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Saksframlegg

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 19/684

Utvalg Tidspunkt Saksnummer
Styret IVAR IKS 04.10.2019 09:00 2019/25 

Saksutredning: 

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Med hilsen 

Kjell Øyvind Pedersen Jostein Karlsen



Saksframlegg

Godkjenning av protokoll

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 19/684

Utvalg Tidspunkt Saksnummer
Styret IVAR IKS 04.10.2019 09:00 2019/26 

Vedlegg:
Protokoll - Styret IVAR IKS - 30.08.2019 

Saksutredning: 

Forslag til vedtak:
Protokoll godkjennes.

Med hilsen 

Kjell Øyvind Pedersen Jostein Karlsen 



Møteprotokoll 
for 

Styret IVAR IKS 

Møtedato: 30.08.2019 
Møtested: Radisson Blu Royal Hotel, Stavanger
Møtetid: 11:45 - 12:45 

Til stede: Medlemmer: Stanley Wirak, Sissel Knutsen Hegdal, Leif Arne Moi 
Nilsen, Tom Henning Slethei, Eline Nilsen Furre, Ståle Ingvartsen 
Varamedlemmer: 
Jonas Skrettingland 
Representantskapets leder: Jarl Endre Egeland 
Observatører: Anne Waldemar, David Glitza 

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

Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 
2019/19 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Godkjenning av protokoll
Sak 
2019/20 

Vedtak: Protokoll godkjennes.

Behandling av forelegg - Hogstadsaken
Sak 
2019/21 Advokat Trond Selvikvåg fra Kluge orienterte.  Sakens hendelser ble oppsummert og 

forelegget med bot på kr 840 000 ble gjennomgått. IVAR er anklaget for brudd på 
utslippstillatelsen for Hogstad. Selvikvåg var tydelig på at etter hans oppfatning 
har IVAR ikke brutt utslippstillatelsen slik det er beskrevet i forelegget.
Etter en grundig diskusjon i styret la styreleder Stanley Wirak fram følgende forslag: 
IVAR IKS vedtar ikke forelegget. 

Vedtak: Enstemmig:
IVAR IKS vedtar ikke forelegget.



Orienteringssaker
Sak 
2019/22 Ettersorteringsanlegget

Avdelingsleder Audun Roaldkvam orienterte.  Man er fortsatt i oppstartsprosess. 
Utsortering går bra og papiranlegget fungerer bra. Det er utfordringer i vaskeanlegget, 
og markedssituasjonen for plast gjør at vi har mye plast på lager.  
Ny vannkilde - Birkelandsvatnet
Kjell Øyvind Pedersen orienterte. Det er fortsatt protester fra Bondelaget/Slettebø. 
Adm. dir. har sammen med 3 fageksperter fra IVAR vært på besøk hos OED for å 
understreke regionens behov for ny vannkilde.  Dessuten har IVAR etter initiativ fra Moi 
Nilsen hatt olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg og stortingsrepresentant Terje 
Halleland på besøk med ny vannkilde og vannbehandling på dagsorden.  

Vedtak: 

Eventuelt
Sak 
2019/23 Framtidig styresammensetning IVAR

Stanley Wirak tok opp spørsmålet om styresammensetning for IVAR IKS sett opp mot 
Lyse som har vedtatt en ordning med 50/50 fordeling mellom representanter fra 
kommunene og styremedlemmer fra næringslivet.  Styret ba om å få framlagt en sak der 
erfaringene fra Lyse er en del av beslutningsgrunnlaget.  

Betingelser adm. dir. - Unntatt offentlighet (Forvell. § 13-1)
Sak 
2019/24 

Vedtak: 

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

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

Strategisamling IVAR 30.08.2019 
Etter styremøtet ble det avholdt strategisamling med fokus på håndtering biorest, samt 
energisentral Grødaland. 



Håndtering biorest 
Fagansvarlig for slam og biogass i IVAR - Leif Ydstebø – orienterte om framtidsrettet 
utnyttelse av biologiske reststoffer i IVAR.  Presentasjon sendes til styret. 

Bernt Keller i Høst – verdien i avfall AS gikk gjennom skisser for «re-shape» av Minorga som 
man foreslår skal utvides til jordprodukter utenom dagens omsetning av gjødsel produsert på 
IVARs gjødselfabrikk på Mekjarvik. Presentasjon sendes styret. 

Framlegget ble oppfattet som positivt av styret.  Administrasjonen vil følge opp med egen 
vedtakssak der IVARs interne prosesser og verdistrømmer klargjøres. 

Energisentral Grødaland 
Kjell Øyvind Pedersen oppsummerte kort tidligere prosess angående energisentral på 
Grødaland.  Arbeidet har tatt uventet lang tid fordi det har vært krevende å beregne lønnsom 
drift. Men nå viser nye lønnsomhetsberegninger på grunnlag av nye og betydelige lavere 
investeringskalkyler mer positive tall. Foreliggende tallmateriale må imidlertid kvalitietsikres 
og konsekvenser for IVARs øvrige anlegg/virksomhet må klargjøres.  Det er dessuten helt 
avgjørende å få avklart forholdet til Jæren Fjernvarme AS og næringsmiddelindustrien på 
Kviamarka.  
Administrasjonen vil følge opp med egen vedtakssak. 



Saksframlegg

Styresammensetning IVAR

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 19/589

Utvalg Tidspunkt Saksnummer
Styret IVAR IKS 04.10.2019 09:00 2019/27 

Vedlegg:
Notat_Sammensetning og oppnevning av styret i Lyse_Valgkomiteen 

Saksutredning: 
I styremøtet 30.8.2019 ble administrasjonen bedt om å legge fram sak om eventuell endring i 
styresammensetning for IVAR. Det var styreleder som tok opp spørsmålet og viste til Lyse som har 
vedtatt en rotasjonsordning der 50 % av styremedlemmene velges fra næringslivet for å sikre en mer 
balansert styresammensetning enn den tidligere ordningen der alle styremedlemmene velges fra 
kommunene.  Det vises til vedlagte notat som gir en fyldig beskrivelse og bakgrunn for endringen i 
Lyse. 

Kort oppsummert kan man si at endringen fra et rent energiselskap til et framtredende energi- og 
teleselskap gjorde at Lyse kom fram til at man burde ha en bedre balanse mellom regional- og 
samfunnskompetanse på den ene siden og kompetanse knyttet til marked, teknologi, innovasjon og 
økonomikompetanse rettet mot markedsorientert virksomhet på den andre siden.  

Fra Lyse side opplever man at erfaringene med den nye styresammensetningen så langt oppleves 
som gode. Men det er en relativt kort periode man vurderer ut fra, og det kan nok være ulike syn på 
dette. 

IVAR er et selskap som i hovedsak driver med lovpålagte tjenester innen vann, avløp og renovasjon 
der samfunnsmessige hensyn er viktigst. Men selskapet driver også iht. vedtatte målsettinger med 
regionalt utviklingsarbeid som medfører stor grad av kontakt og samspill med næringslivet. Dessuten 
brukes også deler av overkapasitet på våre anlegg til å levere tjenester til næringslivet, f.eks. 
gjennom mottak av næringsavfall. Næringsvirksomheten blir kanalisert gjennom IVAR Næring AS som 
inngår avtaler med næringslivet. IVAR Næring AS har betydelige eierinteresser i underselskaper som 
også opererer i markedet, og det kan dermed argumenteres for at også IVAR bør ha en mer balansert 
styresammensetning med kompetanse fra næringsliv. 

For lignende selskaper som IVAR er det ulike modeller, men det er en trend at man de senere årene 
har trukket inn styremedlemmer med bakgrunn fra næringslivet. 

