger, oppstart vår 2020 
- IVAR IKS er positiv til Klepp kommunes forespørsel om et felles VA - prosjekt på Tu. 

Enighet om prinsippskisse vedr. kostnadsfordeling. Samarbeidsavtale sette opp. 

Foreløpig er det kun avsatt midler til oppstart av prosjekteringsarbeidet. 

Antatt slutt kostnad                         Ikke fastlagt 
Kalkulert kostnad -    Ikke fastlagt 
Usikkerhet Ikke fastlagt 
Budsjett (Bare prosjekteringskostnader)                                                      kr  15.000.000,-          
Bevilget  2018                                                                                 kr    5.000.000,-   
Totalt forbruk                                                                                                kr.   3.674.000,-

Nye vågen pumpestasjon 

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

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

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

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

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

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

Vågen. 

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

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

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

sin helhet.   

Detaljprosjekteringen er ferdig og kontrakter for alle fag er inngått.  

Betongarbeidene er ferdigstilt. 

Trekking og terminering av kabler pågår og andre fag innvendig i stasjonen er i en 

avslutningsfase. Utvendig flis legging pågår. 

Pumpestasjonen forventes å være klar for overlevering til drift i løpet av andre/tredje kvartal 

2019. Sanering av eksisterende pumpestasjon inngår i dette prosjektet og 

konkurransegrunnlag for sanering er oversendt Sandnes kommune. Sandnes kommune 

setter ut denne entreprisen som en del av entreprise på opparbeiding av rådhusplassen. Det 

tilbys separat pris på saneringen. IVAR’s byggeleder følger opp kostnadene og godkjenner 

eventuelle endringsordrer. Sandnes kommune ivaretar byggherre ansvaret og 

anleggsledelse.  

Risiko 
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Tidligere varslet risiko forbundet med varslet erstatningskrav på grunn av setningsskader 

etter spunting er ikke lenger relevant ettersom det er avklart at skaden ble forårsaket av 

pæling på nabotomten. 

Tidligere varslet risiko angående mulige utslipp i forbindelse med avdekking av feil under 

testkjøring av stasjonen er ikke lenger relevant ettersom det nå er besluttet å beholde 

eksisterende stasjon i beredskap inntil den nye stasjonen er testet og satt i drift. 

Antatt slutt kostnad                                                                                     kr    67.000.000,-

Kalkulert kostnad (vedtatt av styret før oppstart)                                           kr   80.000.000,- 
Usikkerhet / margin                                                                                   kr  10.000.000,- 
Budsjett (totalt bevilget)                                       kr    75.000 000,- 

Bevilget 2019                                                                                      kr    11.000.000,-

Totalforbruk                                                                                                 kr    54.600.000,- 

Nytt utslipp Nærbø renseanlegg 

I forbindelse med oppgradering av Nærbø avløpsrenseanlegg, ga Fylkesmannen den 

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

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

Etter søknad fra IVAR, da kartlegging av sjøbunnen avdekket at en kom ned til 10 meters 

dybde allerede etter ca. 260 meter, og at bunnen deretter var flat, ble kravet endret til 300 

meter fra land, og fristen forlenget til 31.12.2019. 

Konsulent er engasjert, og har utredet 2 traseer. Tilbudsgrunnlag for den nordre traseen er 

ferdigstilt, og lagt ut på Doffin med frist for innlevering av tilbud den 13.05.2019

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

verneområde).  Fylkeskommunen og Stavanger Maritime museum har godkjent traseen.

Kommunen har gitt rammetillatelse for anlegget, og har ingen merknader etter Havne- og 

farvannsloven. 

En har kommet til muntlig enighet med grunneier, men underskrevet avtale er ennå ikke 
mottatt fra ham. 

Risiko 

Grunneier: Det er god dialog med grunneier, men da det ennå ikke foreligger underskrevet 

avtale, kan det kanskje føre til problemer og forsinkelser. I verste fall kan dette også føre til 

økonomisk risiko. 

Værvindu for etablering av ledningen kan også føre til forsinkelser. 

