
Møteinnkalling
for 

Styret IVAR IKS 

Møtested: Avklares senere.
Dato: 13.11.2020
Tid: Kl. 09:00 

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.. 

Teams-møte kan bli aktuelt pga smittesituasjonen. 

Sakliste 

Sak nr. Sakstittel
2020/25 Godkjenning av innkalling og saksliste 

2020/26 Godkjenning av protokoll 

2020/27 Gebyr Renovasjon Ryfylke 2021 

2020/28 Økonomiplan 2021 - 2025 Budsjett 2021 

2020/29 Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS (IKA) -   Endring  av 
selskapsavtale

2020/30 Møteplan IVAR IKS 2021 

2020/31 Fossilfrie driftsmidler IVAR 

2020/32 Orienteringssaker 

2020/32.1 Tertialrapport per 31. august 2020 

2020/32.2 Rapportering bedreVANN 2019 

2020/32.3 Dialog med Dalane kommuner 

2020/32.4 Orienteringssak Hjelmeland kommune - vurdering av 
oppkjøp av VA infrastruktur

2020/32.5 Orientering ettersorteringsanlegg drift og investering 
november 2020

2020/32.6 Statusrapport nyanlegg 30.09.2020 

2020/32.7 Status for arbeidet med anlegg for CO2 fangst, Forus 
energigjenvinning

2020/33 Eventuelt 

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen



Saksframlegg

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 20/562

Saksnr. Utvalg Møtedato
2020/25 Styret IVAR IKS 13.11.2020

Saksutredning: 

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen 



Saksframlegg

Godkjenning av protokoll

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 20/562

Saksnr. Utvalg Møtedato
2020/26 Styret IVAR IKS 13.11.2020

Vedlegg:
Protokoll - Styret IVAR IKS - 04.09.2020 

Saksutredning: 

Forslag til vedtak:
Protokoll godkjennes.

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen 



Møteprotokoll 
for 

Styret IVAR IKS 

Møtested: Sola Strand Hotell
Dato: 04.09.2020
Tid: Kl. 12:30

Til stede: Medlemmer: 
Anne Waldemar, Hilda Bådsvik, Jarl Endre Egeland, Reinert Kverneland, 
Sara Mauland, Stanley Wirak, Tore Morten Hope, Trygve Andre Meyer 
Varamedlemmer: 

Observatører 
ansatte: 

Eline Nilsen Furre, Geir Strømland

Forfall: 

Administrasjonen: Ingrid Nordbø, Jostein Karlsen

Sakliste 

Sak nr. Sakstittel
2020/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

2020/22 Godkjenning av protokoll

2020/23 Orienteringssaker

2020/23.1 Status nyanlegg per 30.06.2020

2020/24 Eventuelt

2020/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandling

Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes.
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2020/22 Godkjenning av protokoll

Behandling

Vedtak: 
Protokoll godkjennes.

2020/23 Orienteringssaker

2020/23.1 Status nyanlegg per 30.06.2020

Behandling
Ifm. rapporteringen for ettersorteringsanlegget på Forus ba styreleder om at det i hvert 
styremøte framover rapporteres spesielt for inntektssiden.  

Vedtak: 
Saken tas til orientering.
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2020/24 Eventuelt

Behandling
Strategisamling 3. og 4. september
Det ble arrangert strategisamling for styret sammen med med direktør og avdelingsledere. 
Samlingen startet på Forus med orientering og omvisning på Ettersorteringsanlegget og 
Forus gjenvinningstasjon med bruktbutikk.  

Videre ble det gitt generell orientering om IVAR: 
Orientering om IVAR på overordnet nivå  Adm. dir. Ingrid Nordbø 
Økonomi og styring   Avdelingsleder Jostein Karlsen 
Drift og utfordringer gjenvinning/renovasjon  Avdelingsleder Audun Roaldkvam 
Drift og utfordringer vann og avløp   Avdelingsleder Ernst Georg Hovland 
Plan og utbygging - hovedplaner og prosjekter Avdelingsleder Njål Erland 
Tjenesteutvikling - kommuneforvaltning,                  Avdelingsleder Lene Beadle 
risikoanalyser mm  

Njål Erland orienterte om administrasjonens plan for å redusere behov for låneopptak sett i 
forhold til gjeldende økononmiplan. Dette er gjort som følge av kommunestyrevedtak i flere 
eierkommuner som har godkjent en økt låneramme begrenset til kr 6 mrd. mot gjeldende 
økonomiplans anmodning om låneramme på kr 7 mrd. Administrasjonen arbeider nå med ny 
økonomiplan for 2021 - 2025 der periodens investeringer planlegges innenfor en ramme for 
lånegjeld på 6 mrd. ved å gjøre følgende hovedgrep på følgende tre store prosjekter: 

· Anleggsstart for ny råvannsforsyning kan forskyves noe som følge av ny vurdering 
av framdriftsplan for arbeid planlegging og regulering. 

· Ny hovedvannledning vest reduseres med kr 150 mill og skyves noe i tid. 
· Avløp vest - anleggsstart utsettes i 4 år.  

Styret sluttet seg til disse grepene.   

Økonomiplan 2021 - 2025 Budsjett 2021 legges fram til behandling i styret 13. november 
og repskap 27. november. 

-------------------           -----------------------------            --------------------------         
Stanley Wirak           Sara Mauland             Trygve Andre Meyer 

----------------------------        -------------------------         ---------------------- ----------------------- 
Reinert Kverneland           Hilda Bådsvik           Anne Waldemar Tore Morten Hope 



Saksframlegg

Gebyr Renovasjon Ryfylke 2021

Saksbehandler: Audun Roalkvam
Arkivsak nr: 20/445

Saksnr. Utvalg Møtedato
2020/27 Styret IVAR IKS 13.11.2020

Vedlegg:
gebyr 2021 ryfylke 

Saksutredning: 
Som kjent ble RYMI IKS nedlagt med virkning fra 31.12.2019, og i år er første året IVAR IKS vedtar 
gebyr for husholdninger og hytter i Ryfylke innen renovasjon og tømming av slamtanker.  
Styret fastsetter gebyr, som oversendes representantskapet i IVAR for godkjenning. Gebyr 
oversendes så til Strand, Hjelmeland og Suldal kommuner for endelig vedtak. Fra i år er det også IVAR 
IKS som har fakturert kunder for renovasjonsgebyr i Strand/Hjelmeland og Suldal.. 
Sak om gebyr for renovasjon i Ryfylke ble i fjor behandlet av styret og representantskap i RYMI IKS. 
Her fattet styret i RYMI følgende vedtak: 

Sak 28/19 Fastsetjing av gebyr for 2020

Vedtak:
1. Avviklingsstyret anbefaler Representantskapa i RYMI og IVAR å holde ein stabil gebyrpolitikk 
i åra som kjem med fokus på kostnadskontroll gjennom ei effektiv og nøktern drift.  
2. Avviklingsstyret anbefaler ein generell auke av gebyrsatsane for 2020 med 6% i tråd med 
økonomiplanen i staden for 10 % som føreslått av administrasjonen. For øvrig i tråd 
med "Gebyrforslag 2020". 
3. Administrasjonen må vurdera reduksjon i driftskostnader for å unngå gebyrauke ut over 6 %.

Forslaget ble enstemmig vedtatt i styret.  
Revidert gebyrforslag ble så vedtatt i representantskapet. 

Økonomi
Rapportering for 2. tertial viser at Ryfylke går med underskudd på kr 2,450.000. Underskudd i 2020 
skyldes to forhold: 

· økte lønnsutgifter på om lag 950.000 som følge av Kororna (ekstrabemanning på 
gjenvinningsstasjoner) og innleid hjelp i administrasjonen grunnet overgang til IVAR 
og nye arbeidsprosesser 

· ca 1,5 mill kr i manglende inntekter som skyldes at budsjett i IVAR var satt opp med 
10 % gebyrøkning mens styret/representantskap i RYMI vedtok 6 % økning i gebyr   

Budsjett for 2021 viser underskudd på ca 3,5 mill kr med økning i gebyr på 6 % for 2021. Årsaken til 
dette er delt mellom endret økte kostander med ny innsamlingsordning (4-dunk)  og økte 
leveringsgebyr til IVAR. Økte leveringsgebyr til IVAR kompenseres delvis ved at Ryfylke tilbys å levere 
til ESA på samme vilkår som de andre medeierne i Forus Energigjenvinning (gjelder avfallselskaper fra 
Egersund og sør til Lyngdal) i en overgangsperiode på 3-5 år. Disse tilbys sortering av restavfall, men 
ikke bruk av plastvaskeanlegget.  



Gebyr 2021
Renovasjonsgebyret i 2020 er kr 4.360 for standard ordning i Ryfylke. Til sammenlikning er gebyret kr 
3.085 i Stavanger og kr 3.750 i Sandnes og kr 3.445 i Sola kommune. Gebyret i Ryfylke inkluderer 
gratis adgang tilgjenvinningsstasjoner i Strand/Hjelmeland og Suldal. 
Styret i RYMI la inn en anbefaling om 6 % økning i gebyr for 2021 før RYMI ble avsluttet, med 3 % 
(vanlig prisstigning) videre. Som en ser i gebyrforslag fra 2019 så foreslo administrasjonen en 
gebyrøkning i 2020 på 10 %. Slik situasjonen er nå vil 6 % være for lite, og en foreslår at 
renovasjonsgebyret for husholdningsabonnenter øker med 10 %. Hytterenovasjonsgebyret foreslås 
økt til 50 % av husholdningsgebyret, som gir en økning i hytterenovasjon på 14,7 %. Totalt sett gir 
disse endringene et underskudd på 1,7 mill kr. Dette indikerer behov for ytterligere økning på ca 5 % 
utover lønns- og prisvekst for 2022. I tillegg må gebyr justeres for å ta inn forventet underskudd i 
2020 og 2021. Dette er lagt inn i økonomiplanen. 
>. 

Forslag til vedtak:
1.

< Styret i IVAR IKS vedtar økning i renovasjonsgebyr for husholdninger i 2021 på 10 % og for 
hytter på 14,7 %> 

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Audun Roalkvam



6 % 25 % 10 % 25 %

*01

Standard Ordning (140 l 
restavfall) 1 378,00 2 110,04  3 488,04       4 360,05    4 360     1 552,40       2 284,44      3 836,84        4 796,05     4 796          

*02

Stor Ordning (240 l 
restavfall) 1 378,00 3 110,04  4 488,04       5 610,05    5 610     1 552,40       3 384,44      4 936,84        6 171,05     6 171          

*03

Heimekompost Standard 
(140 l restavfall) 1 148,33 1 758,36  2 906,70       3 633,37    3 633     1 293,67       1 903,70      3 197,37        3 996,71     3 997          

*04

Heimekompost Stor (240 l 
restavfall) 1 148,33 2 591,70  3 740,03       4 675,04    4 675     1 293,67       2 820,36      4 114,03        5 142,54     5 143          

*05

Hytterenovasjon med dunk 
(140 l restavfall) 1 378,00 2 110,04  3 488,04       4 360,05    4 360     1 552,40       2 284,44      3 836,84        4 796,05     4 796          

Alle gebyr i rødt blir utfasa i løpet av 2021

*01 Ord 1 3 488,04       4 360,05    4360 3 836,84        4 796,05     4796

*02 Ord 2 3 095,01       3 868,76    3869 3 404,51        4 255,64     4256

*03 Ord 3 2 901,93       3 627,41    3627 3 192,12        3 990,15     3990

*04 Ord 4 2 578,31       3 222,89    3223 2 836,14        3 545,18     3545

*05 Ord 5 2 107,89       2 634,87    2635 2 318,68        2 898,36     2898

109

Gebyr bytte av 
renovasjonsdunk 240,00          300,00       300        240,00           300,00        300             

*10 Hytterenovasjon 636,00    1 034,86  1 670,86       2 088,57    2 089     759,78          1 158,64      1 918,42        2 398,02     2 398          

220

Hytterenovasjon 
vinterstengt veg 636,00    574,89     1 210,89       1 513,61    1 514     759,78          572,20         1 331,98        1 664,98     1 665          

100

Tilleggsavstand ord 1-5 (0-
30 m) 1 169,14       1461,42 1 461     1 169,14        1461,42 1 461          

Variabel 
del

Totalt u/mva
Totalt 

inkl.mva

Totalt 
inkl.mva 
avrunda

Gebyrforslag 2020 ny 
struktur 3-dunk

Varenr: Ny gebyrmodell fra 2020  Fast del  Totalt u/mva
Totalt 

inkl.mva

Totalt 
inkl.mva 
avrunda

For dei utan 3-dunksystem

Gebyr 2021 

 Fast del  Variabel del



101

Tilleggsavstand ord 1-5 (0-
40 m) 1 461,43       1826,79 1 827     1 461,43        1826,79 1 827          

102

Tilleggsavstand ord 1-5 (0-
50 m) 1 753,94       2192,42 2 192     1 753,94        2192,42 2 192          

103

Tilleggsavstand ord 1-5 (0-
10 meter) 439,71          549,64 550        439,71           549,64 550             

104

Tilleggsavstand ord 1-5 (0-
20 meter) 878,14          1097,67 1 098     878,14           1097,67 1 098          

60 Renovasjon 3 mnd 1 097,41       1371,76 1 372     1 097,41        1371,76 1 372          

61 Renovasjon 5 mnd. 1 624,99       2031,24 2 031     1 624,99        2031,24 2 031          

64

Renovasjon 6 mnd. 
(april/sept) 1 946,13       2432,66 2 433     1 946,13        2432,66 2 433          

SLAM 

*20 Slam hus 1 353,13       1691,41 1691 1 488,44        1860,55 1861

*21 Slam hytte 984,38          1230,48 1230 1 082,82        1353,52 1354

780 Slam årleg tøming 1 864,76       2330,95 2331 2 051,24        2564,05 2564

781 Slam, tømming 2 gonger i året 3 729,51       4661,89 4662 4 102,46        5128,08 5128

715 Slam hytter (delt tank < 10 m³) 533,84          667,30 667 587,22           734,03 734

716 Slam hytter (delt tank > 10 m³) 421,67          527,09 527 463,84           579,80 580

11
Ekstratømming inntil 5 m3, 
private abonnentar

3 200,00       4000,00 4000 3 200,00        4000,00 4000

12
tillegg pr m3 >5me 
v/ekstratømming

320,00          400,00 400 320,00           400,00 400

712 / 4122

Slam delt tank (same abon), 
(gamal ordn.) 328,82          411,03 411 361,70           452,13 452

Slam delt tank hytter/hus 
(uansett storleik, tøm kvart 2. 
år)

717

718
Slam delt tank hytter/hus 
(uansett storleik, åleg 
tømming)

632,50          790,63 791

763,20          954,00 954

695,75           869,69 870

839,52           1049,40 1049



70

Slamvolum over 4 m3 
(gamal ord.) 328,82          411,03 411 361,70           452,13 452

719 Tillegg over 5 m3 (slam) 105,06          131,33 131 115,57           144,46 144

Bomtur Slam 550,00           687,50 688

LEVERING TIL 
GJENVINNINGST

Bygg- og rivningsavfall privat 
pr m3 240,00          300,00 300 240,00           300,00 300

BÅTAR OG CAMPINGVOGN

Plast båtar inntil 15 fot uten 
motor og konsoll 
(ribbet,robåt). Kan leverast 
på Gåsavika, Viganeset og 
Nordmarka

Plast båtar over 16 fot 
(ribba) restavfallspris 1 550,00       1937,5 1938 1 595,00        1993,75 1994

Campingvogn (ribba og sortert) 1 550,00       1937,5 1938 1 595,00        1993,75 1994

Det er kun Nordmarka, 
Viganeset og Gåsavika 
som tek imot båtar  og 
campingvogner 



Saksframlegg

Økonomiplan 2021 - 2025 Budsjett 2021

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 20/445

Saksnr. Utvalg Møtedato
2020/28 Styret IVAR IKS 13.11.2020

Vedlegg:
Økonomiplan 2021 - 2025 Budsjett 2021 

Saksutredning: 

Det vises til vedlagte Økonomiplan 2021 – 2025 Budsjett 2021

Forslag til vedtak:
· Økonomiplan for 2021 – 2025 godkjennes som grunnlag for det arbeid som skal utføres i 

planperioden. 
· Det første året i økonomiplanen utgjør årsbudsjett for 2021. 
· Låneopptak på kr 331 243 000 til investeringer i 2021 godkjennes. 
· Administrasjonen gis fullmakt til å reforhandle lånegjelden slik at nedbetalingstakten 

kommer i samsvar med anleggsmidlenes gjennomsnittlige økonomiske levetid. 