IVAR har i dag følgende styresammensetning: 



Som kjent går Rennesøy og Finnøy sammen med Stavanger fom. 2020.  

Det er de samme kommunevalgte representantene som utgjør styret i IVAR Næring AS. IVAR Næring 
AS har ikke ansatte og dermed er det ikke ansattrepresentanter.  

Dersom IVAR skulle gjøre en lignende endring som Lyse har gjort, kan man se for seg følgende 
fordeling av styremedlemmer utnevnt av kommunene med styrevalg som følger 
kommunestyreperiodene som i dag: 

Sandnes er her satt opp med representasjon for begge perioder med utgangspunkt i at Sandnes i 
flere år har hatt styreleder og det antas at man fortsatt vil ha styreleder fra kommunal 
representasjon. Men dette forholdet må diskuteres.  

Ansattrepresentanter og observatører kommer i tillegg som før. 

Som nevnt er det gjennomgående styrerepresentasjon for IVAR IKS og IVAR Næring AS med tanke på 
styremedlemmene som kommunene melder inn.  I en eventuell ny modell kan man også tenke seg å 
ha ulike sammensetning for IKS og AS. 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

Forslag til vedtak:



Med hilsen 

Kjell Øyvind Pedersen Jostein Karlsen



Oppdraget fra generalforsamlingen 

Følgende oppgave ble gitt valgkomitéen på generalforsamling, 29.april 2016:  

Generalforsamlingen ber valgkomitéen til generalforsamlingen i 2017 fremme forslag til 
retningslinjer for sammensetning av, og oppnevningsprosess for, konsernstyret. 

 Retningslinjene bes drøftet med eierne i eiermøte, senest i februar 2017. Siktemålet er at 
nødvendige endringer i styrende dokumenter skal være foretatt slik at nye retningslinjer kan 
praktiseres fra og med valgene i 2018.  

Valgkomitéen anbefaler eierne å sørge for en kompetansesammensetning i styret som 
balanserer samfunnsmessige og kommersielle hensyn, for å sikre et verdiskapende 
styre som er i takt med selskapets størrelse og kompleksitet.  

Det foreslås for eierne at det innføres en ordning der halvparten av styret rekrutteres blant 
dem eierne/aksjonærene foreslår, mens den andre halvparten rekrutteres på et friere 
grunnlag, basert på selskapets kommersielle og industrielle behov. Rotasjonsordningen er 
fireårig. 

Når kommuner/eiergrupperinger spiller inn navneforslag, skal de minst foreslå tre kandidater 
valgkomitéen kan velge blant. 

Valgkomitéen har drøftet hvorvidt ordførere/varaordførere bør sitte i styret, men nøyer seg i 
denne omgang med å påpeke at dette kan innebære et dilemma. 

Valgkomitéen foreslår ikke endringer i vedtekter eller aksjonæravtale idet forslaget til 
sammensetning, rotasjonsordning, antall foreslåtte kandidater er praktiske 
retningslinjer/valgreglement som supplerer og utfyller de styrende dokumentene. På 
bakgrunn av saken kan det utarbeides et enkelt «valgreglement» - en prosedyreordning for 
valgkomitéens arbeid. 

Valgkomitéens forslag til rotasjonsordning skissert i dette notat er sak på agendaen på 
eiermøtet 8.februar. Forslaget eierne enes om etter eiermøtet formaliseres gjennom vedtak 
på generalforsamling 27.april.  

Bakgrunn for valgkomitéens anbefaling 

Lyse ble etablert i 1999 som et konsolidert regionalt energikonsern etter sammenslåing av 
eierkommunenes energiverk.  Aksjonærer/aksjonærgrupperinger ble i aksjonæravtalen for 
det nyetablerte selskapet gitt oppnevningsrett for styrets seks aksjonærvalgte medlemmer 
etter en bestemt fordeling mellom eiere/ eiergrupperinger. Denne bestemmelsen er i senere 
tid i stor grad praktisert ved at eierkommuner oppnevner lokale representanter, og gjerne fra 
kommunestyret. Dette sørger for at regionale hensyn blir godt ivaretatt i styret i Lyse, 
dette hensynet er og skal være et viktig fundament i styrearbeidet.  

Lyse leverer fundamental infrastruktur til husstander og bedrifter, og det er i eiernes 
interesse at styret har personer med god forståelse for samfunnet og offentlig forvaltning.  



Valgkomitéen ser imidlertid at kompetanse i styret som kollegium er lite balansert når en 
veier regional- og samfunnskompetanse opp mot annet kompetansebehov et selskapsstyre 
også bør inneha, eksempelvis kommersiell beslutningskompetanse og kommersiell 
kompetanse knyttet til marked, teknologi, innovasjon og økonomistyring.  

Eierne har gjennom konsernets 17 leveår aktivt bidratt til å forme Lyse fra å være et 
regionalt energiforsyningsselskap til å bli et av Norges mest fremtredende energi- og 
teleselskaper. Verdiøkningen i selskapet er et eksempel på denne utviklingen. Parallelt med 
en stabil utbyttepolitikk, er verdien av eiernes egenkapital fra etablering i 1999 til verdsettelse 
i 2015 økt fra 13 til 27 milliarder kroner.  

Figur 1) 

Et annet eksempel på selskapets utvikling er ekspansjon av virksomhet Lyse opererer i. Ved 
konserndannelsen i 1999 var Lyse et kraftproduksjon- og forsyningsselskap, mens i 2017 
opererer Lyse i tillegg i virksomhet for fibernett, underholdning, natur/ biogass, LNG, 
fjernvarme/ kjøling, elbil lading og smarthustjenester. Eiernes strategi har således vært å 
løfte selskapet ut av den tradisjonelle rollen som utelukkende produsent og distributør av 
strøm for å gi konsernet flere bein å stå på, noe som gir grunnlag for økt avkastning til eierne 
samt viktig infrastruktur og arbeidsplasser i regionen. 



Figur 2) 

Som et resultat av utviklingen selskapet har vært gjennom og generell samfunnsutvikling har 
kompleksitet i og rundt Lyse økt betraktelig de siste årene. Noen av de viktigste 
utfordringene Lyse står overfor de neste årene illustrerer dette;  

• Lave kraftpriser truer historisk god og jevn avkastning fra kraftproduksjon. Samtidig 
ser konsernet muligheter i å utnytte tendens til større fluktuasjoner i kraftpriser 
gjennom å produsere mest når prisene er på de høyeste nivåer, det kreves omstilling 
og investeringer for realisere dette potensialet.  

• Hente ut effektivisering og muligheter fra digitalisering. Digitalisering av virksomhet 
er i 2017 en nødvendig utvikling både med hensyn til kunders forventning til 
tilgjengelighet og kontaktflate, og for å kunne henge med i konkurransen 
kostnadsmessig. 

• Muligheter og trusler innen fiber og mobil. Mobil kapasitet (fra 4G-nett til 5G-nett om 
noen år) kan endre konkurransebildet. Teknologiutvikling skjer raskt og Lyse må 
henge med for å opprettholde og øke markedsandeler for internett- og 
underholdningstjenester.  

Lyses målsetning er langsiktig økning i resultatene gjennom lønnsom vekst, på tross av lave 
kraftpriser. Dette er et ambisiøst mål og god lønnsomhet kommer ikke av seg selv, det 
kreves konstant videreutvikling av selskapet. Valgkomitéen anbefaler at eierne fortsetter den 
gode, proaktive eierstyringen i selskapet og samler seg om at det nå er tid for å gjøre grep 
i styresammensetningen for å medvirke til å øke selskapets forutsetninger for å nå de 
ambisiøse målene.  