Antatt slutt kostnad                                                                                   kr  10.000.000,- 
Kalkulert kostnad                                                                                            kr  14.000.000,- 
Margin/ usikkerhet                                                                                    kr   4.000.000,- 
Budsjett                                                                                     kr 14.000.000,-           
Bevilget  2018                                                                                    kr 14.000.000,- 
Totalt forbruk kr      844.000, -   
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Ny hoved avløpsledning Jåttå - Diagonalen 

I forbindelse med Statens vegvesen sin bygging av ny sykkelstamvei fra Sandnes til 

Stavanger ønsket Statens vegvesen at IVARs hoved avløpsledning langs motorveien på 

Jåttå ble lagt om til ny trase. Oppfølging av det daglige, fremdrift, byggemøter osv. skjer i 

Statens vegvesens regi. Ledningsprosjektet er delt opp i en del som Statens vegvesen står 

for, i tillegg er det en del der IVAR har valgt å skifte ut ledningen uten at dette er nødvendig i 

forhold til Statens vegvesen sine arbeider. Denne delen av traseen utføres også i regi av 

Statens vegvesen, som en del av det pågående arbeidet.

Det er lagt ca. 700 m av 900 m totalt. Arbeidene går uten vesentlige problemer. 

Kostnadsfordeling er regulert mellom Statens vegvesen og IVAR gjennom en avtale. Denne 

avtalen skulle vært underskrevet før oppstart men er blitt forsinket pga. usikkerhet rundt 

IVARs flytteplikt av avløpsledningen, samt grunneieravtaler. Avtalen er nå ferdig forhandlet 

og forventes underskrevet i løpet av mai. 

Det er planlagt ferdigstillelse av IVAR sin del av prosjektet er høsten 2019. 

Arbeidene foregår nær opp til IVARs hovedvannledning og medfører dermed en risiko for 

denne. Dette følges spesielt opp av både Statens vegvesen og IVAR. 

Antatt slutt kostnad                                                                                   kr  8.000.000,- 

Kalkulert kostnad                                                                                         kr  8.500.000,- 
Margin/ usikkerhet                                                                                   kr  1.500.000,- 

Budsjettert (totalt bevilget)                                                                           kr  8.500.000,-           

Bevilget 2019                                                                                   kr  8.500.000,- 

Totalt forbruk                                                                                               kr    160.000, -  

Vann 

Ny råvannskilde Birkelandsvannet  

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

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

Birkelandsvannet som ny råvannskilde.

Fysisk omfatter prosjektet blant annet etablering av:

- Vanninntak på ca. 80 m dyp i Birkelandsvannet

- Vanntunnel med pumpestasjon til dagens vanntunnel nord for Stølsvann antatt lengde ca. 

5 km. Adkomsttunnel fra Nedrebø inn til vanntunnel ca. 800 m.

- Vei fra dagens veinett på Nedrebø til adkomsttunnel ved foten av Ragsfjellet, ca. 2-3 km.

- Etablering av deponier for sprengtstein

- Tiltak for å lede vann fra Stølsvannet til Birkelandsvannet

Søknad om konsesjon med konsekvensutredninger er ferdigstilt og ble sendt til NVE 9.11-15.

IVAR ble tildelt konsesjon i august 2018. Vedtaket er påklagd og vi avventer 

klagebehandling. Departementet har opplyst at de håper å kunne gi et svar i løpet av 2019.
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Det er avklart med Bjerkreim kommune at det skal utarbeides reguleringsplan for tiltaket. 

Forberedelse til regulering vil bli startet i neste periode. Reguleringsplan forventes ikke å 

kunne behandles før konsesjonen er endelig.  

I avtalen med Multiconsult om utarbeidelse av konsesjonssøknad / konsekvensutredning er 

også inkludert eventuelle reguleringsarbeider. Det vil bli avholdt et innledende møte 

vedrørende regulering i løpet av neste periode.

Avtale med Bjerkreim kommune er nå inngått.

Det er opprettet kontakt med berørte grunneiere. Endelige avtaler er satt litt på hold i påvente 

av avklaring i klagesaken.

Det er utarbeidet et forslag til konsulentforespørsel på de anleggstekniske arbeider. Denne 

blir gjennomgått internt og forventes sendt ut i løpet av neste periode. Vi antar å starte noe 

prosjektering til høsten. Dette gjør vi selv om konsesjonen ikke er endelig avklart. 

Videre framdrift er avhengig av avgjørelse i klagesaken for konsesjonen.

Foreløpig antas at det vil ta 1 – 2 år å utarbeide og få godkjent teknisk plan og 

reguleringsplan.

Selve anleggsarbeidene antas foreløpig å kunne gjennomføres på  2-3 år.

Totalt gir dette en tidsbruk på 3 – 5 år fra konsesjon er gitt. 