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen
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1 INNLEDNING 

Økonomiplanen for 2021 - 2025 tar utgangspunktet er IVARs visjon og målsettinger for 

tjenesteproduksjonen.  Økonomiplanen tar opp i seg styrets løpende økonomiske vurderinger og 

disposisjoner. 

Budsjettet for 2021 inngår som første år i økonomiplanen. Økonomiplanen er et styringsdokument som gir en 

helhetlig oversikt over de økonomiske disposisjonene i selskapet. Arbeidet med budsjettet rullerer og tar 

utgangspunkt i rammene satt i økonomiplanen.  

 Bruken av 5-årsplaner medfører at eierkommunene får signal om priser og prisprognoser på et tidlig 

tidspunkt, men det er viktig å være oppmerksom på at endringer likevel kan forekomme som følge av 

endringer i IVARs rammebetingelser, eller andre forhold. 

 
 
 

2 FORRETNINGSIDÉ OG VIRKEOMRÅDER 

Selskapet eies av kommunene Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Sandnes, Sola, 

Stavanger, Time og Strand. Suldal blir medeier i IVAR fra 1.1.2021. Rennesøy og Finnøy er fra 1.1.2020 en 

del av nye Stavanger kommune.  

Det totale innbyggertallet er prognosert til ca. 350 000 i 2021. 

 
 
2.1.1 Formål 

• levere godt, sunt og friskt drikkevann til eierkommunene 

• motta og behandle avløpsvann fra eierkommunene 

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

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

• IVAR skal utvikle og utvide tjenesteleveransene i regionen 

• IVAR skal være garantist for utvikling, kvalitet og miljø 

• IVAR skal ha en prisutvikling lavere enn KPI 

• IVAR skal være en sterk merkevare med et godt omdømme 

• IVAR skal være en aktiv medspiller for regional utvikling 

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

• IVARs virksomhet skal være basert på sunne etiske prinsipper 

• IVAR skal være i fremste rekke når det gjelder HMS 
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3 ORGANISASJON OG DRIFT 

IVAR ledes av et representantskap med 25 medlemmer fordelt i hovedsak basert på folketallet i de 

respektive eierkommunene. Representantskapet velger 5 medlemmer og de ansatte velger 2 medlemmer og 

2 observatører til styret for selskapet. Styret ansetter administrerende direktør.  

  

IVAR er organisert som dette:    

Representantskap
 

Styre
 

Adm. direktør
 

KS/HMS
 

Merkevare/info
Personal

Tjenesteutvikling
 

Økonomi/adm.
 

Plan og utbygging
 

Gjenvinning
 

Drift VA
 

 
 

Selskapet er sertifisert i henhold til standardene ISO 9001 og ISO 14001, og dette gir et godt grunnlag for å 

møte forpliktelser og mål innenfor kvalitet, helse, miljø og sikkerhet. 

 
 
3.1.1 IVAR bidrar til å nå ambisiøse miljømål 

IVARs eierkommuner har de siste årene vedtatt tydelige miljømål gjennom egne klima- og miljøplaner 

eller kommuneplaner. Målene setter rammer for en mer bærekraftig samfunnsutvikling, men stiller også 

krav til driften av de kommunale tjenestene.  

 

Gjennom gode helhetsløsninger for vann, avløp og renovasjon er IVAR en viktig bidragsyter for å nå flere 

viktige miljømål for samfunnsutviklingen. Sammenligninger viser at våre eierkommuner har høy 

måloppnåelse når det gjelder miljøkrav innenfor vann, avløps- og renovasjonstjenestene.   

 

Eierne har gjennom beslutning i representantskapet uttrykt forventning om at IVAR bidrar til å oppfylle 

miljømål også gjennom sin egen drift, ved blant annet å benytte fossilfrie driftsmidler i så stor utstrekning 

som mulig, og legge til rette for fossilfrie anleggsplasser for anlegg der vi er byggherre. IVAR vil i 2021 

fortsette arbeidet med å følge opp representantskapets vedtak.  

 

IVAR utarbeider i dag klimaregnskap for gjenvinningsområdet, som gir oss og eierne mulighet til å 

overvåke måloppnåelsen innenfor dette området.  IVAR vil i 2021 videreutvikle klimaregnskapet til også å 

gjelde vann- og avløpsområdet. 

  

3.1.2 Pådriver i den sirkulære økonomien 

Fremveksten av den sirkulære økonomien gjør at IVAR i fremtiden blir en produsent av nye råvarer, og i 

mindre grad en behandler av avfall og avløp gjennom lineære prosesser.  Ved byggingen av det nye 

ettersorteringsanlegget på Forus gjør vi en enda større andel av husholdningsavfallet om til råvarer som 

kan nyttes i ny produksjon. Slik bidrar vi til å redusere behovet for jomfruelige råvarer, og reduserer 

klimautslippene.   

 

Den sirkulære økonomien vil også medføre en omstilling for organisasjonen, der det blir særlig viktig å 

bygge opp kompetanse på nedstrømsmarkedet for våre resirkulerte råvarer. Dette er fortsatt et umodent 

marked, og det vil være krevende å sikre stabil etterspørsel etter våre råvarer.   
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På våre anlegg på Grødaland og Mekjarvik produserer IVAR biogass basert på matavfall og slam fra 

avløpsrensing.  Bioresten som blir igjen etter gassproduksjonen benyttes til jordforbedring i Sør-Norge, 

eller inngår i produksjon av gjødsel som for tida selges til Vietnam.   

 

Selv om vi i dag har løsninger for håndtering av all vår biorest, er en stabil, miljømessig og økonomisk 

gunstig håndtering av bioresten fra våre anlegg en kontinuerlig utfordring.  I IVAR sitt nærområde er det 

allerede et gjødseloverskudd på grunn av omfattende husdyrhold i landbruket. Det er ventet endringer i 

regelverket for gjødselvarer som kan få betydning for bruken biorest. Fremtidig utvikling av 

rammebetingelser for anvendelse av jordprodukter og gjødsel basert på avløpsslam er uforutsigbar, og 

dette området vil kreve oppmerksomhet fremover.  

 

3.1.3 Omstilling 

Regionen står i en krevende omstilling som følge av oljeprisfall som er ytterligere forsterket av 

koronasituasjonen. Det blir enda viktigere enn før å sikre kostnadseffektiv drift av offentlige tjenester.  I 

budsjettet for 2021 er det lagt opp til en reduksjon på ca. 6 mill kr i driftsbudsjettet. Det legges i 

utgangspunktet opp til at alle deler av drifta skal bidra til å finne gode og varige innsparinger.  IVAR har 

tatt i bruk Lean i sitt arbeid for kontinuerlig forbedring, og dette vil være et viktig verktøy også i 

omstillingsarbeidet.  

  

3.1.4 Mål og strategiprosess i 2021 

IVAR vil i 2021 gjennomføre en mål- og strategiprosess som forankres bredt i organisasjonen og i styret. 

Hensikten er å oppdatere IVARs mål slik at de på en tydeligere måte reflekterer både FNs bærekraftsmål 

og regionale og lokale miljømål fastsatt av eierne.   

 
 

3.2 STATUS OG PRIORITERTE OPPGAVER  

 

3.2.1 Vann 

Gjeldende hovedplaner for vannforsyning i Jærregionen innebærer 3 hovedtiltak: 

• økt kapasitet og utvidet vannbehandling på Langevatn  

• ny hovedvannkilde 

• hovedvannledning fra Langevatn til Tjensvoll 

  

Det nye vannbehandlingsanlegget på Langevatn er i testkjøring nå og settes i ordinær drift i 1. halvår 

2021.  De nye prosesstrinnene er ozonering og biofilter. Formålet er å redusere fargen i drikkevannet, 

redusere lukt og smak og øke den hygieniske sikkerheten i vannproduksjonen.  

 

Vanninntakene er i Storevatn og Stølsvatn. Stølsvatn har et lite vannvolum og er derfor sårbar for økt 

tilførsel av humusstoffer og mikroorganismer i nedbørperioder. Storevatn er betydelig større og har en 

bedre og mer stabil vannkvalitet enn Stølsvatn. Begge kildene har tidvis, og spesielt om høsten en 

forringet bakteriologisk vannkvalitet. Vannkildene er relativt grunne og har derfor høye 

sommertemperaturer.  Storevatn og Stølsvatn (sammen med Romsvatn) vil på sikt ikke ha tilstrekkelig 

kapasitet til å dekke vannbehovet i tørrår.  

 

I hovedplanarbeidet ble det lagt vekt på å finne en stor, dyp hovedvannkilde med tilstrekkelig kapasitet i 

mange år framover, med stabil og hygienisk sikker vannkvalitet og lav temperatur året rundt. Etter 

omfattende vurderinger ble konklusjonen at Birkelandsvatn er det beste alternativet. Etter en langvarig 

søknadsprosess gav Olje- og Energidepartementet i mai 2020 konsesjon til uttak av drikkevann fra 

Birkelandsvatn. Arbeidet med reguleringsplan og detaljprosjektering er påbegynt. Vi legger opp til at ny 

hovedvannkilde skal tas i bruk ca. 2025.   

 

Eksisterende hovedvannledning fra Langevatn til Tjensvoll ble etablert i 1997-1999. I Hovedplanen i 2013 
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ble det konkludert med at det må bygges hovedvannledning nr. 2 for å øke sikkerheten i 

vannforsyningen. Hovedvannledning Vest er under detaljprosjektering og skal bygges ut etappevis i 

perioden 2021-2024. 

  

Vi har operative planer for krisevannforsyning. IVAR skal sikre tilstrekkelig med krisevann og transport ut 

til kommunene. Kommunene har ansvaret for distribusjon av krisevannet. Vi gjennomfører øvelser med 

kommunene enkeltvis, for å bedre samhandlingen og forsikre oss om at systemene og den praktiske 

delen fungerer.  

  

3.2.2 Avløp 

Sentralrenseanlegg Nord–Jæren (SNJ) i Mekjarvik var opprinnelig et kjemisk anlegg med krav til 

reduksjon av fosfor. Med en økende andel løst organisk stoff i avløpsvannet inn til anlegget samt en 

generell økende belastning, kunne ikke lenger anlegget tilfredsstille konsesjonskravene. For å innfri 

konsesjonskravene og møte behovene for kapasitetsøkning er SNJ utvidet og bygget om til et biologisk 

anlegg. 

 

Myndighetene stiller krav om at slammet fra renseprosessen skal stabiliseres for å redusere 

luktpotensialet og hygienikeres, før slammet (bioresten) kan benyttes på jordbruksareal, på grøntareal 

eller i jordblandinger. På SNJ gjøres dette ved å utråtne slammet for produksjon av biogass og tørking av 

slammet ved høy temperatur.  

Biogassen blir oppgradert til samme kvalitet som naturgass og solgt til Lyse Neo AS for kommersiell 

utnyttelse. 

 

Etter tørking blir slammet bearbeidet videre til et organisk gjødselprodukt med tilpasset innhold av bl.a 

fosfor som er essensielt for plantevekst. Produktet eksporteres og omsettes i Vietnam hvor det er stor 

etterspørsel etter organisk gjødsel. 

 

På Grødaland i Hå kommune er det et biologisk renseanlegg som behandler prosessvann fra Kviamarka 

næringsområde og Varhaug sentrum. Slammet varmebehandles (kokes) for å hygieniseres. Deretter 

utråtnes slammet for produksjon av biogass som oppgraderes og leveres til Lyse sitt gassnett. Bioresten 

(slamproduktet etter stabilisering og hygienikeren) avvannes og benyttes på jordbruks- og grøntarealer 

på Sørlandet som gjødsel og jordforbedringsmiddel. Ettersom jordbruket på Jæren har store mengder 

husdyrgjødsel, er det ikke marked her for å ta imot biorest fra Grødaland.  

 

Alt våtorganisk avfall (matavfall) som tidligere ble kompostert på Hogstad i Sandnes, mottas nå på 

Grødaland. Etter en omfattende prosess blir det organiske som skilles ut, utråtnet sammen med 

avløpsvannet for biogassproduksjon. det biogass fra avløpsslammet.  Grødaland mottar også slammet 

fra våre andre renseanlegg på Sirevåg, Vigrestad, Nærbø, Vik, Bore og Oltedal. Vi overholder ikke 

rensekravene for Nærbø renseanlegg. Det vurderes utbedringstiltak.  

 

Det er en forutsetning at biogassanlegget på Grødaland skal dekke sitt energibehov med fornybar energi.  

Det er ennå ikke på plass en løsning for dette.  Det er utredet bygging av en større energisentral i 

samarbeid med Lyse, men en har foreløpig ikke kommet frem til en løsning som gir en forsvarlig 

totaløkonomi.  

 

Det arbeides med planer for en ny hovedledning for avløpsvann med start på Bråstein i Sandnes 

kommune og til Vik renseanlegg i Klepp kommune. Ledningen vil ta imot spillvann fra Gjesdal kommune, 

samt eksisterende Sandnes Vest, planlagt Sandnes Øst samt avløp fra planlagt Bybåndet Sør. Ettersom 

planene for utbygging av Sandnes Øst og Bybånd Sør ikke blir realisert på kort sikt, kan etableringen av 

ny avløpsledning settes på vent. Dette betyr at en meget stor investering kan skyves på i tid.   

  

3.2.3 Gjenvinning 

IVAR har et komplett system for mottak og behandling av avfall. Restavfall og papir leveres til vårt 

moderne ettersorteringsanlegg på Forus, og våtorganisk avfall (matavfall) leveres til vårt biogassanlegg 

på Grødaland.  
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Alle kommunene opererer hentesystemer med egne dunker for restavfall, papir og organisk avfall. 

Enkelte kommuner har også henteordning for glass/metall. Sandnes innfører fra 2021 egen prøveordning 

med hageavfallsdunk. 

  

Ettersorteringsanlegg bidrar til å oppnå miljømål 

Iht. statistikken for faktisk avfallhåndtering oppnådde regionen i 2019 en sorteringsgrad for sitt 

husholdningsavfall på 68,8 %, og en materialgjenvinningsgrad på 50,6 %.  Dette til tross for redusert drift 

ifm innkjøring av ettersorteringsanlegget (ESA). Hadde ESA vært i full drift, hadde resultatet for regionen 

blitt en sorteringsgrad på 73,4% og en materialgjenvinningsandel på 54,1%. 

 

Vi nærmer oss dermed oppnåelse av målet om 75% sorteringsgrad innen 2022 som IVAR kommunene 

har fastsatt i avfalls- og ressursplanen for IVAR-regionen. I tillegg er vi nær EU-målet om en 

materialgjenvinningsgrad på 55% som EU har satt for 2025.  Dette viser at IVAR-kommunene har en 

høyere måloppnåelse innenfor avfallshåndtering enn mange andre kommuner, og vesentlig høyere enn 

andre sentrale byområder det er naturlig å sammenligne seg med. Det er kjent at mange norske 

kommuner vil måtte gjøre omfattende tiltak for å innfri målet for materialgjenvinning i tide (snittet for 

landet er for tiden på 40%).  