Valgkomitéens anbefaling til eierne i Lyse 

Valgkomitéen anbefaler eierne å sørge for en kompetansesammensetning i styret som 
balanserer samfunns- og kommersielle hensyn. Det anbefales at eierne vedtar en 
rotasjonsordning for oppnevning av styrets seks aksjonærvalgte styremedlemmer som blir 



effektuert ved styrevalg i 2018. Nedenfor følger forslag til rotasjonsordning illustrert ved figur 
3). 

Figur 3) 

For praktiske formål skilles det i beskrivelsen av rotasjonsordningen mellom styrekandidater 
som velges med grunnlag i næringslivsbakgrunn («Næringsliv») og kandidater som velges 
basert på representasjon for eier/ eiergruppering («Representasjon»). Det fremheves 
imidlertid at det ikke nødvendigvis er to separate sett av egenskaper og kvalifikasjoner som 
kjennetegner disse to «kategorier» styremedlemmer, men det er et nødvendig forenklet skille 
for å lage en praktiserbar ordning for oppnevningsprosessen.   

Representasjon: Tre styremedlemmer oppnevnes ved at hver av de tre eier/ 
eiergrupperingene gir valgkomitéen et forslag på minimum tre kandidater (minimum 9 til 
sammen). Valgkomitéen gjør deretter vurderinger av de foreslåtte kandidatene basert på 
styrets kompetansebehov som kollegium og oppnevner en av de foreslåtte kandidatene per 
eier/ eiergruppering til valg for bedriftsforsamlingen.   

Næringsliv: Valgkomitéen gis mandat fra tre eier/ eiergrupperinger til å samle seg om 
oppnevnelse av tre styremedlemmer basert på næringslivs/ kommersiell erfaring og 
kompetanse, i tråd med styrende dokumenter i Lyse (ref. vedlegg 1).  

Kontinuitet i styret er viktig, «næringsliv» kandidatene oppnevnes av valgkomitéen uten 
geografiske hensyn og kontinuitet kan derfor opprettholdes uavhengig av endring i 
rotasjonsperiode. For å sikre god kontinuitet også for styremedlemmer oppnevnt med 
grunnlag i «representasjon» foreslås det at rotasjonsperioden for eiere/ eiergruppering 
gjelder for 4 år. Det enkelte styremedlemmets valgperiode følger av selskapets vedtekter, det 
vil si at de utpekes for 2 år av gangen. For praktiske formål anbefales det at 
rotasjonsperioden har en varighet på 2 år fra valg av styremedlemmer i 2018 til nytt valg i 
2020. Mens det fra og med styrevalg i 2020 foreslås at rotasjonen gjøres med 4 års 
mellomrom.  



Tabell med forslag til rotasjon mellom eiere/ eiergruppering for de to 
oppnevningsprosessene: 

Tabell 1)

For styrevalg i 2018 medfører valgkomitéens anbefaling at eierkommunene Stavanger, 
Sandnes og eiergruppering Sola/ Randaberg/  Rennesøy/ Kvitsøy spiller inn forslag hver for 
seg til minimum tre «Representasjon» kandidater til valgkomitéen. Videre medfører forslaget 
at eierkommune Stavanger og eiergrupperingene Klepp/ Time/ Hå/ Gjesdal og Eigersund/ 
Bjerkreim/ Lund/ Strand/ Hjelmeland/ Finnøy gir valgkomitéen mandat til å oppnevne ikke-
geografisk bundne «næringslivsrepresentanter» for valgperioden 2018 - 2020.  

For styrevalg i 2020 medfører forslag i tabell at valgkomiteens oppnevning av 
«næringslivsrepresentantene» roterer over på «kvoten» til Stavanger, Sandnes og 
eiergruppering Sola/ Randaberg/ Rennesøy/ Kvitsøy. Og videre at Stavanger, Klepp/ Time/ 
Hå/ Gjesdal og Eigersund/ Bjerkreim/ Lund/ Strand/ Hjelmeland/ Finnøy spiller inn forslag 
hver for seg til minimum tre «Representasjon» kandidater til valgkomitéen. 

Valgkomitéen har i sitt arbeid også drøftet hvorvidt ordførere/varaordførere fra 
eierkommunene bør sitte i styret. Dette er et dilemma. På den ene siden kjenner ordførerne 
de lokale forholdene godt, men på den annen side kan de også komme opp i situasjoner der 
kommunale interesser bryter med selskapsinteresser. Et styremedlem skal alltid ivareta 
selskapets interesser. Videre vil ordførere kunne bli inhabile ved behandling av Lyse-saker i 
egen kommune. Noen kommuner har valgt å være tydelige på at eierstyringen ikke skal skje 
i styret, men i bedrifts-/generalforsamling.  

Valgkomitéen konkluderer ikke på dette punktet, men finner det riktig å påpeke dilemmaet 
overfor eierne. 

Veien videre 

Presentasjon og diskusjon 
Valgkomitéens forslag til ny ordning for sammensetning og utnevning av styret i Lyse vil 
være tema på eiermøte onsdag 8.februar.  

Rotasjonsperiode 2 år

Eier/ eiergruppering Styrevalg 2018
Styrevalg 

2020

Styrevalg 

2022

Styrevalg 

2024

Styrevalg 

2026

Stavanger Representasjon

Stavanger Næringsliv

Sandnes Representasjon

Sola, Randaberg, 

Rennesøy, Kvitsøy
Representasjon

Klepp, Time, Hå og 

Gjesdal
Næringsliv

Eigersund, Bjerkreim, 

Lund, Strand, Hjelmeland, 

Finnøy

Næringsliv

Rotasjonsperiode 4 år Rotasjonsperiode 4 år

Representasjon

Næringsliv

Næringsliv

Representasjon

Representasjon

Representasjon

Næringsliv

Representasjon

Representasjon

Næringsliv

Næringsliv

Næringsliv



I tillegg stiller valgkomitéen seg tilgjengelig for presentasjon i de enkelte eieres 
kommunestyrer på forespørsel.  

Generalforsamling  

Forslaget eierne enes om formaliseres gjennom vedtak på generalforsamling 27.april.   

Foreløpig utkast til generalforsamlingsvedtak: 

Generalforsamlingen vedtar følgende føring for valgkomitéen;  
Generalforsamlingen vedtar at det innføres en ordning der halvparten av styret oppnevnes 
blant dem eierne/aksjonærene foreslår, mens den andre halvparten oppnevnes av 
valgkomiteen på et friere grunnlag, basert på selskapets kommersielle og industrielle behov. 
Eier/ eiergruppering roterer på hvem som foreslår styremedlemmer og hvem som gir 
valgkomitéen mandat. Rotasjonsordningen er toårig fra styrevalg i 2018, og fireårig fra og 
med styrevalg i 2020. Rotasjonsordning innføres som skissert i følgende tabell: 

Rotasjonsperiode 2 år

Eier/ eiergruppering Styrevalg 2018
Styrevalg 

2020

Styrevalg 

2022

Styrevalg 

2024

Styrevalg 

2026

Stavanger Representasjon

Stavanger Næringsliv

Sandnes Representasjon

Sola, Randaberg, 

Rennesøy, Kvitsøy
Representasjon

Klepp, Time, Hå og 

Gjesdal
Næringsliv

Eigersund, Bjerkreim, 

Lund, Strand, Hjelmeland, 

Finnøy

Næringsliv

Rotasjonsperiode 4 år Rotasjonsperiode 4 år

Representasjon

Næringsliv

Næringsliv

Representasjon

Representasjon

Representasjon

Næringsliv

Representasjon

Representasjon

Næringsliv

Næringsliv

Næringsliv



Fra valgkomitéen i Lyse; 

Christine Sagen Helgø  Odd Stangeland 

Frode Fjeldsbø Ole Ueland 

Stanley Wirak Ane Mari Braut Nese 



Saksframlegg

Videreutvikling av Minorga Vekst AS - Styresak IVAR IKS

Saksbehandler: Rudolf Meissner
Arkivsak nr: 16/138

Utvalg Tidspunkt Saksnummer
Styret IVAR IKS 04.10.2019 09:00 2019/28 

Vedlegg:
Minorga Vekst reshape 2020 

Saksutredning: 

IVAR ønsker å se på muligheten for en utvidelse av forretningsplattformen til Minorga Vekst AS, ved 
å utvikle nye jordprodukter basert på hageavfallskompost, biorester fra biogassanlegget på 
Grødaland samt maskinsand fra Velde Pukk. 