Det er bestemt at det skal gjennomføres en risikoanalyse i forbindelse med oppstart av 

prosjektet. Denne gjennomføres imidlertid ikke før vi har nærmere avklaring på konsesjon og 

avtale med Bjerkreim kommune. 

Antatt slutt kostnad  ikke kalkulert,- 
Kalkulert kostnad ikke kalkulert,- 
Bevilget 2019 kr 20.000.000,- 
Totalt bevilget kr 43.500.000,- 
Totalt forbruk kr 15.500.000,- 

Totalkostnader for prosjektet vil bli kalkulert i forbindelse med forprosjekt/teknisk plan.

Utvidelse Langevatn   

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

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

september 2011. 

Gjennom hovedplanarbeidet og diverse utredninger tilknyttet denne er det trukket den 

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

forutsetninger og krav som er stilt til et nytt anlegg. 

Disse hovedkravene er; 

- Være godkjent av Mattilsynet 

- Tilfredsstille alle krav i drikkevannsforskriften til god hygienisk og bruksmessig 

kvalitet 
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- Nærmere spesifisering av vannkvalitet som er strengere enn i 

drikkevannsforskriften: 

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

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

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

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

minimalisere slamdannelse på fordelingsnettet. 

- Råvannskilden og vannbehandlingsanlegget skal representere robuste 

løsninger. 

- Det skal leveres nok vann også i ekstreme tørrværsperioder 

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

vurderinger og det skal være fokus på bærekraftige løsninger. 

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

Betongarbeidene er godt i gang 

Bygningsmessige arbeider er i stor grad ferdigstilt og bygg entreprisen ble overtatt i januar 

2019. Det gjenstår noe arbeider som er utsatt av forskjellige årsaker. Utendørsarbeider er 

ferdigstilt med unntak av arbeider som av forskjellige årsaker ar avtalt utsatt.  

VVS er i hovedsak ferdigstilt og det er avholdt ferdigbefaring. Anlegget vil bli i gangkjørt i 

løpet av neste periode. Maskin er ferdige med de tunge rørarbeidene. Det gjenstår noe 

avsluttende arbeider/utbedring av mangler. Elektro pågår fortsatt for fult. Både elektro og 

maskin kommer til å ha arbeid gående hele neste periode. 

Parallelt med ferdigstillelsen er testing startet. Testing og igangkjøring vil fortsette utover i 

neste periode og vi antar at prøvedrift tidligst vil kunne starte  utpå høsten.  

Dette betyr at vi er ca. 1.5 år forsinket i forhold til opprinnelig plan. 
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Det er vanskelig å få full kontroll på framdriften nå i sluttfasen samtidig som tidsbruken for 

testing og igangkjøring er usikker. Arbeidene har tatt vesentlig lengre tid enn vi hadde antatt. 

Dette gjør at det fortsatt er risiko for ytterligere forsinkelser. 

Arbeider med ombygging av eksisterende anlegg (eksisterende filtre og ny 

råvannspumpestasjon) planlegges i løpet av 2019. 

Antatt slutt kostnad                                                                                  kr    979.000.000,- 

Kalkulert kostnad                         kr 1.100.000.000,- 

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

Budsjett (totalt bevilget)                                                           kr 1.020.000.000,-          

Bevilget 2019                                                                                  kr      40,000.000,- 

Totalforbruk                                                                                              kr   876.600.000,- 

Ny hovedvannledning vest 

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

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

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

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

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

Fjermestad i nærheten av eksisterende styringsbasseng. 

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

konsekvensutredning.  

Planprogrammet ble lagt ut på høring og er vedtatt i samtlige kommuner. 

Reguleringsplanene og  konsekvensutredning er utarbeidet og reguleringsplanene forventes 

å bli lagt ut på høring i løpet av 2 kvartal 2019. 

Forprosjektet er avsluttet og detaljprosjektering pågår. 

IVAR IKS kjøper inn rør og tiltransporterer dette til graveentreprenørene 

Kvalifiserte søkere har levert tilbud og det vil bli avholdt forhandlingsmøter med tre tilbydere. 

Det er inngått kontrakt med Norconsult for utførelse av grunnboringer og geoteknisk 

prosjektering. Grunnundersøkelsene pågår frem mot sommeren. 

Det er gjennomført arkeologiske registreringer i Gjesdal,Time og Klepp kommune. 

Registreringer i Sandnes, Sola og Stavanger pågår. 