 

Myndighetene har varslet et krav om 70% utsortering av plast for alle norske kommuner innen 2023. 

Dette målet vil vi også nå når ESA er i full drift. Dette innebærer at andre norske kommuner de nærmeste 

årene vil få økte utgifter til plastsortering, en prisøkning vi allerede har tatt.  

  

Sammenlikning gebyr 

IVAR sine renovasjonsgebyr målt opp mot de større byområdene i Norge viser at vi ligger lavest blant 

byområdene, til tross for at vi allerede har tatt større kostnader enn de andre for å tilpasse oss nye 

miljømål.  

 

I økonomiplanen legges det opp til en økning av restavfallsgebyr i 2021 og 2022 utover gjeldende 

økonomiplan. Dette skyldes primært økte kostnader som følge av forsinkelse i utbygging av vaskeanlegg, 

og foreløpig lavere inntekt på ferdig produsert plast enn forutsatt. Selve ettersorteringsanlegget 

produserer stadig bedre, og utsorterer mer plast enn det innbyggerne selv klarte tidligere. 

Renovasjonsgebyret i IVAR skal fortsatt være konkurransedyktig sammenliknbart med regioner med 

tilsvarende materialgjenvinning som oss etter justering av gebyrer. 

 

Gjenvinningsstasjoner 

De bemannede gjenvinningsstasjonene på Forus og Sele er en stor suksess og har vært i drift i flere år 

og har en bruk langt utover de opprinnelige prognosene. Beliggenhet og fasiliteter tilsier at dette gir et 

meget godt tilbud til 90 % av befolkningen i IVAR-regionen.  

 

Det er etablert et tilbud med bruktbutikk på gjenvinningsstasjonen der publikum kan levere brukbare ting i 

stedet for å kaste dem. Andre kan så kjøpe til en symbolsk pris eller hente det ut gratis. Dette er tiltak 

som er etterspurt av både eiere og publikum. Bruktbua har også høyere inntjening enn forutsatt.  Sele 

gjenvinningsstasjon driftes fremdeles, og er viktig som avlastningsstasjon for Forus.   

 

For tiden drifter IVAR Stavanger og Sandnes sine gjenvinningsstasjoner på Rennesøy, Finnøy og 

Forsand. Fra 2020 har også IVAR overtatt stasjonene i Strand, Hjelmeland og Suldal, i forbindelse med 

innlemming av RYMI IKS i IVAR. 

 

Innsamling 

IVAR har nå ansvar for innsamling av avfall i Strand, Hjelmeland og Suldal. Vi har også utvidet 

samarbeidsavtale med Time (forlenget til 2025) og Kvitsøy om drift av renovasjonstjenester.  
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Utfordringer   

• IVAR er i ferd med å sluttstille plastvaskeanlegget på Forus. I 2021 må vi ha fokus på god drift og 

ikke minst salg av ferdig produsert plast. Lave driftsutgifter og høy pris for produsert produkt er 

avgjørende for å holde totalt gebyrnivå nede.  

 

• Forus energigjenvinning er regionens største enkeltkilde for CO2 utslipp, og representantskapet har i 

vedtak besluttet at IVAR skal se på muligheten for å etablere et anlegg for fjerning av CO2 fra 

forbrenningsanleggene på Forus. Dette vil være en stor investering og krever stor grad av støtte fra 

nasjonalt hold. Tiltak er i tråd med IVARs egne planer og visjoner, men er foreløpig ikke konkretisert. 

 

• IVAR arbeider med løsninger for å videreforedle hageavfallskompost og biorest fra Grødaland til 

jordblandinger. 

• Innsamlingen av matavfall inkluderer en hel del hageavfall. Hageavfallet skaper problemer for 

biogassprosessen og for anlegget på Grødaland. Gjennom en forbehandling av avfallet etter mottak 

på Grødaland, førsøker vi derfor å skille ut mest mulig av hageavfallet fra våtorganisk avfallet. Vi 

lykkes ikke med å skille ut en tilstrekkelig andel av hageavfallet, og vi ser nå på andre løsninger for å 

få minst mulig av hageavfallet inn til Grødaland. 
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ØKONOMIPLAN FOR 2021 - 2025 

3.3 Forutsetninger 

3.3.1 Investering 

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

 
 
Det presiseres at noen av prosjektene som er lagt inn bygger på kalkyler. Detaljprosjektering viser ofte at 
endelig tall kan bli justert. Det hefter derfor en del usikkerhet til investeringsbeløpene utover i planperioden. 
Ved rullering av økonomiplanen kan det dessuten oppstå nye investeringsbehov. 
Sett opp mot forrige økonomiplan er prosjekter forskjøvet og redusert for å tilpasse låneramme fra 
eierkommunene på kr 6 mrd. 
 
3.3.2 Finansiering og renteutvikling 

 Alle nye investeringer er forutsatt finansiert med lån. Total lånegjeld vil ved årsskiftet 2020/2021 være på ca. 
4,3 mrd. kroner for så å øke i perioden. IVAR er m.a.o. i stor grad påvirket av rentenivået.  
 
I økonomiplanen er det budsjettert rentekostnader på flytende lån beregnet ut i fra følgende nivåer: 

 
 
Gjelds- og likviditetsforvaltning skjer i tråd med IVARs finansreglementet.  
I henhold til nye retningslinjene for selvkost, er det benyttet 5 års swap-rente pluss 0,5 % for beregning av 
kalkylerente i økonomiplanen. IVARs rentekostnader på lånegjeld (3 mnd. Nibor + 0,55 % margin) forventes 
å ligge under kalkylerenten i hele planperioden. Differansen mellom kalkylerente og lånegjeldsrenter vil bli 
ført mot fri egenkapital for så å bli avsatt til rentefond. På grunnlag av renteprognoser forventes det at 
forholdet mellom kalkylerente og rentekostnader vil utvikle seg temmelig parallelt slik: 
 

 
 
 

INVESTERINGER PERIODEN 2021 2022 2023 2024 2025

VANN 1 614 718 000 205 718 000 440 000 000 445 000 000 424 000 000 100 000 000

AVLØP 429 350 000 48 350 000 5 000 000 0 26 000 000 350 000 000

RENOVASJON 77 300 000 67 300 000 5 000 000 5 000 000 0 0

FELLES 9 875 000 9 875 000 0 0 0 0

TOTALT 2 131 243 000 331 243 000 450 000 000 450 000 000 450 000 000 450 000 000

2021 2022 2023 2024 2025

Flytende rente 0,91 % 1,06 % 1,21 % 1,35 % 1,48 %

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

1,60%

1,80%

2021 2022 2023 2024 2025

SWAP NOK 5 år

Påslag

Kalkylerente

3MND NIBOR

Margin

Lånerente

Kalkylerente

Lånerente
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IVARs investeringer er 100 % lånefinansiert og økonomiplanen tilsier gjeldsutvikling slik det framgår 
nedenfor. 
 

 
 
Nye lån i 2021 inkluderer også godkjent 2020-låneopptak som forskyves til 2021 i som følge av forskyvinger 
av store investeringsprosjekter.  
IVAR har tilpasset investeringene til kommunenes vedtak om låneramme på kr 6 mrd.   
Det har over tid utviklet seg et misforhold mellom lånegjeldens samlede løpetid og den gjennomsnittlige, 
økonomiske levetiden for anleggene. Det faktum at avskrivninger nå først trer i kraft etter at investeringer er 
ferdigstilt forsterker dette misforholdet.  Det foreslås derfor å justere nedbetalingsprofilen for lånegjelden i 
tråd med anleggsmidlenes økonomiske levetid. 
Gjeldsnivået tilsier at man er følsom for renteendringer. Sett ift. renteprognosene for et år siden gjør de nye, 
lavere prognosene at gebyrgrunnlaget belastes med betydelig lavere kalkylerente sammenlignet med forrige 
økonomiplan. Så vil vi selvsagt kunne oppleve motsatt effekt ved eventuell framtidig renteøkning. 
 
3.3.3 Driftsnivå 

Det er i utgangspunktet lagt til grunn en årlig generell pris- og lønnsvekst på 2,8 % - 3,0 % i planperioden for 
driftskostnader og driftsinntekter. Samtidig er avdelingene pålagt et generelt effektiviseringskrav ved at 
driftsrammene er redusert med ca. 6 mill. kroner fom. 2021.  
 
3.3.4 Befolkningsutvikling 

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

 
 
3.3.5 Gebyrutvikling 

Det har i tidligere økonomiplaner blitt signalisert stigende gebyrer for vann og avløp, i hovedsak på grunn av 
store investeringer i nyanlegg. Til tross for akkumulert overskudd, spesielt for vann, har vi tidligere lagt opp til 
jevnt stigende gebyrer for å ta høyde for økte kostnader ifm. investeringsprosjekter i planperioden. I denne 
økonomiplanen brytes dette mønsteret noe ved at ved gebyrene reduseres ift. tidligere anslag. Dette gjøres 
på grunn av størrelsen på akkumulerte overskudd, forskyving av investeringer og ikke minst de ny 
renteprognosene som gir lavere finanskostnader. 
 
For restavfall og våtorganisk avfall tilsier kostnadsnivået at gebyrene må økes. Vi har nå bedre oversikt over 
kostnadsbildet og mengder for de nye, store anleggene; forbehandling mat på Grødaland og 
ettersorteringsanlegget på  Forus. Omstillingsarbeid og oppstartsutfordringer på disse anleggene gjør 
dessuten at vi innen renovasjon har opparbeidet et akkumulert underskudd som må dekkes inn.  
 
Under de enkelte selvkostområdene nedenfor framgår forslag til gebyrer for 2021, og hvilke signalpriser det 
legges opp til i planperioden.  
 
Som følge av sterke anmodninger fra kommunene om fastsetting av IVAR-gebyrer på et tidligere tidspunkt, 
ble det besluttet å låse 2021-satsene for de viktigste områdene før IVAR legger fram fullstendig 
økonomiplan. Årsresultatet for selvkostområdene blir dermed et resultat av gebyranslag formidlet til 
kommunene i begynnelsen av september.  
 
 
 

Utvikling gjeld og avdrag 2021 2022 2023 2024 2025

Gjeld pr. 1.1. 4 288 381 000 4 743 740 000 4 954 101 000 5 155 375 000 5 348 316 000

Nye lån 676 243 000 450 000 000 450 000 000 450 000 000 450 000 000

Avdrag 220 884 000 239 639 000 248 726 000 257 059 000 272 059 000

Gjeld pr. 31.12. 4 743 740 000 4 954 101 000 5 155 375 000 5 348 316 000 5 526 257 000

2021 2022 2023 2024 2025

Antall innbyggere 349 751 352 359 354 936 357 342 359 626
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3.4 Vann 

Planlagte investeringer 

 
 
 
3.4.1 Priser 

Prisen på vann beregnes ut ifra 2 faktorer; En variabel del som baserer seg på faktisk forbruk (fordelt pr. m3), 
og et fastledd som baserer seg på 40 % av de totale kostnadene (fordelt pr. innbygger). 
 
Alle eierkommunene bortsett fra Suldal får vann fra IVAR.  For kommende planperiode forutsettes det  
45 000 000 m3 levert vann i 2021 og en økning til 46 300 000 m3 i 2025 i takt med forventet innbygger 
økning. Historikk og prognose viser følgende signalpriser i planperioden: 
 

 
 
 
Akkumulert overskudd og redusert rentenivå gir grunnlag for å videreføre 2020-gebyrene i 2021. 
I løpet av planperioden får vi en gebyrøkning som følge av kapitalkostnader knyttet til ny vannkilde og 
bygging av ny hovedvannledning vest.  Gebyrøkningen er nødvendig for å dekke inn framtidige 
volumøkninger, forbedret vannkvalitet og økt leveringssikkerhet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVESTERING VANN 2021 2022 2023 2024 2025

DIVERSE INVESTERINGER VANN 568 000 0 0 0 0

NY RÅVANNSFORSYNING 0 0 106 000 000 200 000 000 100 000 000

DAM LANGEVATN UTBEDRING KLASSE 4 20 000 000 0 0 0 0

UTVIDELSE KAP. BASSENG TAU 3 900 000 0 0 0 0

VURDERING SIKKERHET OG UTTAKSSTRUKTUR I HÅ 3 000 000 5 000 000 0 0 0

NY HOVEDVANNLEDNING VEST 150 000 000 382 000 000 286 000 000 224 000 000 0

VANN STRAND 250 000 0 0 0 0

HØYDEBASSENG HÅLAND 10 000 000 50 000 000 50 000 000 0 0

FORLENGELSE INNTAKSLEDNING  KROKAHEIA 400 000 0 0 0 0

VANNLEDNING ÅRHAUG - LILAND  FORPROSJEKT 500 000 0 0 0 0

TRYKKØKNINGSSTASJON STRANDASTØ /  ÅRHAUG 500 000 0 0 0 0

REHAB HOVEDVANNLEDN TRONSHOLEN-TJENSVOLL 12 000 000 0 0 0 0

NYTT UTTAK KALBERG 600 000 0 0 0 0

OPPGRADERING DK-ANLEGG VANN, LEDNINGSNETT 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0 0

OMBYGGING VENTILKAMMER NORHEIM, UTTAK TIME 1 000 000 0 0 0 0

TOTALT VANN 205 718 000 440 000 000 445 000 000 424 000 000 100 000 000

INVESTERING FELLES 2021 2022 2023 2024 2025

FELLS VA-INVESTERINGER 4 915 000

FELLES IKT-INVESTERINGER 4 960 000

TOTALT FELLES 9 875 000 0 0 0 0

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

VANNPRIS

Variabel pris pr. m3 1,44 1,48 1,44 1,88 1,88 1,93 1,97 2,14 2,55

Fastledd pr. innbygger 132 131 132 169 169 166 169 184 219
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Omregnet til kr pr. m3 levert vann får vi en prisutvikling slik det framgår av grafen nedenfor.  
 
Økningen skyldes i hovedsak kapitalkostnader av betydelige investeringer i planperioden. Tidligere års 
overskudd tilbakeføres og bidrar til å holde gebyrene lavere i slutten av perioden enn det de årlige 
kostnadene skulle tilsi. 

 
 
 
For hele planperioden kan årlig økning utover prisstigning i gjennomsnitt anslås til ca. kr 53 pr. husstand.  
 
3.4.2 Økonomisk prognose 

Følgende økonomiske utvikling forventes for hovedområde VANN: 
 

 
 
Tidligere års overskudd tilbakeføres kommunene med til sammen ca. kr 103 mill. for årene 2021 - 2025, slik 
at det budsjetteres med årlige underskudd for vann i perioden 2021 - 2025. Ny hovedvannforsyning og ny 
råvannskilde er hovedårsaker til økning i avskrivninger og finanskostnader.  
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Uten bruk av overskudd

VANN 2021 2022 2023 2024 2025

Inntekter 173 886 000 176 775 000 181 847 000 196 590 000 230 228 000

Driftskostnader 94 840 000 97 496 000 100 372 000 103 333 000 106 381 000

Avskrivninger 61 013 000 62 419 000 61 173 000 63 880 000 108 310 000

Finanskostnader 25 623 000 31 860 000 40 302 000 49 377 000 55 537 000

Resultat -7 590 000 -15 000 000 -20 000 000 -20 000 000 -40 000 000
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3.5 Avløp 

3.5.1 Planlagte investeringer 

 
 
Verksted og lager Grødaland løses gjennom kjøp og ombygging av tidligere pelseri med overtakelse av 
leieavtale for grunn.  Bygget er taksert til ca. kr 7,5 mill. 
 