1  Bakgrunn

Gjennom IVAR Næring AS er IVAR IKS til 50% medeier i Minorga Vekst AS. Den andre halvparten av 
sistnevnte selskap eies av det private selskapet HØST Verdien i avfall AS. Minorga Vekst har siden 
2012 hatt til oppgave å lage et organisk fulljødselsprodukt («Minorga») basert på utråtnet slam fra 
SNJ. I inneværende år produseres rundt 5.000 tonn Minorga fullgjødsel som pellets, som i sin helhet 
eksporteres fra produksjonsstedet på Mekjarvik til Vietnam. 

Minorga Vekst AS har gjennom årene støtt på en rekke utfordringer og uforutsatte hendelser, delvis 
av produksjonsmessig art, delvis knyttet til norsk regelverk, men også mht. markedsrespons. Dette 
har ført til at utviklingen av selskapets økonomiske resultat har vært dårligere enn forventet. 
Selskapet leverer i dag et negativt resultat og må øke produsert volum for å oppnå overskudd. 

IVARs strategi for framtidsrettet utnyttelse av biologiske reststoffer prioriterer produksjon av mest 
mulig biogass, framfor å produsere høyverdige jordforbedringsmidler. Det betyr det facto at 
matavfall fra husholdninger, slam fra avløpsrensing og produksjonsavfall fra næringsmiddel-
industrien først og fremst utnyttes til maksimal biogassproduksjon, og at de såkalte biorestene etter 
en slik gass-optimalisert utråtningsprosess har et relativt lavt næringsinnhold. Mest mulig av 
innholdet av organisk stoff i avfallet vil bli «gassifisert», og det blir igjen en råtnerest som inneholder 
mineralske komponenter, inkl. en del miljøproblematiske stoffer. For gjødselsproduksjonen i Minorga 
Vekst AS kompenseres dette med tilsetting av tørket fiskeslam, eller urea og kalsium. 

Selskapet Grønn Vekst Norge AS, et datterselskap av HØST, har nylig inngått et formelt samarbeid 
med Velde Pukk AS om å etablere en jordfabrikk hos Velde. Denne skal kunne produsere flere titalls 
tusen tonn med parkjord, hagejord og anleggsjord. 

Det har vært samtaler mellom IVAR og HØST om hvorvidt Minorga Vekst AS skulle få en rolle i dette 



samarbeidet om jordproduksjon, for på denne måten å styrke Minorga Vekst sin forretningsmessige 
posisjon. 

2  Nye forretningsområder for Minorga Vekst

I dag er virksomheten i Minorga Vekst konsentrert rundt gjødselsproduksjon. I framtiden vil Minorga 
Vekst også kunne ta seg av jordproduksjon, biorest-håndtering og hageavfallskompostering. 

Konkret vil dette bety at Minorga Vekst, i tillegg til å bruke 5.000 tonn utråtnet slam fra SNJ til 
gjødselsproduksjon, vil være i stand til å ta imot og sørge for anvendelse av 10.000 tonn med biorest 
fra Grødaland og 6.000 tonn hageavfall fra Sele. Disse mengdene skal helt eller delvis innngå i 
produksjonen av jord hos Velde Pukk, som Minorga Vekst vil være ansvarlig for å få solgt. 
Jordfabrikken hos Velde Pukk vil produsere ulike jordblandinger. De vil bestå av rundt 50% 
maskinsand (som Velde kan levere). Hageavfallskompost vil utgjøre ca. 30% og biorest 15-25%. Det 
kan også være aktuelt å ta imot skogsjord/avskrapningsmasser til jordproduksjonen. 
Produksjonsmaskiner (kvern, sikteverk, hjullastere) og annet infrastruktur inkl. vekt og laboratorium 
er alt på plass. 

I et femårsperspektiv er ambisjonen å komme opp i et årlig salg av 20.000 tonn parkjord, 20.000 tonn 
hagejord og 15.000 tonn anleggsjord. Markedet er regionalt, med en leveringsradius på rundt 50 km 
sett fra Sandnes øst. Tallene er basert på Grønn Vekst sine erfaringer i Trondheim, der det i alt selges 
55.000 tonn med jordprodukter. 

Det tas sikte på at Minorga Vekst overtar samarbeidsavtalen mellom Grønn Vekst Norge AS og Velde 
Pukk AS, slik at jordproduksjon blir et nytt forretningsområde for Minorga Vekst. 
Det er foretatt budsjettberegninger som viser at Minorga Vekst allerede fra år 1 (2020) vil kunne 
oppnå et positivt driftsresultat på 13-14%, og da inkludert de hittil negative resultatene på 
forretningsområdet «Gjødsel til Vietnam».  

Etablering av en jordfabrikk vil for øvrig også åpne for nye forretningsmuligheter i framtiden. 
Håndtering og foredling av avfall fra hhv. fiskeindustrien og fra landbruket (husdyrgjødsel) er 
eksempler på dette. 

3  IVARs rolle i samarbeidet

IVAR er en sentral premissleverandør for at Minorga Vekst som selskap skal lykkes økonomisk i den 
nye satsingen. 

Det er i den foreløpige forretningsplanen lagt til grunn at avtalen om håndtering av biorest fra 
Grødaland som IVAR har inngått med HØST, overføres til Minorga Vekst. Avtalen gjelder til 
1.10.2023, hvor den må gå ut på nytt anbud. Minorga Vekst vil da i kontraktsperioden få betalt for 
håndtering av bioresten iht. inngåtte prisavtaler. 

IVAR skal levere ferdig hageavfallskompost fra Sele til Minorga Vekst, og få betalt for det (=positiv 
verdi). Det er i denne sammenheng også påtenkt at en viss mengde av de ferdige jordproduktene kan 
sluses tilbake til IVARs gjenvinningsstasjoner, for salg til publikum. 

På sikt vil det imidlertid være aktuelt å flytte hele komposteringsvirksomheten fra Sele til Velde Pukk. 
Dermed vil nok også det offentlige mottaket for hageavfall flyttes til Velde, men mottaket kan 



fortsatt driftes i regi av IVAR IKS som en del av selvkostvirksomheten. Ved overlevering/salg til 
Minorga Vekst AS har produktet positiv verdi. På gjenvinningsstasjoner vil IVAR for øvrig fremdeles ta 
imot hageavfall fra private. 

4  Vurdering

Administrasjonen i IVAR anser den planlagte restruktureringen av Minorga Vekst som en god 
mulighet til å gi selskapet en bedre økonomisk plattform og bredde. 

En får produsert jordblandinger av jevn og kontrollert kvalitet, noe som i dag ikke finnes allment 
tilgjengelig i distriktet. Samtidig får IVAR anledning til å utnytte en del av bioresten sin lokalt. 
IVAR vil også få en fast avsetning på sin hageavfallskompost, og da med en positiv verdi (noe som i 
liten grad er tilfellet i dag). Det at innbyggerne i IVAR-området da ikke lenger vil kunne få tak i denne 
komposten til egen bruk, kan utlignes med at IVAR til gjengjeld tilbyr ferdige, kompostbaserte 
jordprodukter på gjenvinningsstasjonene sine. 