I Gjesdal og Time kommune er det gjort to funn, ett funn som krever dispensasjon og ett funn 

som utløser utgraving. 

Oppgaver planlagt neste kvartal: 
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• Videreføre detaljprosjektering 
• Legge ut reguleringsplan på 1.gangs høring. 
• Arkeologiske registeringer i Sandnes, Sola og Stavanger kommune 
• Underveismøte med de 6 involverte kommunene for å gjennomgå planforslaget. 
• Starte utgivelse av plan og profil tegninger 
• Avholde forhandlingsmøte med tilbydere på rørleveranse 
• Tildele kontrakt på levering av rør 

Utfordringer: 
• Mange involverte grunneiere representerer en fremdriftsrelatert risiko i tilfelle vi ikke 

oppnår enighet.  

• Arkeologiske registreringer og flere mulige funn kan forsinke prosjektet. 

• Grunnforholdene er ikke kartlagt ennå og kan medføre behov for endring av trase. 
Risiko for endringer som går utover varslet planområde ansees å være lav. 

• Hensyn til naturmangfold vil påvirke hvilken tid på året anleggsarbeid blir tillatt utført. 
Eksempelvis ved kryssing av Figgjoelva som er et lakseførende vassdrag med 
forekomster av elvemusling. 

• Grovhullboring over lange strekk gjennom Kjerrberget, Bærheim og fra Grannes mot 
Tjensvoll. 

• Prosjektering sklir noe i tid på grunn av mangel på tilstrekkelig antall kvalifisert 
personell hos konsulent. Foreløpig er dette ikke kritisk for fremdriften men situasjonen 
følges nøye opp. 

Aktivitet Opprinnelig planlagt Forventet ferdig

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

Q2 - 2019 Q2 – 2019 

Vedtatt reguleringsplan Q4 2019 Q4 2019 
Endelig vedtatt 
reguleringsplan (Etter 
klagefrist) 

Q1 2020 Q1 2020 

Detaljprosjektering første 
parsell 

Q1 – 2019 Q2 - 2019

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

Antatt slutt kostnad                                                                               kr 1.500.000.000,- 
Kalkulert kostnad                                                                                       kr  1.500.000.000,- 
Usikkerhet                                                                               kr    250.000.000,- 
Budsjett, totalt bevilget (avsatt i økonomiplanen)                                      kr      58.000.000,- 
Bevilget 2019                                                                               kr      43.000.000,- 
Totalforbruk forbruk                                                                                    kr     25.400.000,-
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Høydebasseng Håland 

For å sikre vannforsyningen i Hå kommune er det inngått avtale mellom Hå kommune og 
IVAR IKS om fordeling av prosjekter og kostnader for en rekke prosjekter. Dette for å kunne 
opprettholde vannforsyningen i kommunen dersom IVAR IKS må stenge ned deler av 
Jærledningen som er IVARs forsyningsledning sørover. 

Etablering av et reservemagasin på Håland er ett av disse prosjektene. 

I første omgang skal det utarbeides et forprosjekt. Kommunen krever også at det utarbeides 
reguleringsplan for området. 

Det er inngått kontrakt med Asplan Viak for forprosjekt og planarbeid. Varsling om start 
planarbeidet er annonsert i avis. 

Antatt slutt kostnad                                                                                   ikke kalkulert,- 
Kalkulert kostnad                                                                                         ikke kalkulert,- 
Budsjett  (Kun til utredning/ forprosjekt)                                                   kr       7.000.000,-       
Bevilget 2019 kr       5.000.000,- 
Totalforbruk                                                                                              kr          741.000,- 

Nytt uttak Fjermestad 

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

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

Ledningen vil krysse et område som er regulert til boligformål. Vi vil i størst mulig grad 
forsøke å legge ledningen slik at den ikke blir til hinder ved en utbygging i dette området. 
Dette er tatt opp med utbygger og kommuner. Det er ellers også gjort andre avklaringer med 
kommuner på tekniske detaljer 

Fremdrift til prosjektet ligger noe bak oppsatt fremdriftsplan. Maskin installasjonen blir fullført 

etter plan, uten at det får videre konsekvenser. Detaljprosjektering elektro med 

anbudsutarbeidelse ligger etter plan og kan få konsekvens for tidspunkt for igangkjøring. 

Graveentreprenør ligger på plan og ligger an til å være ferdig i løpet av juni. Lyse sin levering 

av strøm kan gi utsettelse av ferdigstillelse. 