 
3.5.2 Priser 

Prisen på avløp beregnes ut ifra 2 faktorer. En variabel del som baserer seg på faktisk behandlet mengde 
(fordelt pr. m3), og et fastledd som baserer seg på 40 % av de totale kostnadene (fordelt pr. innbygger). 
 
 
Alle eierkommunene får sitt avløp behandlet av IVAR, med unntak av Kvitsøy og Suldal. På grunnlag av 
analyse av mottatt avløpsvann i 2020 og de siste foregående årene forutsettes det 52 000 000 m3 for hele 
planperioden. Forventet mottak av avløpsvann er vanskelig å anslå fordi mengdene i stor grad påvirkes av 
nedbørsmengder.  Historikk og prognose viser følgende signalpriser i planperioden: 
 

 
 
 
Avløp vest med ny trase bybånd sør til Vik og utvidelse av Vik renseanlegg er forskjøvet i tid sett i forhold til 
forrige økonomiplan.  Dette gir en moderat gebyrutvikling, men med en økning i slutten av perioden på grunn 
av økte kapitalkostnader som følge nevnte investeringer knyttet til avløp vest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVESTERING AVLØP 2021 2022 2023 2024 2025

AVSLUTNING / GARANTIER 500 000 0 0 0 0

GRYTNES OG TAU AVLØPSRENSEANLEGG 0 0 0 26 000 000 80 000 000

AVLØP VEST 0 0 0 0 170 000 000

LUKTHÅNDTERING SNJ 2 000 000 0 0 0 0

NY HOVEDAVLØPSLEDNING JÅTTÅ - DIAGONALEN 1 700 000 0 0 0 0

NYTT VIK AVLØPSRENSEANLEGG MED LEDNINGSANLEGG 0 0 0 100 000 000

VERKSTED OG LAGER  GRØDALAND 10 000 000 0 0 0 0

FORBIKJØRINGSLOMME FV44 GRØDALAND 1 000 000 5 000 000 0 0 0

SNJ: UTBEDRING VENTILASJON, FJELLHALL 8 000 000 0 0 0 0

SNJ: FILTERANLEGG, FJELLHALL 3 000 000 0 0 0 0

INVESTERINGER SNJ 4 000 000 0 0 0 0

INVESTERINGER GRØDALAND 17 400 000 0 0 0 0

INVESTERINGER STRAND/HJELMELAND 750 000 0 0 0 0

TOTALT 48 350 000 5 000 000 0 26 000 000 350 000 000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

AVLØPSPRIS

Variabel pris pr. m3 2,27 2,49 2,64 2,60 2,60 2,67 2,70 2,60 2,71

Fastledd pr. innbygger 245 253 271 271 271 263 264 252 261
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Omregnet til kr pr. m3 mottatt avløpsvann får vi en prisutvikling slik det framgår av grafen nedenfor.  
 

 
 
Pr. husstand kan IVARs andel av avløpsgebyret pr. år anslås å gå ned med i gjennomsnitt kr 34 pr år for 
hele planperioden når det justeres for prisstigning.  
 
 
3.5.3 Økonomisk prognose 

Følgende økonomiske utvikling forventes for hovedområde AVLØP: 
 

 
 
Fastsatte avløpsgebyrer for 2021 gir et overskudd på kr 5,9 mill. i 2021. Det budsjetteres med et underskudd 
på kr 10 mill. for 2024 og 2025 med inndekning fra tidligere års overskudd.  
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Øk.plan 2020 - 2024

Uten bruk av overskudd

AVLØP 2021 2022 2023 2024 2025

Inntekter 354 754 000 359 672 000 366 349 000 361 690 000 375 637 000

Driftskostnader 251 277 000 258 313 000 265 933 000 273 778 000 281 854 000

Avskrivninger 79 688 000 81 178 000 78 406 000 75 113 000 77 635 000

Finanskostnader 17 924 000 20 181 000 22 010 000 22 799 000 26 148 000

Resultat 5 865 000 0 0 -10 000 000 -10 000 000



 

 

14 

 

3.6 Renovasjon 

 
3.6.1 Planlagte investeringer 

 
 
 
3.6.2 Priser 

Prisene innen renovasjon beregnes så langt det er mulig ut fra selvkost pr. fraksjon. Farlig avfall og 
underskudd ved drift av gjenvinningsstasjonene fordeles med et fastledd pr. innbygger. Fastleddet som skal 
dekke gjenvinningsstasjonene vil bli fordelt etter faktisk bruk av innbyggerne fra hver kommune 
(bruksundersøkelse gjennomføres tre ganger årlig).  
 
Prising av ulike fraksjoner bestemmes av en lang rekke variabler. Dette kan være direkte kostnader, 
miljøhensyn, markedsforhold, offentlige krav, m.m. Enkelte fraksjoner, som papir, treflis og metall kan variere 
kraftig fra år til år, mens de store fraksjonene som restavfall og våtorganisk leveres på langsiktige avtaler 
eller drives i egenregi.  
 
Renovasjonspriser 2021 og anslag for 2022 - 2025: 
 
Følgende fraksjoner faktureres kommunene:  

 
 
Prisene for restavfall og underskuddsdekning gjenvinningsstasjoner er økt mer enn forutsatt i fjorårets 
økonomiplan. Dette skyldes økte kostnader i forbindelse med oppstart av ettersorteringsanlegget og tidligere 
års underskudd. Betaling til kommunene for papir er tatt bort fra 2022. Dette skyldes store svingninger i 
betaling for papir i markedet for tiden, og vi har i perioder gått med underskudd med dagens sats. Andre 
priser er justert etter prisutvikling og fjorårets økonomiplan. Dette inkluderer en mindre prisøkning for 
brukerbetaling på gjenvinningsstasjonene. Gebyr for levering av avfall i sorte sekker er tatt bort. Dette 
skyldes at en innfører forbud mot sorte sekker fra nyttår. Gebyr for hageavfall som kommuner leverer til 
kompostering på Sele er redusert. Dette skyldes nye beregninger av kostnadsnivå. 
 
Kommunene faktureres for underskuddet ved å drive gjenvinningsstasjonene på Forus og Sele. Dette 
faktureres etter hvilke kommuners innbyggere som bruker stasjonene. Fordelingen finnes ved gjennomsnittet 
av 3 årlige statistisk signifikante tellinger.  

INVESTERING RENOVASJON/GJENVINNING 2021 2022 2023 2024 2025

INVESTERING, FORUS & SELE 5 650 000

ETTERSORTERINGSANLEGGET 500 000

INVESTERING RENOVASJON RYFYLKE 7 300 000

AVSLUTNING / GARANTIER 500 000

AVFALLSORTERINGSANLEGGET 38 000 000

GARDEROBE OG KONTOR GJENVINNINGSSTASJONER 1 000 000 5 000 000 5 000 000

NYE VEKTER FORUS, FELLES 6 000 000

SELE - FARLIG AVFALL BYGG 3 000 000

INVESTERING, HOGSTAD 5 350 000

TOTALT 67 300 000 5 000 000 5 000 000 0 0

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Restavfall 1 223 1 260         1 500         2 000             2 300         2 500         2 574         2 650         

Våtorganisk 1 530 1 575         1 800         2 000             2 200         2 265         2 332         2 401         

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

Plast -50 -50             -50             -50                 -50             -50             -50             -50             

Glass/metall 180 185            190            195                 200            205            205            205            

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

Gjenvinningsstasjon hageavfall (kr/m3) 0 -             -             -                 -             -             -             -             

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

Farlig avfall (kr/innbygger) 18 19              19              20                   21              21              22              22              

Hageavfall 633 652            652            550                 565            582            599            617            

Grovavfallsinnsamling restavfall 1 223 1 260         1 500         1 600             1 645         1 693         1 743         1 795         

Grovavfallsinnsamling kildesortert 530 546            563            580                 596            613            632            650            

Underskuddsekning gjenvinningsstasjoner 32 000 000 32 950 000 35 500 000 36 592 000    37 616 576 40 726 265 43 927 690 45 223 557 
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Tabellen ovenfor viser prognose for de største fraksjonene frem til 2025. For ettersorteringsanlegget er det 
lagt inn en høyere prisutvikling enn tidligere antatt. Dette skyldes at en må dekke inn tidligere års 
underskudd, og usikkerhet rundt kostnader med drift av plastvaskeanlegget.   
Som følge av gebyrøkningen til kommunene kan prisøkning utover generell prisvekst per husstand anslås til 
gjennomsnittlig årlig økning på kr 46 i perioden. 
 
 
3.6.3 Økonomisk prognose 

Følgende økonomiske utvikling forventes for hovedområde RENOVASJON: 
 

 
 
Underskudd i 2021 skyldes i stor grad av oppstart avfallssorteringsanlegg. I henhold til forretningsplanen, vil 
sorteringsanlegget gå med underskudd de første årene. Underskuddene skal dekkes av senere års 
overskudd i tråd med lønnsomhetsanalyser. Som det framgår av tabellen legges det fra 2022 opp til 
overskudd gjennom inntektsøkning som krever heving av gebyrene til kommunene. Markedsmessige forhold 
og avfallsmengder vil midlertid påvirke gebyrutviklingen som vil bli vurdert nøye i årene som kommer. 
 
 

3.7 Kommune-VAR og næring 

Kommune-VAR 
IVAR har i flere år hatt avtale om utvidet samarbeid med noen av eierkommunene. Det dreier seg både om 
drift og gjennomføring av investeringsprosjekter. Dette er utskilt fra IVARs kjernevirksomhet slik det framgår 
av oppsummeringen av økonomiplanen nedenfor. Fra 2021 reduseres kostnader og inntekter som følge av 
at Time kommune har valgt å drive vann- og avløpstjenesten i egenregi.  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

RENOVASJON 2021 2022 2023 2024 2025

Inntekter 373 672 000 406 735 000 429 934 000 444 618 000 457 733 000

Driftskostnader 333 227 000 342 557 000 352 662 000 363 066 000 373 776 000

Avskrivninger 42 376 000 48 303 000 49 296 000 48 778 000 48 271 000

Finanskostnader 11 676 000 14 022 000 14 855 000 15 284 000 15 430 000

Resultat -13 607 000 1 853 000 13 121 000 17 490 000 20 256 000

KOMMUNE-VAR 2021 2022 2023 2024 2025

DRIFTSINNTEKTER 41 739 000 42 908 000 44 174 000 45 477 000 46 819 000

DRIFTSKOSTNADER 41 739 000 42 908 000 44 174 000 45 477 000 46 819 000

RESULTAT KOMMUNE-VAR 0 0 0 0 0

NÆRING 2021 2022 2023 2024 2025

DRIFTSINNTEKTER 24 645 000 25 335 000 26 095 000 26 878 000 27 684 000

DRIFTSKOSTNADER 23 031 000 23 676 000 24 374 000 25 093 000 25 833 000

RESULTAT NÆRING 1 614 000 1 659 000 1 721 000 1 785 000 1 851 000
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3.8 IVAR – Renovasjon Ryfylke  

IVAR Renovasjon Ryfylke har ansvar for renovasjon for kommunene Suldal, Hjelmeland og Strand. 
Renovasjonsordningen for disse kommunene organiseres som et eget selvkostområde.  
 

 
 
Det er foreslått at renovasjonsgebyret for husholdningsabonnenter øker med 10 %. Hytterenovasjonsgebyret 
foreslås økt til 50 % av husholdningsgebyret, som gir en økning i hytterenovasjon på 14,7 %. Totalt sett gir 
disse endringene et underskudd på 1,7 mill kr. Dette indikerer behov for ytterligere økning på ca. 5 % utover 
lønns- og prisvekst for 2022. I tillegg må gebyr justeres for å ta inn forventet underskudd i 2020 og 2021. 
Dette er lagt inn i økonomiplanen. Se også egen gebyrsak for Renovasjon Ryfylke. 

RENOVASJON RYFYLKE 2021 2022 2023 2024 2025

DRIFTSINNTEKTER 59 183 000 63 324 000 65 192 000 67 115 000 69 095 000

DRIFTSKOSTNADER 61 113 000 62 824 000 64 677 000 66 585 000 68 549 000

RESULTAT RENOVASJON RYFYLKE -1 930 000 500 000 515 000 530 000 546 000

BALANSEFØRING SELVKOSTFOND 1 930 000 -500 000 -515 000 -530 000 -546 000

RESULTAT ETTER BALANSEFØRING 0 0 0 0 0
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4 OPPSUMMERING AV ØKONOMIPLAN 2021 – 2025 

 

SELVKOST
INVESTERINGER PERIODEN 2021 2022 2023 2024 2025

VANN 1 614 718 000 205 718 000 440 000 000 445 000 000 424 000 000 100 000 000

AVLØP 429 350 000 48 350 000 5 000 000 0 26 000 000 350 000 000

RENOVASJON 77 300 000 67 300 000 5 000 000 5 000 000 0 0

FELLES 9 875 000 9 875 000 0 0 0 0

TOTALT 2 131 243 000 331 243 000 450 000 000 450 000 000 450 000 000 450 000 000

DRIFTSINNTEKTER 2021 2022 2023 2024 2025

VANN 173 886 000 176 775 000 181 847 000 196 590 000 230 228 000

AVLØP 354 753 000 359 672 000 366 349 000 361 691 000 375 639 000

RENOVASJON 373 672 000 406 735 000 429 934 000 444 618 000 457 733 000

TOTALT 902 311 000 943 182 000 978 130 000 1 002 899 000 1 063 600 000

DRIFTSKOSTNADER 2021 2022 2023 2024 2025

VANN 94 840 000 97 496 000 100 372 000 103 333 000 106 381 000

AVLØP 251 277 000 258 313 000 265 933 000 273 778 000 281 854 000

RENOVASJON 333 227 000 342 557 000 352 662 000 363 066 000 373 776 000

TOTALT 679 344 000 698 366 000 718 967 000 740 177 000 762 011 000

AVSKRIVNINGER 2021 2022 2023 2024 2025

VANN 61 013 000 62 419 000 61 173 000 63 880 000 108 310 000

AVLØP 79 688 000 81 178 000 78 406 000 75 113 000 77 635 000

RENOVASJON 42 376 000 48 303 000 49 296 000 48 778 000 48 271 000

TOTALT 183 077 000 191 900 000 188 875 000 187 771 000 234 216 000

KALKULATORISK RENTE 2021 2022 2023 2024 2025

VANN 25 623 000 31 860 000 40 302 000 49 377 000 55 537 000

AVLØP 17 924 000 20 181 000 22 010 000 22 799 000 26 148 000

RENOVASJON 11 676 000 14 022 000 14 855 000 15 284 000 15 430 000

TOTALT 55 223 000 66 063 000 77 167 000 87 460 000 97 115 000

RESULTAT SELVKOST 2021 2022 2023 2024 2025

VANN -7 590 000 -15 000 000 -20 000 000 -20 000 000 -40 000 000

AVLØP 5 865 000 0 0 -10 000 000 -10 000 000

RENOVASJON -13 607 000 1 853 000 13 121 000 17 490 000 20 256 000

SELVKOSTRESULTAT -15 332 000 -13 147 000 -6 879 000 -12 510 000 -29 744 000

BRUK AV TIDL. ÅRS OVERSKUDD 7 590 000 15 000 000 20 000 000 30 000 000 50 000 000

OPPBYGGING OVERSKUDD -5 865 000

OPPBYGGING UNDERSKUDD 13 607 000

INNDEKNING AV TIDL. ÅRS UNDERSK. -1 853 000 -13 121 000 -17 490 000 -20 256 000

RESULTAT SELVKOST ETTER BALANSEFØRING 0 0 0 0 0

KOMMUNE-VAR 2021 2022 2023 2024 2025

DRIFTSINNTEKTER 41 739 000 42 908 000 44 174 000 45 477 000 46 819 000

DRIFTSKOSTNADER 41 739 000 42 908 000 44 174 000 45 477 000 46 819 000

RESULTAT KOMMUNE-VAR 0 0 0 0 0

RENOVASJON RYFYLKE 2021 2022 2023 2024 2025

DRIFTSINNTEKTER 59 183 000 63 324 000 65 192 000 67 115 000 69 095 000

DRIFTSKOSTNADER 61 113 000 62 824 000 64 677 000 66 585 000 68 549 000

RESULTAT RENOVASJON RYFYLKE -1 930 000 500 000 515 000 530 000 546 000

BALANSEFØRING SELVKOSTFOND 1 930 000 -500 000 -515 000 -530 000 -546 000

RESULTAT ETTER BALANSEFØRING 0 0 0 0 0

NÆRING 2021 2022 2023 2024 2025

DRIFTSINNTEKTER 24 645 000 25 335 000 26 095 000 26 878 000 27 684 000

DRIFTSKOSTNADER 23 031 000 23 676 000 24 374 000 25 093 000 25 833 000

RESULTAT NÆRING 1 614 000 1 659 000 1 721 000 1 785 000 1 851 000

FINANSPOSTER 2021 2022 2023 2024 2025

RENTEUTGIFTER -41 141 000 -50 175 000 -59 968 000 -69 576 000 -79 039 000

RENTEINNTEKTER 944 000 944 000 944 000 944 000 944 000

MOTPOST KALKYLERENTE 56 641 000 66 063 000 77 167 000 87 460 000 97 115 000

NETTO FINANSPOSTER 16 444 000 16 832 000 18 143 000 18 828 000 19 020 000

RESULTAT IVAR IKS 18 058 000 18 491 000 19 864 000 20 613 000 20 871 000
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Saksnr. Utvalg Møtedato
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Vedlegg:
Selskapsavtale IKA 2021 
Sammenlinging ny og gammel eierandel 

Saksutredning: 
1.