HØST/Grønn Vekst har god kompetanse i å utvikle og markedsføre jordblandinger. Minorga Vekst og 
IVAR vil løpe liten risiko for at «ting går galt». 

En del forhold som restruktureringen av Minorga Vekst innebærer, kan dog være problematiske for 
IVAR. Det må gjøres nøye juridiske avklaringer på hvorvidt IVAR som offentlig selskap kan tildele 
enerett til en privat bedrift:  

Kan en privat bedrift, uten anbud, bli tildelt et monopol på en offentlig oppgave, nemlig mottak 
og behandling av hageavfall fra husholdninger? 

Siden IVAR Næring AS er en betydelig eier av Minorga Vekst AS så vil også en anbudssituasjon kunne 
håndteres. Det er også mulig at dette kan håndteres som enerettstildeling slik det er gjennomført for 
forbrenningsanleggene på Forus. 

Den foreløpige forretningsplanen for «Ny Minorga Vekst» fokuserer aller mest på de positive 
mulighetene som ligger i utvidelsen av virksomheten til nye aktivitetsområder, dvs. rundt 
jordproduksjonen. En slik satsing vil føre til at Minorga Vekst sett under ett vil bli til en lønnsom 
virksomhet. Dette utvidelsesfokuset leder imidlertid oppmerksomheten vekk fra de økonomiske 
utfordringene som ligger i Minorga Vekst sin opprinnelige kjernevirksomhet, nemlig produksjon av en 
organisk fullgjødsel.  

Det er viktig å påpeke at Minorga Vekst AS ikke må glemme sin kjernevirksomhet, men gjøre alt for å 
la fullgjødsel-prosjektet bli til en lønnsom del av virksomheten. Etter IVARs mening må 
pelletsproduksjonen økes for at produksjonsutstyret skal utnyttes effektivt og at virksomheten skal 
kunne gå i pluss. IVAR bør i de kommende årene aktivt bidra til at det sendes mer tørket biorest/slam 
inn i produksjon av Minorga-biopellets. Det er økende mengder fiskeslam i regionen, og vi kan motta 
avvannet slam fra f.eks. Karmøy og andre tilliggende renseanleggaktører, i tillegg til egne ressurser 
som foreløpig ikke er utnyttet. 

Forslag til vedtak:

Styret i IVAR IKS slutter seg til administrasjonens anbefaling som beskrevet, ved at IVAR IKS med 



bruk av IVAR Næring AS samarbeider med Minorga Vekst AS, Høst Verdien i Avfall AS og Velde 
Pukk AS  for utvikling, bearbeiding, håndtering og omsetning av biorest.

Med hilsen 

Kjell Øyvind Pedersen Rudolf Meissner 
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Underliggende saker: 
Saksnummer Tittel
2019/29.1 Status nyanlegg per 30.06.2019 

Saksutredning: 

Forslag til vedtak:
Sakene tas til orientering

Med hilsen 

Kjell Øyvind Pedersen Jostein Karlsen



Saksframlegg

Status nyanlegg per 30.06.2019

Saksbehandler: Njål Erland
Arkivsak nr: 18/294

Utvalg Tidspunkt Saksnummer
Styret IVAR IKS 04.10.2019 09:00 2019/29.1 

Vedlegg:
Status nyanlegg pr. 30.06.2019 

Saksutredning: 
Det vises til vedlagte statusrapport. 

Når det gjelder ettersorteringsanlegget har det i de siste rapportene vært rapportert om 
kostnadsøkninger. Vi er nå kommet så langt at vi kan si at det vil være et behov for økt bevilgning på 
kr 51 mill. for å dekke antatt sluttkostnad på kr 677 000 000. En hovedårsak til kostnadsøkningen er 
betydelig høyere eurokurs enn forutsatt. Kostnadsreduksjon for utvidelse Langevatn, samt 
forskyvning av andre prosjekter gjør at kostnadsøkningen ikke medfører likviditetsproblemer. 

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Tilleggsbevilgning til Ettersorteringsanlegget på kr 51 mill. legges inn i 2020-budsjettet. 

Med hilsen 

Kjell Øyvind Pedersen Njål Erland 
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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. 30.06.2019. 
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 altfor 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 vedtak: 

1 Alternativ med overføring til SNJ skrinlegges. Dette grunnet kostnader og for stor 
risiko i prosjektet. 

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. Det er planlagt 
høsten 2019. 
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  2.464.000, -   

Avløp vest, Bråstein - Bore RA/VIK RA. 
På bakgrunn av hovedplan avløp 2015 til 2050 ble det gjennomført et skisseprosjekt i 2015. 
Forprosjekt pågår. Prosjektgruppen har kvalitetssjekket valgt trase fra skisseprosjektet. Dette 
arbeidet er utført via kartgrunnlag og befaringer, for å finne den optimale ledningstraseen fra 
Bråstein til Bore avløpsrenseanlegg. Befaringene ble fullført og avsluttet november 2017. 
Nytt revidert planforslag, med ledningstraseer og lengdeprofiler ble utarbeidet og presentert 
for de berørte kommunene. 
Avløp vest skal tilrettelegge for fremtidig utbygging av Sandnes øst og Bybånd sør, samt 
avlede/føre avløp fra Gjesdalsledningen sørfra inn på nytt transportanlegg ved Bråstein. 

Etter innledende møter med berørte kommuner Gjesdal, Sandnes, Klepp og Time som ble 
gjennomført i august/september 2018. Ble det klart for oss at planlagt avløpstrase fra 
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 er klart et bedre alternativ. Dette 
forhold er tatt opp med styringsgruppen og de er enig med prosjektgruppens konklusjon og 
ber om at  forprosjektet jobber videre med alternativ trase til Vik RA. Dette vil også medfører 
at eksist. trase for nordsjøkloakken også må utredes.    
Prosjektet endrer derfor navn til: Avløp vest, Bråstein - Vik RA 

Videre arbeider; 
- Kvalitetssjekke traseen fra Orstad via Øksnevadporten til Vik RA, samt ny trase for 

Nordsjøkloakken. 
- Ny runde med berørte kommuner Gjesdal, Sandnes, Klepp og Time blir gjennomført i 

september/oktober 2019.    
- Valgte avløpstraseer bør utbygges i etapper. 
- Detaljprosjekteringen av ledningsanlegget utføres i egenregi.   
- Øvrige arbeider må utføres av konsulent. Tilbudsgrunnlag m/forhandlinger er  

ferdigstilt og utlyst juni19.Innlevering 19.august. 2019   
- Reguleringsplan m/ KU, oppstart januar 2010 
- Grunneierforhandlinger, oppstart høst 2020 
- Detaljprosjektering pumpestasjoner, 1. kvartal 2020 
- Byggestart 1. kvartal 2021 
- 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  20.000.000,-          
Bevilget  2019                                                                  kr    5.000.000,-   
Totalt forbruk                                                                                 kr.  4.270.000,-

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.   
Arbeidene er nå i hovedsak ferdigstilt og stasjonen er klar til prøvedrift. Anlegget antas ferdig 
og satt i drift i løpet av 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 
Ingen vesentlige gjenstående risikoer 

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. Tilbudskonkurranse er gjennomført, og det 
er skrevet kontrakt med EB Marine AS 
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. 
Det er inngått avtale med grunneier om anleggsarbeid, ligge- og vedlikeholds rett. 