Anlegget antas å være ferdigstilt sommer 2019. 

Antatt slutt kostnad                                                                             kr    14.100.000,- 
Kalkulert kostnad                                                                                    kr    20.000.000,- 

Budsjett                                                                              kr   20.000.000,-          
Bevilget 2018                                                                             kr   20.000.000,- 
Totalt forbruk                                                                                           kr     6.840.000,- 

Kommentar til ovennevnte kostnader: Forventet sluttsum er redusert betydelig. Dette 
kommer i hovedsakelig fra at det nå er gjort en vurdering av forventete kostnader. I tillegg er 
Gjesdal kommune og Lyse sin del av prosjektkostnadene nå medtatt (totalt 1,1mill kr). 
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Renovasjon 

Avfallssorteringsanlegg (710760) 

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

på nabotomt til dagens gjenvinningsstasjon og forbrenningsanlegg på Forus. 

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

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

møte 28. november 2014.  

Totale byggekostnader som ble framlagt for styret og rep. skap i 2014 var på 592 mill. kr. I 

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

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

investeringsbudsjett 2014 – 2019. (2015-nivå). Maskinentreprisene betales i Euro. Økning i 

investeringskostnader pga. Eurokurs fra 8,3 – 9,6 utgjør ca. 30 mill.kr 

Bygging av anlegget startet i mai 2016. Montering av maskiner begynte i november 2017.  

Første maskinentreprise, sorteringsanlegget, har oppnådd krav til utsortering og renhet. Det 

er nå i 3 måneders prøvedrift fram til 15.juni 2019. Det pågår noen endringer for å redusere 

avfall på gulv og overføring av store tekstiler til FE. Opplæring pågår også. 

Andre maskinentreprise, vaskeanlegget, ble påbegynt i juli 2018 og var ferdig januar 2019. 

Testing med materiale pågår, og skulle vært ferdig april 2019.  Det må oppnås gitte krav før 

3 måneders prøvedrift påbegynnes. Kravene er ikke oppfylt ennå, og oppstart av prøvedrift 

er utsatt. 

Framdrift:

Sorteringsanlegg:  

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

Vaskeanlegg:  

Oppstart installasjon maskiner: Juli 2018 

Testing med ferdig sortert plast: februar/mars 2019 

Prøvedrift: fra ca. slutten av mai 2019 – 3 måneder

Overtakelse ca. aug/sept 2019 

Antatt sluttkostnad                                                                         kr 659.000.000,- 

Kalkulert kostnad                                                                           kr 615.000.000,- 
Usikkerhet/margin   9,5 % (nov 2014)                                           kr   50.000.000,- 
Budsjett (avsatt i økonomiplanen)                                        kr 626.000.000,- 

Bevilget  2019                                                                     kr   34.000.000,- 

Totalforbruk                                                                                  kr 621.900.000,-  
* Eurokurs 9,7 pr. mars 2019 
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Bildene viser siloer og “big-bag” med plastgranulat  

Bildet viser overvåkning i kontrollrommet 

Økonomi 
Ved utgangen av mars 2019 er det totalt forbrukt ca.105.000.000- kr. til investeringer. Dette 

er ca.23.000.000,- kr. over vår periodisering som var på 82.800.000,- kr.  
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Dette skylles i all hovedsak tidligere utbetalinger på avfallssorteringsanlegget enn antatt. 

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

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

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

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

rapporten. 

Mariero 08.05.2019 
Tor-Inge Kjellesvik 



Saksframlegg

Kompensasjon tapt arbeidsfortjeneste for styremedlemmer i IVAR - 
drøftingssak

Saksbehandler: Jostein Karlsen 
Arkivsak nr: 19/381

Utvalg Tidspunkt Saksnummer
Styret IVAR IKS 07.06.2019 09:00 2019/17.3 

Saksutredning: 
Administrasjonen ønsker å drøfte dagens praksis.

Forslag til vedtak:

Med hilsen 

Kjell Øyvind Pedersen Jostein Karlsen 



Saksframlegg

Eventuelt

Saksbehandler: Jostein Karlsen 
Arkivsak nr: 19/381

Utvalg Tidspunkt Saksnummer
Styret IVAR IKS 07.06.2019 09:00 2019/18 

Saksutredning: 

Forslag til vedtak:

Med hilsen 

Kjell Øyvind Pedersen Jostein Karlsen 