Bakgrunn for saken

Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA) er et interkommunalt selskap eid av fylkeskommunen, 22 
kommuner og 3 interkommunale selskaper i Rogaland. IKA er arkivdepot og rådgivningsorgan for 
deltakerne.  
Ifølge arkivloven § 5 skal offentlige organ ha arkiv som er ordnet og innrettet slik at dokumentene 
sikres som informasjonskilder for samtid og ettertid. Eldre og avslutta arkiv skal avleveres til et 
arkivdepot, jf. § 18 i arkivforskriften. I arkivdepotet skal arkivene bevares og gjøres tilgjengelige for 
bruk.  
IKA har en skriftlig selskapsavtale, jf. § 4 i lov om interkommunale selskaper. Endringene i denne som 
blant annet gjelder selskapets deltakere (eiere), eierandeler og størrelsen på representantskapet skal 
vedtas av fylkestinget, kommunestyret eller representantskapet til deltakerne. Selskapsavtalen ble 
sist endret i 2019 i forbindelse med kommunereformen.  

2. Saksopplysninger

Ryfylke Miljøverk IKS (Rymi) som er deltaker i selskapet oppløses i løpet av året, og som en følge av 
dette må selskapsavtale til IKA endres. Rymi fjernes som deltaker samtidig som eierandelene og 
størrelsen på representantskapet justeres. Endringene gjøres i § 2 «Deltakere, eierandel og 
innskuddsplikt» og § 8 «Representantskapet».  
Nye eierandeler tar utgangspunkt i folketall pr. 1. januar 2020 med følgende unntak: Rogaland 
fylkeskommune får samme eierandel som Sandnes kommune (disse betaler også like mye i tilskudd) 
og interkommunale selskaper får en eierandel tilsvarende 100 innbyggere. Dette på samme måte 
som tidligere.  
Endringene ble godkjent av representantskapet for IKA 10. juni i år.  
Forslag til revidert selskapsavtale følger vedlagt og er foreslått gjeldene fra 1. januar 2021. 

3. Vurderinger

Reduksjon av antall eiere og positiv befolkningsvekst medfører en mindre økning i eierandelen for en 
del av deltakerne, mens andre som har hatt en negativ befolkningsvekst vil få eierandelen noe 
redusert. Endringen i eierandel har i utgangspunktet ingen betydning for  driftstilskuddet som 
fastsettes årlig av representantskapet etter en særskilt fordelingsnøkkel. Endring av eierandel har 
heller ingen praktisk betydning for deltakernes innflytelse i representantskapet hvor hver deltaker 



fortsatt har en representant med en stemme. 
Selskapet har ikke lån, og en opptjent egenkapital på 4 804 058 per 31/12-2019. 

Forslag til vedtak:

Innstilling til representantskapet: 

De foreslåtte endringene i selskapsavtalen til Interkommunalt Arkiv i Rogaland vedtas og avtalen 
godkjennes slik den foreligger. 

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen 
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Selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS  
  
§1 Navn  
Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS er en omorganisering av tidligere IKA Rogaland 
(etablert i 1976) fra et interkommunalt foretak til et interkommunalt selskap, opprettet med 
hjemmel i Lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999. Rogaland Fylkeskommune 
og kommuner og interkommunale selskap i Rogaland kan være deltakere i selskapet.  
 
Selskapets navn er «Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS», org.nr. 974 247 488. 
 
§ 2 Deltakere, eierandel og innskuddsplikt 
Org.nr. Navn Postadresse Eierandel (%) 

970 490 361 Bjerkreim kommune 
Postboks 17  

0,67 
4389 Vikeså 

964 979 723 Bokn kommune 
Boknatunvegen 13 

0,20 
5561 Bokn 

944 496 394 Eigersund kommune 
Postboks 580  

3,56 
4379 Egersund 

964 978 573 Gjesdal kommune 
Rettedalen 1 

2,88 
4330 Ålgård 

944 073 787 Haugesund kommune 
Postboks 2160 

8,98 
5504 Haugesund 

864 979 092 Hjelmeland kommune 
Vågavegen 116 

0,62 
4130 Hjelmeland 

964 969 590 Hå kommune 
Postboks 8 

4,56 
4360 Varhaug 

940 791 901 Karmøy kommune 
Rådhuset, postboks 167  

10,15 
4291 Kopervik 

864 969 682 Klepp kommune 
Postboks 25 

4,71 
4358 Kleppe 

964 979 634 Kvitsøy kommune 
Kommunehusveien 6 

0,12 
4180 Kvitsøy 

964 966 486 Lund kommune 
Moiveien 9 

0,77 
4460 Moi 

934 945 514 Randaberg kommune 
Postboks 40  

2,70 
4096 Randaberg 

964 965 137 Sandnes kommune 
Postboks 583 

19,12 
4302 Sandnes 

964 979 367 Sauda kommune 
Postboks 44 

1,10 
4201 Sauda 

964 965 692 Sokndal kommune 
Gamleveien 20 

0,79 
4380 Hauge i Dalane 
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948 243 113 Sola kommune 
Postboks 99 

6,53 
4097 Sola 

964 978 751 Strand kommune 
Postboks 115 

3,12 
4126 Jørpeland 

964 979 189 Suldal kommune 
Eidsvegen 7 

0,91 
4230 Sand. 

859 223 672 Time kommune 
Postboks 38 

4,55 
4349 Bryne 

964 979 812 Tysvær kommune 
Postboks 94,  

2,66 
5575 Aksdal 

964 979 901 Utsira kommune 
Postboks 63 

0,05 
5547 Utsira 

988 893 226 Vindafjord kommune 
Rådhusplassen 1 

2,09 
5580 Ølen  

971 045 698 Rogaland fylkeskommune 
Postboks 130 Sentrum 

19,12 
4001 Stavanger 

987 635 460 
Haugaland Kontroll-
utvalgssekretariat IKS 

Postboks 57 
0,02 

5575 Aksdal 

871 035 032 IVAR IKS 
Postboks 8134 

0,02 
4069 Stavanger 

 
Eierandelen justeres hvert fjerde år ut fra folketallet. Eierandelen skal likeens justeres ved       
inn- og utmeldinger. 
 
Deltakerne betaler årlig inn midler til driften av selskapet i samsvar med vedtak i 
representantskapet. Grunnlaget for beregning av driftstilskuddet skal være folketallet ved siste 
årsskifte og en fordelingsnøkkel som blir fastlagt av representantskapet. For deltakere som 
ikke kan legge folketallet til grunn, og for nye deltakere, skal innskuddet fastsettes av 
representantskapet. 
 
§ 3 Rettslig status 
Selskapet er et eget rettssubjekt. Selskapet skal registreres i Foretaksregisteret.  
 
§ 4 Lokalisering  
Selskapet har sitt kontor og magasin i Stavanger.  
 
§ 5 Formål og ansvarsområde  
Selskapet skal arbeide for at arkivmaterialet fra deltakerne eller materiale som disse har 
ansvar for, blir tatt vare på og gjort tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre 
administrative, juridiske og kulturelle formål, i samsvar med arkivloven. Selskapet skal tilby 
depotplass for deltakernes arkivmateriale, samt veilede deltakerne slik at de har 
tilfredsstillende oppbevaringsforhold for arkivmateriale. Selskapet skal være et arkivfaglig 
rådgivningsorgan og kompetansesenter for deltakerne, og skal i samråd med deltakerne 
arbeide for å utvikle effektive og rasjonelle arkivtjenester hos dem. 
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Driften av selskapet skal gå i balanse, det vil si at inntektene fra deltakerne skal dekke 
selskapets kostander.  
 
Selskapet kan etter nærmere vedtak av styret prise visse tjenester og således ha egne inntekter. 
Tjenestene som kan prises skal i hovedsak være slike som ikke vil bli gitt til alle deltakerne, 
eller som deltakerne vil ha ulik etterspørsel etter, eller tjenester som faller utenfor selskapets 
hovedformål.  
 
Til gjennomføring av spesielle prosjekt utenom selskapets ordinære arbeidsoppgaver, blir det 
søkt finansiering mellom deltakerne eller andre som spesielt ønsker prosjektet gjennomført.  
 
Selskapet har anledning til å ta på seg konsulentoppdrag for andre, når oppdragsgiver betaler 
for tjenesten og det ikke går ut over selskapets hovedoppgaver.  
 
Definisjonen av formål og ansvarsområde er uttømmende. Styret og representantskapet har 
ikke myndighet til å fatte vedtak på områder som ikke er nevnt ovenfor. 
 
§ 6 Ansvarsfordeling  
De enkelte deltakerne hefter med hele sin formue for sin aktuelle andel av selskapets samlede 
forpliktelser, jf. § 2.  
 
§ 7 Selskapets organ  
Selskapet skal ha følgende organ:  

• Representantskapet 
• Styret  
• Daglig leder  

 
§ 8 Representantskapet  
Det øverste organ for selskapet er representantskapet, som består av 25 medlemmer, der 
deltakerne oppnevner sine respektive representanter. Hver deltaker skal ha 1 – en – 
representant. Valget gjelder for den kommunale valgperioden.  
 
Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv leder og nestleder for valgperioden. 
Ved votering i representantskapet har hver representant én stemme. Ved stemmelikhet, er 
stemmen fra representantskapets leder avgjørende.  
 
Deltakerne har instruksjonsmyndighet overfor sine representanter i representantskapet.  
 
§ 9 Representantskapets møter  
Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte innen utgangen av april måned. 
Innkalling til ordinært representantskapsmøte skal skje skriftlig med minst fire ukers varsel, 
og skal inneholde en saksliste. Med tilsvarende frist skal også deltakerne varsles.  
 
Ordinært representantskapsmøte behandler:  

1. Årsmelding og regnskap  
2. Valg til styret og revisor  
3. Overordnede mål og retningslinjer for driften  
4. Budsjettrammer og økonomiplan  
5. Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne  
6. Andre saker som er forberedt ved innkallingen  
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Representantskapets leder skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen skal 
undertegnes av representantskapets leder, og to av representantskapets medlemmer som 
velges ved møtets begynnelse.  
 
Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av særskilt angitte spørsmål skal 
innkalles med to ukers varsel når to styremedlemmer eller ett/flere 
representantskapsmedlem(mer) ber om det eller om representantskapets leder eller revisor 
finner behov for dette.  
 
Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og 
daglig leder har møte- og talerett.  
 
Representantskapet er beslutningsdyktig når minst to tredjedeler av representantene er til 
stede.  
 
§ 10 Budsjettbehandlingen  
Representantskapet vedtar budsjettrammene for det påfølgende kalenderår.  
 
Styret forbereder representantskapets behandling av budsjettrammene. Dersom styret må 
fremme forslag til endringer i vedtatt budsjett for selskapet, skal representantskapet og 
deltakerne gjøres oppmerksom på dette.  
 
Styret vedtar detaljert budsjett innenfor budsjettrammene gitt av representantskapet. 
Ferdigbehandlet budsjett skal sendes deltakerne innen 1. februar. Styret sørger også for 
utarbeidelse av økonomiplan som viser utviklingen av kostnader og konsekvenser for driften i 
en fire års periode. Denne skal godkjennes av representantskapet og oversendes deltakerne 
som grunnlag for deltakernes økonomiplaner.  
 
Budsjett som forutsetter tilskudd fra deltakerne, er ikke endelig før deltakernes budsjett er 
behandlet etter kommunelovens § 45, for så vidt gjelder tilskuddet.  
 
Styret skal utarbeide slike rapporter som representantskapet beslutter.  
 
§ 11 Valgkomite 
Representantskapet velger en valgkomite som forbereder valget av styret. Styret innstiller til 
valg av valgkomite. Valgkomiteen skal ha tre medlemmer, inkludert en leder, og velges for ett 
år om gangen.  
 
§ 12 Styret  
Styret velges av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen. Styret skal ha 6 
medlemmer:  
 

• Deltakernes representanter velger 4 representanter til styret for 2 år om gangen, det 
velges 2 hvert år. De samme velger også 4 nummererte varamedlemmer for 1 år. De 
valgte representanter skal i størst mulig grad tilsvare medlemskategoriene og 
deltakernes geografiske spredning.  

• De ansatte velger 1 medlem med varamedlem for 2 år om gangen.  
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Det samlede representantskap velger mellom styredeltakerne leder og nestleder for 1 år om 
gangen.  
 
Daglig leder eller representantskapsmedlemmer kan ikke være medlemmer av styret. 
Spørsmål om fritak av styremedlem behandles av representantskapet. Ansattes representant 
trer ut av styret ved ansettelsesforholdets opphør. Ved endelig uttreden eller varig forfall, 
iverksettes suppleringsvalg for gjenværende del av funksjonstiden.  
 
Styrets oppgaver er å realisere forventningene, bedriftsfilosofien og hovedmålene som eierne 
ved representantskapet har anvist. Styret skal utøve myndighet og styring gjennom det enkelte 
driftsår, i samsvar med selskapsavtalen.  
 
Styret skal føre løpende tilsyn med selskapet og har ansvar for at pålagte oppgaver utføres i 
henhold til lov, forskrifter og eventuelle pålegg. Styret sørger for at saker som skal behandles 
i ordinært representantskapsmøte er tilstrekkelig forberedt. Styret iverksetter 
representantskapets vedtak, men kan kun ta opp lån eller påføre deltakerne forpliktelser i den 
utstrekning det foreligger særlig vedtak om dette i representantskapet.  
 
Styret tilsetter daglig leder, og kan bestemme at vedkommende tilsettes på åremål. Styret har 
instruksjonsmyndighet overfor daglig leder.  
 
Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan gi styreleder eller daglig 
leder rett til å tegne selskapets firma og kan fastsette at de som har slik rett, må utøve den i 
fellesskap.  
 
§ 13 Styrets møter  
Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i 
styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. Styret 
er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende 
varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene.  
 
Kommunelovens regler i §40 nr. 3 om habilitet skal gjelde ved behandling av saker i styret og 
i representantskapet.  
 
De ansattes representant har ikke stemmerett i saker som gjelder forholdet mellom styret som 
arbeidsgiver og de ansatte. Vedkommende har heller ikke rett til å delta i behandlingen av 
saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakerne, 
arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidsgiverorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.  
 
§ 14 Daglig leder  
Daglig leder administrerer selskapet og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i 
overensstemmelse med gjeldende regelverk og i henhold til de vedtak som er fattet av styret 
og representantskapet.  
 
Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i 
styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte.  
 
Daglig leder foretar ansettelser av personalet.  
 
§ 15 Organisering av tilsynsfunksjoner  
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Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for 
selskapet og om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en 
slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme. Styret skal 
sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede 
nødvendige disposisjoner. Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til 
deltakerne.  
 
§ 16 Saksbehandling, innsyn og personvern 
Selskapet skal følge reglene som gjelder for offentlig forvaltning, herunder forvaltningsloven, 
offentlighetsloven, personopplysningsloven og arkivloven. 
 
Reglene i kommunelovens § 31 om åpne eller lukkede møter skal gjelde for møtene i 
representantskapet.  
 
§ 17 Låneopptak og garantistillelse  
Selskapet kan ta opp lån innenfor en ramme på kr 1 000.000,- for selskapets samlede 
låneopptak. Selskapet kan bare ta opp lån til kapitalformål og til konvertering av eldre gjeld.  
 
Det kan også tas opp lån til likviditetsformål, men slike lån må gjøres opp før 
regnskapsavslutningen.  
 
Låneopptak skal godkjennes av Kommunal- og regionaldepartementet; jf. kommuneloven § 
50  
nr. 1, og lov om interkommunale selskap § 22, 4. ledd.  
 
Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres 
økonomiske forpliktelser. Selskapet kan ikke selv låne ut penger.  
 
§ 18 Arbeidsgivertilknytning  
Selskapet skal være medlem av KS Bedrift.  
 
§ 19 Lokale lønnsforhandlinger  
Daglig leder ivaretar selskapets interesser under lokale forhandlinger med de ansatte.  
 
Daglig leders lønn blir fastsatt i forhandlinger med styreleder og nestleder. 
 
§ 20 Klage  
Klage på ytelser eller tjenester som er utført av det interkommunale selskapet, skal rettes til 
selskapets styre. Finner en av deltakerne grunnlag for å forfølge saken, skal selskapet gis 
anledning til å avgi uttalelse og eventuelt rette det påklagede forhold.  
 
§ 21 Regnskap og revisjon  
Styret har plikt til å etterse at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av 
selskapet.  
 
Regnskap føres etter regnskapsloven. Revisor velges også av representantskapet.  
 
§ 22 Endring av selskapsavtalen  
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Selskapsavtalen må vedtas av samtlige deltakere. Kommunestyret/fylkestinget må selv vedta 
avtalen, etter reglene i kommuneloven § 35, 1. ledd. For deltakere som er interkommunale 
selskap, må vedtaket gjøres av representantskapet.  
 
Endring i selskapsavtalen som gjelder punktene som lov om interkommunale selskap §4 setter 
som minimumsinnhold i en selskapsavtale, kan bare skje ved at deltakerne gjør et likelydende 
vedtak om dette. Andre endringer kan vedtas av representantskapet med tilslutning fra minst 
to tredjedeler av de avgitte stemmene.  
 
Forslag til endringer av selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller 
en/flere av deltakerne. Styret skal i alle tilfelle få anledning til å uttale seg om forslag til 
endring av selskapsavtalen før disse fremmes for behandling hos deltakerne. 
  
Nye deltakere vurderes tatt opp i samarbeidet en gang i året. Søknad må i utgangspunktet 
foreligge innen 1. juli.   
 
§ 23 Utelukking, uttreden og oppløsning  
Dersom en deltaker vesentlig misligholder sine plikter i selskapsforholdet, kan de øvrige 
deltakerne enstemmig vedta at vedkommende deltaker skal utelukkes fra selskapet etter 
reglene i lov om interkommunale selskaper §31.   
 
Den enkelte deltaker kan med minimum 1 års skriftlig varsel ensidig si opp sin deltakelse etter 
reglene i lov om interkommunale selskap §30. Oppsigelsen må være styret i hende senest 1. 
juli.  
 
Forslag til oppløsning av samarbeidet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om 
oppløsning må godkjennes av samtlige deltakere og av departementet.  
 
Fordeling av aktiva og passiva ved eventuell uttreden eller oppløsning skal skje etter reglene i 
lov om interkommunale selskaper §30. Gjennomføring og avvikling skal skje etter reglene i 
lov om interkommunale selskaper §§33-38 og eventuelle forskrifter fra departementet.  
 
Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.  
 
§ 24 Andre regler  
For område som ikke er direkte regulert gjennom stiftelsesavtalen, gjelder den til enhver tid 
gjeldende lov om interkommunale selskaper.  
 
§ 25 Ikrafttredelse  
Denne selskapsavtalen trer i kraft fra det tidspunkt den er vedtatt og underskrevet av samtlige 
deltakere. 



Kommune/selskap
Eierandel 

2021

Eierandel 

2020
Endring

Gjesdal kommune 2,88

Haugesund kommune 8,98

Hjelmeland kommune 0,62

Bjerkreim kommune 0,67

Bokn kommune 0,20

Eigersund kommune 3,56

0,68

0,20

3,60

2,89

9,04

0,63

Vindafjord kommune 2,09

Rogaland fylkeskommune 19,12

Time kommune 4,55

Tysvær kommune 2,66

Utsira kommune 0,05

Sola kommune 6,53

Strand kommune 3,12

Suldal kommune 0,91

Sandnes kommune 19,12

0,00

-0,04

-0,01

-0,06

-0,01

-0,01

4,56

2,68

0,05

2,12

18,99

18,99

1,12

0,80

6,45

3,13

0,92

4,57

10,23

4,70

0,13

0,78

2,68

0,13

-0,01

-0,02

0,00

-0,03

0,13

-0,02

-0,01

0,08

-0,01

-0,01

0,79

Kvitsøy kommune 0,12

Lund kommune 0,77

-0,01

-0,08

0,01

Sauda kommune 1,10

Sokndal kommune

-0,01

-0,01

0,02Randaberg kommune 2,70

Hå kommune 4,56

Karmøy kommune 10,15

Klepp kommune 4,71



0,000,02

0,02

0,02

Sum eierandeler: 100,00 100,00

-0,02

0,00

IVAR IKS 0,02

Ryfylke Miljøverk IKS 0,00

Haugaland Kontroll-utvalgssekretariat IKS 0,02



Saksframlegg

Møteplan IVAR IKS 2021

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 19/589

Saksnr. Utvalg Møtedato
2020/30 Styret IVAR IKS 13.11.2020

Saksutredning: 

Møteplan IVAR IKS 2021
Styremøte fredag 22. januar kl. 09.00  
Styremøte fredag 9. april kl. 09.00  

Repskapsmøte fredag 30. april kl. 09.00

Styremøte fredag 4. juni kl. 09.00  
Styremøte og strategisamling torsdag 2. og fredag 3. september.
Styremøte fredag 8. oktober kl. 09.00 
Styremøte fredag 12. november kl. 09.00 

Repskapsmøte fredag 26. november kl. 09.00

Forslag til vedtak:
Møteplan iht. saksutredning godkjennes.

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen



Saksframlegg

Fossilfrie driftsmidler IVAR

Saksbehandler: Geir Strømland
Arkivsak nr: 20/608

Saksnr. Utvalg Møtedato
2020/31 Styret IVAR IKS 13.11.2020

Saksutredning: 
Bakgrunn

IVARs representantskap fattet følgende vedtak i sak 12/2020 24.04.2020: 

Representantskapets vedtak legger føringer om at IVAR skal bidra til å redusere klimautslipp gjennom 
valg av løsninger og utstyr i sin egen drift. Vedtaket omfatter alle driftsmidler, inkludert kjøretøy.  

Dagens situasjon
IVAR har i dag retningslinjer som legger føringer for anskaffelse av fossilfrie kjøretøy. I tillegg har 
IVAR under etablering et system for energiledelse, som medfører at energiforbruk vektlegges i valg 
av utstyr.  Utover dette har IVAR få styringsdokumenter som stiller konkrete miljøkrav ved valg av 
driftsmidler.   

Det følger av virksomhetens egenart og ansattes kompetanseprofil, at en ofte vil ha bevissthet om 
miljøeffekter når man står overfor ulike valg knyttet til driftsmidler i daglig drift.   Det er allikevel helt 
på det rene at det er et større potensiale for å redusere klimaavtrykket ved IVARs drift, dersom dette 
blir fulgt opp på en mer systematisk måte, og gjort gjenstand for konkrete mål med tilhørende 
resultatoppfølging.  En slik systematisk oppfølging må omfatte hele kjeden; fra et behov blir 
identifisert, til en eventuell anskaffelse, og deretter gjennom utstyrets levetid.  

Generelle krav 
Gjennom lov om offentlige anskaffelser har offentlige virksomheter plikt til å bidra til å nå miljømål 
gjennom sin innkjøpspraksis, § 5: 

Statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal innrette 
sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme 
klimavennlige løsninger der dette er relevant. Dette skal blant annet skje ved at oppdragsgiveren 
tar hensyn til livssykluskostnader. 

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ, tidligere Difi) har nylig publisert en veileder 
«kom i gang med grønne anskaffelser».

Veiledninger og erfaringer med miljøkrav til egen drift

I det følgende beskrives viktige momenter som er hentet fra tilgjengelige veiledere, andre 



virksomheters erfaringsdeling og egen praksis. 

Styrende dokumenter
Det aller viktigste for å bidra til klima- og miljømålene er å forbruke mindre. Kan eksisterende bygg 
vedlikeholdes og rehabiliteres slik at dere reduserer rivning og får mindre avfall? Kan det 
samarbeides med andre om deling av utslippsfrie kjøretøy fremfor å kjøpe egne biler? Kan møblene 
gjenbrukes ved flytting til andre lokaler?  

· god oversikt over virksomhetens langsiktige behov og anskaffelsesplaner (anskaffelsesstrategi) 
· klima, miljø og innovasjon må inn i styrende dokumenter 
· Budsjett/merkostnad. Klima- og miljøkrav har ofte ikke en merkostnad. Men behov for ny 

teknologi og helt nye løsninger kan også bety økte kostnader.  
· det må utvikles gode måleparametere, rutiner og retningslinjer 
· miljø- og innovasjonsmål må følges opp 

IVAR skal revidere sin anskaffelsesstrategi og denne planlegges lagt frem til styrebehandling våren 
2021.  Det vil være viktig å nedfelle føringer for fossilfrie driftsmidler i denne strategien.  

Interne rutiner og retningslinjer
Vurdere utarbeidelse av interne retningslinjer i kombinasjon med aktive tiltak for å styre 
behovsdekningen i mer miljøvennlig retning. For eksempel ved å begrense forbruk, ha stram kontroll 
rundt budsjetter og avrop på rammeavtaler, kontroll og insentivmekanismer i bestillingssystemet 
og/eller klare signal for å økt ombruk og reparasjoner. 

Søke kunnskap og ha dialog med markdet. 
Involvere ansatte bredt for å sikre felles forståelse av at det viktigste med enhver anskaffelse er å få 
dekket behovet på best mulig måte. Sentralt personell fra avdelinger/driftsenheter som er nærmest 
behovet eller kjennskap til produktene/tjeneste som skal anskaffes, skal benytte leverandørdialog, og 
oppsøke markedet aktivt for å søke kunnskap om klima- og miljøbeslastninger ved anskaffelsen. 
Dette for å sikre potensialet for å få best mulig klima- og miljøeffekt.  

Tenke behov - ikke løsning
I driftsenhetenes oppdragsbeskrivelser som legges til grunn for utarbeidelse av 
tilbudsforespørsel/konkurransegrunnlag blir det viktig å beskrive behovet slik at kartlagt miljøhensyn 
kan ivaretas i den videre konkurransen.  Basert på dette kan det i konkurransegrunnlaget sikres at 
det ikke blir stilt krav og kriterier som hindrer leverandørene i å levere inn sine mest klima- og 
miljøvennlige løsninger eller hindrer for oppfyllelse av behov.  



Hvilke driftsmidler er relevante? 

Det fremgår ikke av regelverket hvilken miljøpåvirkning eller hvilke klimavennlige løsninger som skal 
vektlegges i hver enkelt anskaffelse. I noen tilfeller fremkommer det av særlovgivningen for 
eksempel for energi og miljøkrav ved kjøretøyanskaffelser, byggevareregelverk eller 
forurensningsloven som blant annet regulerer bruk av farlige stoffer. 

Skadelig miljøpåvirkning inkluderer klimagassutslipp, forurensning, miljøgifter, spredning av 
mikroplast, tap av arter og naturmangfold, samt avskoging, press på ikke-fornybare ressurser, støy og 
klimatilpasning. Dette er ikke en uttømmende liste, men illustrerer bredden av hva som kan utgjøre 
skadelig miljøpåvirkning. 

Som hovedregel er det likevel relevant å stille klima- og miljøkrav og/eller kriterier i anskaffelser av: 

Da en ikke kommer utenom at det krever ressursbruk for å sikre miljøhensyn må det prioriteres 
hvilke anskaffelser det skal stilles de mest ambisiøse kravene til klima- og miljø. Disse fem 
vurderingene legges til grunn for prioriteringen: 



Konklusjon

Klimaavtrykket ved IVARs drift kan reduseres sammenlignet med dagens nivå, og IVAR kan i større 
grad enn i dag bidra til reduserte klimagassutslipp fra egen drift. Dette krever en systematisk 
tilnærming til valg av driftsmidler; fra et behov blir identifisert, til en eventuell anskaffelse, og 
deretter gjennom utstyrets levetid.  Det må utvikles gode konkrete mål, og disse må gjøres gjenstand 
for resultatoppfølging.  
Organisasjonen besitter mye kompetanse om miljøpåvirkning, og har et aktivt forhold til egne 
driftsdata som gjør at vi allerede i dag kan hente ut en del styringsdata som gjør det mulig å måle 
miljøeffekter av ulike løsninger og utstyr brukt i drifta.   

Krav til redusert miljøpåvirkning må omfatte alle ledd i driften, men innkjøpsaktiviteten vår er likevel 
et særlig sentralt virkemiddel i å oppnå miljømål knyttet til driften. Anskaffelsesstrategien som skal 
revideres frem mot våren 2021 blir dermed sentral i å forankre mange av målene for fossilfrie 
driftsmidler.  

Forslag til vedtak:
1. IVAR skal arbeide for å redusere klimagassutslipp fra egen drift. Organisasjonen skal 

engasjeres i å utforme mål og kriterier, som skal innarbeides i relevante 
styringsdokumenter.  

2. Revidert anskaffelsesstrategi skal inkludere mål og tiltak for mer miljøvennlige anskaffelser. 

3. Styret ber om en status for arbeidet samtidig med at revidert anskaffelsesstrategi legges 
frem for styret våren 2021.  