Risiko 
Nødvendig værvindu for etablering av ledningen kan føre til forsinkelser. 
Antatt slutt kostnad                                                                                   kr  7.450.000,- 



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  1.188.262, -

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. 800 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 underskrevet. 
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  9.600.000, -  

Forbruket er høyere enn forventet sluttkostnad. Dette skyldes at IVAR betaler for alle 
ledningsarbeidene og at Vegvesenet betaler sin andel til IVAR i etterkant. 

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.
Det er avklart med Bjerkreim kommune at de ønsker at det skal utarbeides reguleringsplan 
for tiltaket. Vi har bestemt å ikke starte arbeidene med reguleringsplan før konsesjon 
foreligger. Når konsesjonen foreligger vil det også bli en sendt en formell henvendelse til 
Bjerkreim kommune med søknad om å slippe regulering.  



I avtalen med Multiconsult om utarbeidelse av konsesjonssøknad / konsekvensutredning er 
også inkludert eventuelle reguleringsarbeider.  
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. 
Konsulentforespørsel er sendt ut og tilbud kommer inn i slutten av august. Kontrakt forventes 
inngått i løpet av sep/okt. 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 15.700.000,-

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 

- 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.  



Arbeidene nærmere seg ferdigstillelse 

Bygningsmessige arbeider er i stor grad ferdigstilt og bygg entreprisen ble overtatt i januar 
2019. Maskinentreprisen ble overtatt i mai. Det gjenstår noe arbeider (både maskin og bygg) 
som er utsatt av forskjellige årsaker, samt noe oppretting/utbedring av mangler. 
Utendørsarbeider er ferdigstilt med unntak av arbeider som av forskjellige årsaker ar avtalt 
utsatt.  
VVS er i hovedsak ferdigstilt og anleggene kjørt i gang. Det er under igangkjøring oppdaget 
diverse forhold som må endres/utbedres, vurdering av disse pågår. 
Elektro pågår fortsatt for fullt. Elektro er fortsatt ikke ferdig og vil 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 i okt/nov.  
Dette betyr at vi er i overkant av 1.5 år forsinket i forhold til opprinnelig plan. 
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 vil bli utført i 2020. 

Antatt slutt kostnad                                                                                  kr    984.000.000,-
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   896.000.000,- 

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.  
Reguleringsplanene for Gjesdal, Time, Klepp og Sola ble lagt ut på høring i juni og  
reguleringsplanene for Sola og Stavanger kommune planlegges lagt ut i august. 
Detaljprosjektering pågår, utarbeidelse av konkurransegrunnlag for entreprisene planlagt 
startet 3.kvartal 2019. 

IVAR IKS kjøper inn rør og tiltransporterer dette til graveentreprenørene. 
Forhandlingsmøter er avholdt med leverandører som har levert tilbud, svarfrist på avklaringer 
er 1.september. Kontraktstildeling planlagt i løpet av 4. kvartal 2019. 

Det er inngått kontrakt med Norconsult for utførelse av grunnboringer og geoteknisk 
prosjektering. Grunnundersøkelsene er ferdig med unntak av 2 lokasjoner som er utsatt til 
potet/korn er høstet og en lokasjon hvor vi ikke har fått grunneiers tillatelse.
Geoteknisk prosjektering er startet og foreløpige rapporter har ikke avdekket 
problemstillinger som medfører betydelige endringer av planlagt trase. 

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: 
• Videreføre detaljprosjektering 
• Legge ut reguleringsplan for Sandnes og Stavanger på 1.gangs høring. 
• Avslutte arkeologiske registeringer i Sandnes, Sola og Stavanger kommune 
• Starte utarbeidelse av konkurransegrunnlag for entreprisene 
• Avholde endelig forhandlingsmøte med utvalgte tilbydere på rørleveranse 

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

oppnår enighet.  

• Arkeologiske registreringer og flere mulige funn kan forsinke prosjektet. 

• 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 Q3 – 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 Q2 – 2020 til Q2 - 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      33.900.000,-

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. 

Arbeidet med reguleringsplan pågår. Parallelt arbeides med forprosjektrapport. 
Forhandlinger med grunneierne er startet. 

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      2.120.000,-

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 

Fremdriften i prosjektet ligger noe bak oppsatt plan. Maskin installasjonen og ledningsanlegg 
er ferdigstillet, 2 mnd. etter plan.  Detaljprosjektering elektro med anbudsutarbeidelse tok 
lengre tid enn forutsatt, derfor gjenstår en del arbeider på elektro, antatt 4 mnd etter plan. 
Dette betyr igjen at tidspunkt for igangkjøring blir utsatt tilsvarende.  
Anlegget antas å være ferdigstilt oktober 2019. 

Antatt slutt kostnad                                                        kr 13.900.000,-
Kalkulert kostnad                                                              kr 20.000.000,- 
Budsjett                                                        kr 20.000.000,-          
Bevilget 2018                                                       kr 20.000.000,- 
Totalt forbruk                                                                     kr   9.720.000,- 

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). 

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 og 
var ferdig mars 2019. 
Første maskinentreprise, sorteringsanlegget, ble overtatt i juni 2019 etter 3 måneders 
prøvedrift. Det pågår noe arbeid for å redusere avfall på gulv og overføring av store tekstiler 
til FE. Ombygging på FE for å ta hånd om store tekstiler blir utført høst 2019. 
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 
Overtatt: 28.juni 2019  

Vaskeanlegg:  

Oppstart installasjon maskiner: Juli 2018 
Testing med ferdig sortert plast: fra 1. mars 2019 



Prøvedrift: planlagt fra ca slutten av mai 2019 – utsatt til ca september
Overtakelse ca. desember 2019 

Antatt sluttkostnad                   kr 677.000.000,-
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 656.274.000,-  
* Eurokurs 9,7 pr. mars 2019 

Økning fra forrige rapportering 10 mill kr: 
• Stangmater Forus Energigjenvinning, 2 – 2,5 mill. kr. For håndtering av store tekstiler, 

jfr sak til styringsgruppe mai 2019 

• Gravemaskin for kontroll av avfall i mottakshall. Innkomne tilbud, Ca 2,3 – 2,6 mill 
Ikke bestilt. Diesel vil bli valgt, da elektrisk ser ut til å være for lite utviklet ennå.  

• Merkostnader oppfølgning konsulent og egne siden anlegget ikke er ferdig, 3,5 mill 

• Noe suppleringer data/elektro. 

Reservedeler vaskeanlegg kommeri tillegg til 10 mill. Det utgjør 3,5 mill 

Bildet vider vasket flak og granulat av ulike plasttyper 

Økonomi 
Ved utgangen av juni 2019 er det totalt forbrukt ca.150.000.000- kr. til investeringer. Dette er 
ca.100.000.000,- kr. under vår periodisering som var på 251.000.000,- kr.  



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 21.08.2019 
Odd Hummervoll 
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Minorga Vekst
Re-shape 2020 versjon 2.1 inkl tidsplan



MINORGA VEKST AS – et tilbakeblikk
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Bakgrunn for re-shape Minorga Vekst 

 Utvikle og styrke Minorga Veksts forretnings plattform 

 Gjødselproduksjon 

 Biorest håndtering – ny!

 Hageavfalls håndtering – ny!

 Jordproduksjon – ny!