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Geir Strømland





Saksframlegg

Orienteringssaker

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 20/562

Saksnr. Utvalg Møtedato
2020/32 Styret IVAR IKS 13.11.2020

Underliggende saker: 
Saksnummer Tittel
2020/32.1 Tertialrapport per 31. august 2020 
2020/32.2 Rapportering bedreVANN 2019
2020/32.3 Dialog med Dalane kommuner 
2020/32.4 Orienteringssak Hjelmeland kommune - vurdering av 

oppkjøp av VA infrastruktur 
2020/32.5 Orientering ettersorteringsanlegg drift og investering 

november 2020 
2020/32.6 Statusrapport nyanlegg 30.09.2020
2020/32.7 Status for arbeidet med anlegg for CO2 fangst, Forus 

energigjenvinning

Saksutredning: 

Forslag til vedtak:
Sakene tas til orientering

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen 



Saksframlegg

Tertialrapport per 31. august 2020

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 20/301

Saksnr. Utvalg Møtedato
2020/32.1 Styret IVAR IKS 13.11.2020

Vedlegg:
Hovedoversikt per 31.08.2020.pdf 

Saksutredning: 
Det er for 2020 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 2020 også må brukes til å ferdigstille investeringsprosjektet og dimensjonere ressursbruken 
optimalt.  

Lavere vannmengder levert kommunene gir lavere inntekter enn budsjett innen vann, mens mye 
nedbør i 2020 gir økt mottatt avløpsvann og merinntekter innen selvkostområde for avløp.  
Oppstartsproblemer og markedsmessige utfordringer har resultert lavere inntekter enn forutsatt for 
ettersorteringsanlegget på Forus.   

Regnskapet viser dessuten høyere inntekter enn budsjett når det gjelder utførte investeringsoppdrag 
for kommuner som har vært større enn det som var signalisert høsten 2019. Det er følgelig 
kostnadsoverskridelser som altså er viderefakturert. 

IVAR utfører investeringsoppdrag for eierkommuner med utvidet tjenesteavtale. Omfanget av slike 
oppdrag har vært større enn det som ble lagt til grunn ved utarbeidelse av budsjett.  Disse 
investeringskostnadene viderefaktureres kommunene, og det oppstår dermed 
kostnadsoverskridelser med tilsvarende inntektsøkninger sett ift. budsjett.  

Budsjettavvik for avskrivninger og finansposter henger sammen med framdrift/oppstart for de store 
nyanleggene, i hovedsak oppgradering av vannbehandlingsanlegget på Langevatn.   

Så er det også slik at rentenivået i 2020 har vært lavere enn budsjettforutsetningene.  Dette gir 
mindre  rentebelastning på selvkostområdene som belastes med en kalkylerente beregnet på 
grunnlag av 5 års swap-rente med 0,5 % tillegg. Dette skal normalt gi dekning for IVARs 
lånegjeldsrenter, men per 2. tertial er faktisk lånegjeldsrente høyere enn kalkylerente.  

Det vil bli nærmere redegjort i møtet. 



Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen
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Saksframlegg

Rapportering bedreVANN 2019

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 16/716

Saksnr. Utvalg Møtedato
2020/32.2 Styret IVAR IKS 13.11.2020

Saksutredning: 
Det vil bli orientert i møtet. 

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen



Saksframlegg

Dialog med Dalane kommuner

Saksbehandler: Lene Beadle
Arkivsak nr: 20/503

Saksnr. Utvalg Møtedato
2020/32.3 Styret IVAR IKS 13.11.2020

Saksutredning: 
Kommunestyret i Eigersund har bedt sin administrasjon vurderer om det vil gagne kommunen å gå 
inn som eier i IVAR IKS. Utgangspunktet for bestillingen fra kommunestyret var at administrasjonen 
skulle ha klar sin vurdering og anbefaling innen september 2020. En dialog mellom administrasjonen i 
Eigersund og IVAR IKS har med bakgrunn av dette pågått siden.  

I tillegg til dialogen med Eigersund kommune, har IVAR IKS hatt individuelle dialoger med de tre 
andre Dalane-kommunene; Bjerkreim, Sokndal og Lund. IVAR sin administrasjon, vurderte basert på 
de individuelle dialogene at de fire kommunene burde se på mulige synergier samlet. I august 2020 
inviterte derfor IVAR IKS alle fire kommuner, representert med rådmenn, til et felles møte. Fra IVAR 
IKS deltok ny administrerende direktør, Ingrid Nordbø, og avdelingsleder for Tjenesteutvikling, Lene 
Beadle. Rådmann i Eigersund kommune valgte som følge av dette møtet å utsette saken som skulle 
behandles i kommunestyret i Eigersund frem til ytterligere utredninger var gjennomført.  

Et nytt møte med de fire kommunene ble avholdt på ettersorteringsanlegget på Forus 2. oktober. På 
dette møtet var både rådmenn og representanter fra teknisk avdeling invitert. Representanter fra 
IVAR IKS presenterte mulige samarbeidsformer;  

· Standard avtale (IVAR IKS er grossist) 
· Standard avtale + utvidet samarbeid (Eks. Strand, Kvitsøy, Hjelmeland, Time) 

Kommunene fikk presentert hvordan saksgangen vil forløpe seg skulle de søke om å bli medeiere i 
IVAR IKS. I tillegg fikk møtedeltakerne en presentasjon og omvisning av ettersorteringsanlegget.  

Kommunene fikk presentert at den mest logiske formen, skulle en eller flere av Dalane kommunene 
bli medeier i IVAR IKS, er at Dalane kommunene vil bli egne selvkost, separat fra de eksisterende 
eierkommunene. To alternativer ble presentert; et felles selvkost for alle Dalane kommunene, 
alternativt individuelle selvkost per kommune (se figurer nedenfor).  



Konklusjonen fra møtet 2. oktober var at de fire Dalane kommunene skulle vurdere mulighetene 
sammen før videre dialog med IVAR IKS.  

En styresak vil bli fremmet for styret skulle en eller flere av Dalane kommunene søke om å bli 
medeier(e) i IVAR IKS.  

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Lene Beadle 





Saksframlegg

Orienteringssak Hjelmeland kommune - vurdering av oppkjøp av VA 
infrastruktur

Saksbehandler: Lene Beadle
Arkivsak nr: 15/304

Saksnr. Utvalg Møtedato
2020/32.4 Styret IVAR IKS 13.11.2020

Vedlegg:
Hjelmeland kommune, ansvar og eigarskap til infrastruktur gjeldande vatn og avløp 

Saksutredning: 
Hjelmeland kommune er i dag en av de 11 eierkommunene til IVAR IKS. Kommunen har i tillegg en 
utvidet samarbeidsavtale med IVAR IKS, hvor IVAR IKS drifter og forvalter kommunalt vann- og avløp. 
Denne avtalen tredde i kraft 1.1.2015.  

IVAR IKS eier per i dag et vannbehandlingsanlegg i Hjelmeland kommune (Hauskje VBA) med 
tilhørende høydebasseng og to overføringsledninger frem til kommunalt påkoblingspunkt. I tillegg 
eier IVAR IKS Hjelmeland renseanlegg for avløp, lokalisert i Hjelmelandsvågen, med tilhørende 
utslippsledning. De andre kommunale anleggene (4 vannbehandlingsanlegg, 13 høydebasseng, 
trykkøkningsstasjoner, pumpestasjoner for avløp, slamavskillere samt ledningsnett og kummer) er 
eid av kommunen selv.  

Formannskapet i Hjelmeland kommune gjorde 15.10.2019 følgende vedtak:  
«Rådmannen bes gjennomføre ein prosess med politisk beslutningstakarar, i utgangspunktet 
formannskapet. Prosessen skal avklare alle tilhøve ved ei overføring all infrastruktur som gjeld vatn 
og avløp til IVAR. Målet er at prosessen skal vera gjennom innan juli 2020».  

Fullt saksfremlegg: 
https://innsyn.onacos.no/hjelmeland/wfdocument.ashx?journalpostid=2019013237&dokid=338362
&versjon=2&variant=P&

Rådmann, økonomileder, og VA-sjef i Hjelmeland kommune har sammen med adm.dir. og 
avdelingsleder for avdeling Tjenesteutvikling vært på studietur hos GIVAS for å samle informasjon. 
GIVAS eier og drifter alle offentlige vann- og avløpsanlegg i sine fire eierkommuner; Grue, 
Kongsvinger, Nord-Odal og Eidskog. Den økonomiske modellen GIVAS benytter, er separate, egne 
selvkostområder for henholdsvis vann og avløp for hver kommune.  

Rådmann i Hjelmeland kommune, Wictor Juul, har sendt en henvendelse til IVAR med et ønske om å 
ta prosessen et steg videre (se vedlegg).  

Dersom Hjelmeland kommune gjør et politisk vedtak om å gå i formell dialog med IVAR om kjøp av all 
kommunal infrastruktur, vil det fremmes egen sak om dette for Styret i IVAR IKS. Skulle en slik sak bli 
fremmet, vil premissene i forslag til vedtak være at oppgavene vil måtte gjøres på egne 
selvkostområder for vann og avløp i Hjelmeland kommune, tilsvarende i dag, og ikke belaste felles 
selvkostområde for de andre eierkommunene.   



Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Lene Beadle



Postadr.: Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland Tlf: 51 75 00 00 Faks: 51 75 70 70 Bankgiro: 3207.07.00750

postmottak@hjelmeland.kommune.no Org.nr. 864979092

IVAR Iks
Postboks 8134
4069 STAVANGER

Att: Lene Anita Opsal Beadel

Dykkar ref.. Vår ref. Arkivkode: Dato:
19/1155-2/20/14344 K2-M03 22.10.2020

HJELMELAND KOMMUNE, ANSVAR OG EIGARSKAP TIL INFRASTRUKTUR
GJELDANDE VATN OG AVLØP

Etter ein førebuande administrativ prosess, gjorde Hjelmeland formannskap følgande vedtak 15.10
2019.

Rådmannen bes gjennomføra ein prosess med politisk beslutningstakarar, i utgangspunktet
formannskapet. Prosessen skal avklare alle tilhøve ved ei overføring all infrastruktur som
gjeld vatn og avløp til IVAR. Målet er at prosessen skal vera gjennom innan juli 2020.

Vedtaket er ei bestilling til rådmannen om å gjennomføra ein prosess for å avklare alle konsekvensar
av å overføra all infrastruktur til IVAR IKS.
Mellom anna på grunn av covid- 19 epedemien og førebyggande smittevern har me ikkje kome
vidare I prosessen.
Hjelmeland kommune ynskjer no å fortsetta prosessen i samarbeid med IVAR IKS. Me ber difor om at
prosessen vert satt i gang igjen.

Med helsing
Rådmannen

Wictor Juul
rådmann

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og treng ingen signatur
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Saksframlegg

Orientering ettersorteringsanlegg drift og investering november 2020

Saksbehandler: Audun Roalkvam
Arkivsak nr: 20/300

Saksnr. Utvalg Møtedato
2020/32.5 Styret IVAR IKS 13.11.2020

Saksutredning: 

1. Status

Endringer er satt i rødt – for øvrig er teksten lik som det som ble sendt ut tidlig oktober. 

Ettersorteringsanlegget består av tre anlegg under et tak 

· sorteringsanlegg for restavfall (tar ut plast, metall og noe papir fra restavfall) 
· sorteringsanlegg for papir 
· vaskeanlegg for plast.  

Papirsorteringsanlegget ble satt i drift november 2018, mens restavfallsanlegget startet ved årsskiftet 
2018/19. Begge anlegg ble overtatt fra utbygger i juni 2019. Vaskeanlegget er fremdeles i 
oppstartsfasen – med forventet overtagelse tidlig i 2021.  

Papirsorteringsanlegget har i hovedsak fungert godt siden oppstart. Restavfallslinjen har tatt lengre 
tid å få i stabil drift enn forutsatt, med det resultat at en større andel avfall har gått direkte til 
forbrenning i oppstartsfasen. Dette går nå bedre, men rett over 30% har gått til forbrenning i 2020 
sett under ett. En har fokus på å redusere denne andelen, og i september var andel direkte til 
forbrenning ca. 8,5 % og siste uke i oktober var mengden ca 4 %.

En er også i ferd med å gi inn pris på restavfall fra andre avfallsselskap. Det er tre andre avfallsselskap 
som er medeiere i forbrenningsanlegget, sammen med IVAR og LYSE, og disse er nå høyst aktuelle 
som leverandører også til ettersorteringsanlegget. RFL (Farsund og Lyngdal) vil levere sine første 
prøvelass i oktober. 

2. Utbygging
Plan og utbygging melder om ingen endring for utbyggingsprosjektet. 
Papir- og restavfallssorteringsanlegget: 
Første maskinentreprise, sorteringsanlegget, ble overtatt i juni 2019 etter 3 måneders prøvedrift.  
Papirpresse (opprinnelig ble det satt inn en eldre presse fra Fretex) ble skiftet ut i februar, og 
fungerer godt. Det er for tiden ledig kapasitet på papirlinja. 
Driftstiden på ettersorteringsanlegget er stadig forbedret, og anlegget produserer nå som forventet 
med stabil drift. 
Det har vært leid inn personell etter normal arbeidstid for renhold, noe som har fungert godt og vil 
bli videreført. 

Vaskeanlegget 



Vaskeanlegget består av to deler – selve vaskedelen og en egen del som ekstruder plast til pellets, 
som igjen brukes som råstoff i plastindustri. 
Vaskeanlegget hadde om lag normal drift med planlagt kapasitet i perioden fram til mars, for alle 
plasttyper.  
En oppnådde ikke tilfredsstillende kvalitet ved ekstruderlinjen ved kjøring på normal kapasitet, og det 
ble dermed besluttet flere forbedringer i 2020. 
For ombygging av extruder/filter for å tilfredsstille krav i kontrakt for LDPE har IVAR’s personell med 
våre konsulenter arbeidet sammen med leverandør for å vurdere løsninger. Løsning er valgt, og 
første del er utført i august 2020, andre del utføres i november/desember.  
Prøvedrift og overtakelse er felles for både vaske og ekstruderanlegg, og gjennomføres etter at krav i 
kontrakt er oppfylt. 

Økonomi utbygging 
Entreprisene med unntak av vaskeanlegget et avsluttet. Det gjenstår 15% utbetaling for 
vaskeanlegget. 
Maskinentreprisene betales i Euro. Eurokurs i budsjett var 8,3. Med eurokurs våren 2020 på ca. 11 
blir prognose 45 mill kr for euro-økning. 

1. Oppdatering markedssituasjon og markedsutsikter

Markedssituasjonen er stort sett uendret siden siste rapportering. Det vises derfor i hovedsak til 
orienteringen gitt i forrige saksframlegg om dette temaet.

Tre oppdateringer skal likevel nevnes:

KS-organisasjonen ”Samfunnsbedriftene”, som IVAR er medlem av, har nå startet forhandlingene 
med Grønt Punkt Norge (GPN) ang. vederlagene for plastinnsamling og -sortering for året 2021 og 
utover. Det ser så langt ut til at GPN vil presse ned vederlagene for innsamlet blandet plast fra 
kommunene enda mer i forhold til de allerede meget lave godtgjørelsene som gis i dag. Det som 
imidlertid er uklart, er om dette prispresset nedover mht. ”kommuneplasten” også vil gjelde for 
ferdig sortert plast fra ettersorteringsanleggene. Det kan tvertom bety at GPN ønsker å satse på 
ettersorteringsanleggene framfor kommunal innsamling i form av kildesortering, med tilsvarende 
bedre rammebetingelser for ESA. I budsjett for 2021 er det lagt inn uendrede satser fra GPN. 

Konserndirektøren i Jernia-kjeden var på besøk på ESA den 10. september. Under besøket ga han 
klart uttrykk for at konsernet ønsker å få produsert alle sine handleposer med resirkulert LDPE fra 
IVAR. Det er fortsatt en veg å gå å få realisert dette, ikke minst i vårt eget plastvaskeanlegg. Men det 
er en reell sjanse for at vi kan få anvendt en tredel av våre LDPE-pellets til plastposeproduksjon i 
Norge i løpet av 2021. Jernia bruker en norsk produsent av plastposer lokalisert i Setesdal. Det er 
denne plastprodusenten IVAR kommer til å samarbeide med.