 Langsiktig og effektiv og bærekraftig avsetningsløsning for IVARs organiske 

avfallsfraksjoner

 Biorest og hageavfall

 Potensial «nye» avfallsfraksjoner

 Avfall fra fiskeindustrien

 Husdyrgjødsel

 I større grad utnytte ressurser og kompetanse i begge selskap



Minorga Vekst, re-shaped

Hageavfall

6000 tonn

Biorest Grødaland

10 000 tonn
Slam Mekjarvik

5000 tonn

Gjødselproduksjon

5000 tonn

6000 tonn

Avsetning 

landbruk

Agder(Vestfold) 

Gjødselsalg 

Vietnam

4000 tonn

Jordproduksjon + kompostering (lokasjon: 

Velde pukk)

Jordsalg Rogaland

År 1: 10 000t

År 5: 53 000t*

*Grønn Vekst selger 55.000tonn jord i Trondheim i 2019



Marked Biorest



Marked jord

50 KM radius



Jordfabrikk i samarbeide med Velde pukk, 

-hvordan optimalisere synergier med tanke på råvare tilgang

 Maskinsand (0-stoffer) – på plass (utgjør 50% av ferdig produkt)

 Hageavfallskompost – på plass (utgjør 30% av ferdigprodukt hagejord)

 Biorest – kort kjøreavstand (utgjør 15-25% av ferdig produkt, parkjord)

 Skogsjord/avskrapningsmasser – på plass/kort kjøreavstand

 Produksjons maskiner – på plass (sikteverk, kvern, hjullastere)

 Synergier personell

 Infrastruktur (vekt) - Etablert

 Laboratorium – på plass

 NÆRHET TIL MARKED – samme kunder som handler pukk 
handler jord..



Hageavfallets reise

Jordmarked 50 km radius 



15 mål

Jordfabrikk + kompostering anlegg

(år 5…)

Maskinsand: 30 000tSkogsjord/avskrapning: 10 000t

Kverning + 
kompostering av 

hageavfall – 1,5 år > 
ferdig kompost

Biorest 4000t

Hageavfall 6000t

Anleggsjord 15 000t

Parkjord 20 000t

Hagejord 20 000t

Jordfabrikk



Minorga Vekst re-shaped, budsjett
Moderat ambisiøs modell – forutsetninger for beregninger

 Minorga vekst mottar godtgjørelse for biorest jfr. dagens kjente markedspris

 Økt jordsalg bidrar til reduserte kostnader for håndtering av biorest (DB øker fra 35% til 

over 50% i perioden(5 år)

 Minorga vekst kjøper inn ferdig hagekompost fra IVAR i startfasen. Videre prosess med 

tanke på ansvar for kompostering avklares senere.

 Avtale om jordproduksjon mellom Grønn Vekst Norge og Velde pukk overføres til 

Minorga Vekst

 Profit share agreement

 Velde pukk leverandør av areal, råvarer (0-2, skogsjord), infrastruktur og produksjon

 Minorga Vekst leverandør av salg og markedsføring, jordproduktresepter(utvikling), administrasjon, 

råvarer (biorest og hageavfall til kompostering>kompost)

 Profit share resultat «jordavdeling Sandnes», gjøres opp som årlig 50/50.

 Minorga vekst salg av gjødsel til Asia fortsetter som i dag. 



Minorga Vekst re-shaped, budsjett
Moderat ambisiøs modell (TNOK)

2020 2021 2022 2023 2024

Gjødsel til Vietnam 10 010 10 210 10 414 10 622 10 835

Håndtering Biorest 

fra Grødaland
8 780 8 955 9 134 9 317 9 503

Håndtering og 

kompostering 

Hageavfall
0 0 0 0 0

Salg jordprodukter 2 799 8 051 12 618 14 317 16 284

Sum inntekter 21 589 27 216 32 167 34 258 36 623

Sum driftskostnader 

Gjødsel til Vietnam
8 940 9 002 9 272 9 550 9 836

Sum driftskostnader 

biorest
5 207 5 047 4 879 4 702 4 516

Sum driftskostnader 

hageavfall
60 60 61 62 63

Sum driftskostnader 

jordprodukter
2 206 6 260 9 902 11 368 13 072

Sum personal og andre 

driftskostnader
2 300 3 000 3 400 3 800 4 300

Sum driftskostnader 18 713 23 370 27 515 29 484 31 789

Driftsresultat 2 875 3 846 4 652 4 773 4 833

Driftsresultat % 13 % 14 % 14 % 14 % 13 %



Nye forretningsmuligheter Minorga Vekst 

 Håndtering og foredling av avfall fra fiskeindustrien

 Håndtering og foredling av avfall fra landbruket i Rogaland (husdyrgjødsel

 Tilgang på større mengder slam i Mekjarvik som gjør at produksjonsvolumene 

av gjødsel til Asia kan øke

Risiko
 Overvurdert markedet for kvalitetsjord i regionen (lav risiko)

 Utfordringer gjødselfabrikken som gjør at vi mister kunder i Asia (kvalitet og 

leverings sikkerhet)

 Legale utfordringer knyttet til samarbeidet Høst/IVAR gjennom Minorga Vekst



Planlagt tidsplan implementering
Action Dato Ansvarlig Kommentar

Overføring biorest avtale 

fra Høst til Minorga Vekst

01.01.2020 Bernd/Geir Biorest avtalen overføres fra Høst til Minorga Vekst. Opsjonsårene løses inn i samtidig i tillegg til at avtale 

tiden forlenges med 9 mnd (Basert på sen oppstart av volumer pga. innkjørings utfordringer i 2018). Avtalen 

har da løpetid til 1.10.2023 – hvor den så må ut på nytt anbud.

Overføring av 

samarbeidsavtale mellom 

Velde Pukk AS og Grønn 

Vekst Norge AS til 

Minorga Vekst

01.01.2020 Bernd/Frida Minorga Vekst tar over samarbeidsavtalen mellom Velde Pukk og Grønn Vekst Norge. Nytt forretningsområde 

for Minorga Vekst blir da jordproduksjon i Rogaland basert på biorest samt hageavfallskompost fra IVAR.

Innkjøpsavtale

hageavfallskompost 

mellom IVAR og Minorga 

Vekst

01.01.2020 Bernd/Geir Minorga Vekst kjøper inn ferdig hageavfallskompost til en positiv verdi fra IVARs komposteringsanlegg på 

Sele. Hageavfall komposten transporteres til jordproduksjonsanlegget hos Velde Pukk av Minorga Vekst. 

Minorga Vekst lager avtale med IVAR på «feeding» av ferdige jordprodukter tilbake til IVARs gjenvinnings 

stasjoner for salg til private.

Flytting av

komposteringsanlegg fra 

Sele til Velde pukk

Prosjekt med 

oppstart fra 

TBD

Avklares

senere

For å optimalisere jordproduksjonen settes det ned et prosjekt hvor Minorga Vekst og IVAR ser på 

mulighetene for å re-lokalisere komposteringen av hageavfall til et nytt areal hos Velde pukk i IVAR/Minorga 

Vekst regi.

Budsjettering Minorga 

Vekst 2020 +

implementeringsplan/revid

ert strategiplan Minorga 

Vekst

Q4 2019 Torleiv/Bernd –

Minorga Vekst 

styret

Så tidlig som mulig legge budsjettet 2020 + plan for perioden 2021-2023. Spesielt med tanke på overhead og 

evt. ny rekruttering av personell i Høst som skal dedikeres 100% til Minorga Vekst er det viktig å komme i 

gang med planlegging så fort som mulig.

Juridisk bistand Q2/Q3 2019 Avklares IVAR/Høst innhenter juridisk bistand for syretesting av planen for Minorga Vekst re-shape, slik at evt. 

fallgruver forhindres.
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Grønn Vekst Norge
• Grønn Vekst er Norges største 

produsent av kompostbaserte 

jordprodukter

• Over 200.000 tonn pr. år

• 29 jordfabrikker/utsalgssteder

• Tilbyr jord hele året i hele Norge

• Grønn Vekst er et heleid 

datterselskap av Høst verdien i avfall 

AS.

• HØST er Norges største håndterer 

av slam, biorest og kompost fra 

offentlig eide anlegg. Ca 150.000 

tonn organisk avfall blir årlig 

gjenbrukt gjennom Høst og Grønn 

Vekst som gjødsel til landbruket eller 

som tilslag i raffinerte vekstmedier 

(kompostbasert jord).

Høst-Grønn Vekst verdikjeden
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Våre produkter

Jord i bulk:

Hage-Mix®

Hage-Jord

Universal-Jord

Anleggs-Jord

Dekkbark

Bio-Tak®

Hage-kompost

Bestillingsjord (Sedum, takhage, 

skjelettjord)

Park-Mix®

Proff-Jord

Jord i sekk:

Blomsterjord 10L

Krukke-Jord 50L

Vermi-Pro®
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Kvalitetskrav til anleggs- og vekstjord øker.
Aktører som drifter, bygger eller prosjekterer grøntanlegg har økte 

kvalitetskrav til vekstjord.

Lover og forskrifter for anleggs- og vekstjord: 

• 1. januar 2016 Naturmangfoldlovens forskrift om fremmede arter trer i kraft.

• Krav til jord til barnehager – Statens forurensningstilsyn (bestillingsjord).

• Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.

Regler for håndtering av kompost og krav til kvalitet på råvarer.

• Norsk Standard 2890 

regelverk for råvarer som skal benyttes til dyrkingsmedier- krav til hva en 

varedeklarasjon skal inneholde av informasjon.

Utover dette er vekst- og anleggsjordforespørsler ofte utarbeidet med en detaljert 

kravspesifikasjon for innhold, kornfordeling og råvarer.
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Varedeklarert kompostjord

• Kontroll og dokumentasjon på 
komposteringsprosess og råvarer.

• Varedeklarasjon som gir 
opplysninger om næringsinnhold, 
kalktilstand og andelen leire, silt, sand 
og organisk innhold – NS 2890.

• Analyse av jord hos Eurofins Agro. Vi 
tilbyr også utvidede prøver til 
barnehagejord.

• Bulkjord er sandholdig - lett å 
håndtere (smuldring, klumpdannelse, 
lavt leireinnhold).

• Erosjon er mye mindre i 
kompostbasert jord, enn i torvbasert.

• Kompost bedrer mikroliv og 
plantehelse.

Løsninger!

Toksisitet

Miljøgifter/

Tungmetaller
Plante-
næring

Riktig 
sammen-
setning og 

PH

Økte 
vedlikeholds-

krav etter 
etablering

UGRAS/

EROSJON
Lett å 

håndtere 
(leireinnhold)

Vann

Vannlednings-
og 

vannlagrings-
evne

Drenering

Evne til å 
motstå 

pakking

(Aggregater og 
humus)

Tilgjengelig 
dokumentert 

jord jfr. NS 
2890

Erosjon 

(vær,vann,vind)
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Kompost eller torv?

I Norge er CO2 utslippene fra 
kultiverte myrer          2-4 
millioner tonn CO2 per år (det 
tilsvarer 5-10 % av det totale 
utslippet).

Myrområder er dannet av 
naturen over mange år og 
fungerer som et vannreservat for 
dyreliv og nærliggende 
vegetasjon og har også evnen til 
å rense vann naturlig (mose).

Spaghnum torv er langsomt 
fornybar

Ugrasproblematikk i torv
(meldestokk 600 år gammel)
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Kompost eller torv?
Kompost er naturens gave til enhver gartner…

KOMPOST : 
• Inneholder en allsidig mikroflora som gir økt mikroliv - god balanse mellom dårlige og gode bakterier 

og andre mikroorganismer er viktig for:

• Næringsopptak via plantens røtter / økt mikroliv

• God plantehelse, jordboene plantesykdommer blir bekjempet (som Pythium, Rhizoctonia og 
Fusarium).

• Skadelige mikroorganismer får økt konkurranse (Potetcyste-nematode etc.)

Demars, K.R. (1998):

Jordtapet (erosjon) ble redusert med 86% 

sammenliknet med naturlig jord.

Partikulært materiale som nådde nærliggende 

vannkilder ble redusert med 99%. 

Infiltrasjonsevnen i jord økte med 125%. 
Url: http://www.uvm.edu/~transctr/pdf/netc/netcr20_97-3.pdf

KOMPOST-KONKLUSJON: 

Mindre behov for gjødsel, kalk og 

plantevernmidler. Gir bedre forutsetning 

for mikroliv og humusdannelse i jorden, 

som igjen bedrer plantenes trivsel.

Grønn Vekst presentasjon
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Kompostering i Grønn Vekst

• Hage-park kompost
• Kompostert hage- og plantebasert avfall, komposteres i ranker, 

• Godt med kalium og fosfor, noe lavere nitrogen. 

• Frigjør næringsstoffer over tid («slow release»). 

• Danner fine aggregater i sluttproduktet og kan brukes som jorddekke og jordforbedring. 

• Grønn vekst bruker hage-park kompost i de fleste vekst- og anleggsjordtyper.

• Biokompost
• Inneholder kompostert matavfall. 

• Kan komposteres i ranker, eller gå inn i et behandlingsanlegg. 

• Rik på nitrogen, fosfor og kalium. 

• Gir god gjødselverdi i jordblandingen og har raskere frigjøring enn hage-park. 

• Biokompost er en kompost som fungerer godt blandet opp med hage-park. Kan lukte mer 
enn annen kompost, som ferdig kompost. OBS! Ren håndtering/sortering fra innsamling.

• Slamkompost 

• Inneholder kompostert vannverks- eller avløpsslam (avvannet og hygienisert).

• Næringsrikt på nitrogen, kalium og fosfor, men har bruksbegrensninger! 

• Lar seg godt blande med andre komposttyper 

• Grønn Vekst sin favoritt i kompostjord til plen, pryd og busk (pga. rikt næringsinnhold og 

den sakte frigjøringen i balanse med tilvekst (mindre vedlikehold). 
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Sykdomshemming

Agurkplanter uten smitte Agurkplanter med smitte

En unik egenskap ved kompost er de sykdomshemmende effektene.

Kompostens positive mikrobielle aktivitet bekjemper de skadelige 

sopporganismene som lever i jorden, her vist med Pythium-smitte.
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Huskeregler ved vurdering av jord 

• Be alltid om deklarasjon av jorda i henhold til NS 2890

• Be om vareprøve eller besøk produsent

• Vurder komposten (lukt, aggregatstabilitet, ferdig omdannet 
(spire-test).

• Spør produsenten om komposteringsrutiner (varighet, 
bearbeiding, temperatur, lufttilførsel og tid).

• Spør etter referanser, hvor er slik jord levert.

• Still krav til jord uten spirende frø eller plantedeler. 

• Jord må ikke tas fra deponi, industriområder eller lignende 
forurenset areal. 

• Gjødselvareforskriftens § 10.8 

«produktet skal være godt egnet til dyrking av planter og må ikke 
ha veksthemmende effekt»
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Hvorfor Grønn Vekst jord
Kvalitetsjord på naturens egne premisser

• Kompostbasert, finsiktet 

• Leireinnhold ikke større enn 10%

• Næringsrik

• Miljøvennlig og bærekraftig (torv, natursand)

• Lett å etablere, både jordlaget og veksten.

• Rik på mikroorganismer og organisk materiale

• Lav toksisitet

• God bestandighet

• Bærekraftig 

• Mindre vedlikehold etter etablering 

• Produserer jord hele året

• Faglig sterk kundetjeneste åpent 8-16

Velg en kompostbasert kvalitetsjord 
som er bra for både plantene dine, 
jorda og miljøet!
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Takk for oppmerksomheten!

www.grønnvekst.no