Tirsdag den 20. Oktober ble det for første gang testet om plastvaskeanlegget er i stand til å ta imot 
og bearbeide landbruksplast. Det viste seg at anlegget med noen mindre tilpasninger kunne 
produsere LDPE-pellets fra landbruksplast av en god kvalitet. Det er flere hundrede tonn med 
landbruksplast årlig i Rogaland som er et avfallsproblem og som har et skrikende behov for å bli 
resirkulert. IVAR har en sjanse til å få etablert en bedriftsøkonomisk lønnsom gjenvinningsordning for 
denne plasten. Imidlertid er det en utfordring at mye av dagens landbruksplast er befengt med sand 
og stein, noe som gjør at plastvaskeanlegget ikke kan ta imot store mengder med landbruksplast 
uten påføre maskineriet i anlegget noe skade. Det trengs derfor en teknisk forbehandling for å få 



fjernet disse forurensningene. Så lenge dette problemet ikke er løst, kan vi ikke ta imot 
landbruksplast.

2. Drift 

Drift av ettersorteringsanlegg går stadig bedre. I september gikk over 91 % av restavfall innsamlet i 
regionen gjennom anlegget. Snitt for jan-august var 76 %. Det er foretatt forsøk med å kjøre avfall fra 
ruter som samler inn hytteavfall gjennom anlegget. Forsøket er ikke ferdig, men foreløpig ser det 
utfordrende ut å sende hytteavfall gjennom ettersorteringsanlegget. Dette avfallet inneholder en 
større andel store gjenstander som skaper driftsproblem for anlegget. Kommunene er involvert i 
forsøket.
ESA har hjulpet produsent som bruker sort plast i emballasje med å teste ulike typer 
tilsetningsstoffer som gjør at anlegget vårt klarer å detektere og sortere ut sort plast. I 
utgangspunktet kan ikke våre NIR-maskiner lese sort plast. I testen klarte vårt anlegg å sortere ut alle 
de ulike prøvene vi fikk til utprøving. 

Drift av sorteringsanlegg for restavfall og papirsorteringsanlegget går som normalt. Som beskrevet er 
plastvaskeanlegget under ombygging.  
Kostnaden for sortering av restavfall er for tiden ca. kr 800 pr tonn. Forbrenningspris kommer i 
tillegg.   

For neste år forventer en at kostnad for behandling av restavfall går ned til ca. kr 300 pr tonn – dette 
skyldes forventing om behandling av mer avfall og forbedret drift. For plastvaskeanlegget er det lagt 
inn en behandlingskost ca. kr 750 pr tonn. Totalt sett innebærer dette at IVARs kostnader med 
sortering av restavfall og videreforedling plast har koster om lag 1050 kr pr tonn mer enn forbrenning 
i 2021.  

For plastvaskeanlegget er det stor usikkerhet knyttet til både driftskostnad og til inntekt. Det pågår 
kontinuerlig forbedringsarbeid for å redusere kostnader til bl.a. kjemikaliebruk og strømforbruk, men 
anlegget må være i kontinuerlig drift over tid før en kan se resultat av forbedringene.  

Papiranlegget fungerer godt teknisk, men går foreløpig isolert sett med underskudd. Dette skyldes 
hovedsakelig kraftig prisfall for papir i 2020. Vi har kun årlig justering av pris til kommuner - 
kommuner får i dag betalt 100 kr pr tonn levert papir til anlegget. Situasjonen med underskudd ville 
vært lik med tidligere ordning, hvor en solgte usortert papir. 

Oppsummering
Et og et halvt års drift har vist at ettersorteringsanlegget oppfyller primæroppgaven – det sorterer ut 
plast, samt metall og papir, og det sorterer bedre enn snittet av befolkningen gjorde før anlegget 
kom. 

Driftstall viser foreløpig at kostnaden med å sortere restavfall har gått opp. Tonnprisen vil bedres 
dersom en får inn mer avfall fra andre selskap og bedrifter, samt forbedret drift og på sikt lavere 
avskrivningskostnader 

Utfordringen er primært vaskeanlegget/ekstruderanlegget. Dette gjelder det både det tekniske, som 
ikke er fullført enda, samt økonomi. Den store usikkerheten er inntektssiden. Endelig markedspris får 
vi ikke før vi har produsert jevn kvalitet over lengre tid. Det er et stor etterspørsel i markedet etter 



anlegg som resirkulerer plast, men markedet for våre utsorterte og behandlede plastfraksjoner er
variabel. 

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Audun Roalkvam 



Saksframlegg

Statusrapport nyanlegg 30.09.2020

Saksbehandler: Njål Erland
Arkivsak nr: 13/495

Saksnr. Utvalg Møtedato
2020/32.6 Styret IVAR IKS 13.11.2020

Vedlegg:
Status nyanlegg pr. 30.09.2020 

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

prosjekter. Under hvert prosjekt er en kort beskrivelse sammen med status pr. 30.09.2020. 

Økonomisk status støtter seg til kvartalsrapporter.  

Status fossilfrie byggeplasser 
Det er etablert en arbeidsgrupppe på avdelingen. Det arbeides med: 

- Erfaring fra andre byggeplasser – fra byggherre og entreprenør. 

- Tilgang på fossilt drivstoff (HVO) og maskinpark.  

   Det er god tilgang og de fleste maskiner kan benyttet HVO-diesel. 

- Merkostnader.  

  Erfaring viser lavere tilleggskostnader enn 5% 

- Veileder er gjennomgått på avdelingen 

- Krav om fossil fri byggeplass er stilt på ett konkurransegrunnlag 

- Seminar er utsatt, på grunn av Covid19 
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NYANLEGG VANN 

110012 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 ble påklagd og endelig konsesjon forelå i 
mai 2020. 

Forprosjektet pågår for fult. Det er blant annet utført seismikk både i vannet og på land.  

Det er avholdt oppstartsmøte med Bjerkreim kommune vedrørende reguleringsplan. Varsel 
om oppstart og planinitiativ forventes sendt ut i slutten av oktober.  

Det er sendt ut forslag til grunneieravtale og avholdt informasjonsmøte med de grunneierne 
som grenser til vannet men som ikke er berørt av fysiske anlegg.  

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.  

De største risikiene i prosjektet er forhold til grunneier/kommune/NVE og andre interessenter 
samt fjellforhold. Alle disse forholdene vil kunne påvirke både framdrift og økonomi. 

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

prosjektet.  

Antatt slutt kostnad  ikke kalkulert,- 
Kalkulert kostnad ikke kalkulert,- 
Bevilget 2020 kr 0,- 
Totalt bevilget kr 43.500.000,- 
Totalt forbruk kr 17.400.000,-

Totalkostnader for prosjektet vil bli kalkulert i forbindelse med forprosjekt/teknisk plan.
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110013 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 er nå inne i avsluttningsfasen.  

Arbeidene nærmere seg ferdigstillelse 



Side 6 

Bygningsmessige arbeider er i hovedsak ferdigstilt og alle entrepriser med unntak av Ozon 

og Styring og overvåking overtatt. Det gjenstår fortsatt noe arbeider med oppretting av 

mangler etter overtakelse. Varslede ombygginger på VVS anlegget/samt ny igangkjøring 

planlegges utført i løpet av vinteren.  

Det har siden tidlig i vår vært kjørt vann gjennom anlegget og til bekk.  

Testing / igangkjøring via styringsanlegget pågår. Igangkjøringen av ozonanlegget pågår og 

prøvedrift av dette anlegget starter i okt/nov.  Vi regner med å ha alle prosesser i gang i løpet 

av høsten. Tidligste forventede tidspunkt for å sette anlegget i produksjon mot nettet blir tidlig 

2021. 

Kvaliteten på de utførte arbeidene oppfattes i all hovedsak som god. 

Opprinnelig overordnet framdriftsplan viste ferdigstillelse av det bygningsmessige årsskiftet 

17/18. Det betyr at vi er over 2 år forsinket i forhold til opprinnelig plan.  

Det er vanskelig å få full kontroll på framdriften nå i sluttfasen samtidig som pandemien 

tilfører ytterligere usikkerhet. Dette gjør at det fortsatt er risiko for ytterligere forsinkelser. 

Antatt slutt kostnad                                                                                  kr 1.015.000.000,-

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 2020                                                                                  kr      0,- 

Totalforbruk                                                                                              kr   950.000.000,- 

110018 Dam Langevatn - utbedring 

Generelt 

Dagens dam er opprinnelig bygget i 1959 etter det som tilsvarer klasse 2 i dagens regelverk. 

NVE har anmerket at dammen må oppgraderes til klasse 3 for å tilfredsstille dagens 

regelverk. IVAR har valgt å planlegge å oppgradere til klasse 4, da bebyggelse vil øke 

nedstrøms. Platedam og fyllingsdammene ombygges til massivdam. 

Gjenstøping av silkamre medfører at reservevannbehandling tas ut av drift. De skal ikke 

erstattes av nytt reserve-VBA. Pumper skal settes i Langevatn VBA. Ledninger og ventiler i 

dam skiftes ut, også rør gjennom damvegg. En kort damdel på sørside av flomløp må 

bygges om.

Status 

NVE har gitt tillatelse til midlertidig senkning under LRV til 31.januar 2021. 

Anleggsarbeid startet 1.nov 2019. Skanska AS er hovedentreprenør. 
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Arbeidet følges opp i hht NVE sitt regelverk, med Norconsult AS som uavhengig kontrollør. 

Det sendes månedsrapporter til NVE. 

Fremdrift 

Anleggsperiode opprinnelig 15 måneder, fra 1.nov 2019. Ferdigstillelse utsatt 3-4 måneder 

pga «korona» for rørleveranse / utskifting av rør gjennom damvegg, til ca månedsskiftet 

april/mai 2021.

Risko 

Ombygging av gammel konstruksjon – rør gjennom damvegg måtte skiftes ut og damdel sør-

sør må bygges om 

Vannhåndtering i byggefase 

Økonomi 

Antatt slutt kostnad                                                         kr 90.500.000,-
Kalkulert kostnad                                                              kr 79.000.000,-  

Usikkerhet/margin                                                             kr 10.000.000,- 
Budsjett                                                        kr 70.050.148,- 
Bevilget 2020                                                       kr 33.000.000 ,- 
Totalt forbruk pr. 31.08.2020                                             kr 50.800.000 

Endringer med rør/ventiler, inklusiv prosjektering og oppfølgning, forlenget byggetid samt 
valutareulering, samt ombygging av damdel sør for flomløp utgjør ca 11 mill kr.  

Nordre del av dammen er ferdig oktober 2020. 

110020 Utvidelse bassengkapasitet Tau 

Generelt 

Det er besluttet å sanere eksisrende høtdebasseng på Tau og erstatte dette med nytt 
basseng. Vannforsyningen til Tau skal ikke avbrytes og nytt basseng med ventilkammer 
bygges ved siden av eksisteredne basseng. Vannforsyningen vil bli oppretthold av 
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eksisterende basseng/ventilkammer i anleggsfasen og det planlagges med en kortvarig 
stans i foryningen for å koble inn det nye bassenget. 

Status 

Kontrakten, som er en totalentreprise, er tildelt VA Tec. 

Anleggsarbeidene pågår og bassenget er planlagt ferdigstilt februar 2021. 

Risiko 

Brudd i vannforsuyningen til Tau ved avgraving av eksistrerende vannledniniger i bakken er 

en risikofaktor.  

Økonomi

Antatt slutt kostnad                                                         kr 10 mill kr 
Kalkulert kostnad                                                              kr 10 mill kr 

Budsjett                                                        kr 10 mill kr          
Bevilget 2020                                                       kr 6.1 mill kr 
Totalt forbruk pr. 31.12.2019                                             kr 1.4 mill kr 

Det var opprinnelig planlagt å gjenbruke eksisterende ventilkammer men dette viste seg ikke 
å være gjennomførbart. Tilbudene som ble levert var basert på riving av eksisterende 
ventilkanner og bygging av nytt. Tilbudssummen var derfor høyere en bevilget budsjett. 

Det ble i ledermøte 9. mars 2020 besluttet å øke budsjettrammen fra 6,1 mill.kr til 10 mill.kr.   

110032 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 1400 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. 

STATUS 

Prosjektering 

Detaljprosjektering er nå i en sluttfase og er konsentrert rundt ferdigstillelse av tegninger og 

dokumenter som skal danne grunnlag for utlysing av entreprisekonkurransene. I tillegg til 

entreprisegrunnlagene arbeides det med forprosjektering av tunell mellom Grannes og 

Tjensvoll. 
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Detaljprosjektering pågår innen følgende aktiviteter: 

 Ferdigstillelse av plan og profiltegninger 
 Ferdigstillelse av bygg tegninger 
 Utarbeidelse av mengdeoppsett 
 Ferdigstillelse av 3D modeller ventilkammer og basseng 

Detaljprosjektering og konkurransegrunnlag var i hovedsak planlagt ferdigstilt til 
sommerferien men på grunn av Corona tiltakene er dette forsinket 4-5 mnd. Samtlige 
COWI’s ansatte ble plassert på hjemmekontor og dette har hatt en negatig påvirkning på 
planlagt fremdrift. På tross av dette har samhandlingen mellom IVAR og COWI gått bra og  
planlagte møter har blitt avhold via Skype eller Teams og dette har fungert utmerket.  

Reguleringsplaner 

Gjesdal – Reguleringsplanen vedtatt, ingen klager mottat i klageperioden.  

Time – Reguleringsplanen vedtatt. 

Klepp – Reguleringsplan er vedtatt, mottat en klage fra grunnerier i Engjelsvåg.

Sola – Ny begrenset høring på grunn av endring til tunell mellom Grannes – Tjensvoll. 

Planvedtak forventes i løpet av 1. kvartal 2021. 

Sandnes – Planvedtak forventes i løpet av 4. kvartal 2020. 

Stavanger –  Det er besluttet å endre fra grovhullsboring til tunell på strekket mellom 

Grannes og Tjensvoll. Planen vil bli lagt ut på ny høring. 

Arkeologi 

Det er identifisert krav til utgravinger i Klepp og Sandnes kommune. I Klepp kommune er det 

en relativt stor utgraving som skal utføres med maskin og antatt varighet er omtrent 5 mnd. I 

Sandnes kommune er utgravingen estimert til en ukes tid. Utgravingene i Klepp kommune  

forventes avsluttet i løpet av  november. 

Anskaffelse 
Første skipslast med rør og rødeler er planlagt levert til Sandnes Havn uke 42. 
Entreprise E01 Rørledning Langevatn – Fjermestad styringsbasseng er planlagt annonsert 
uke 44. Det er planlagt totalt 15 entrepriser og utlysning av disse er planlagt frem til 
sommerferien 2021. 

OPPGAVER NESTE KVARTAL.

 Videreføre detaljprosjektering 
 Fortsette arbeidet med konkurransegrunnlagene. 
 Følge opp kommunene frem til planvedtak foreligger. 
 Forhandle med grunneiere om signering av leggetillatelser. 

FREMDRIFT 

Aktivitet Opprinnelig planlagt  
(Skisseprosjekt)

Forventet / Virkelig 

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

Q2 – 2019 Gjesdal, Time & Klepp 
Q2 – 2019 / Q2 – 2019 

Sola ,Stavanger 
Q2 – 2019 / Q3 – 2019’ 
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Sandnes 
Q4 – 2019 /Q4 - 2019 

Endelig vedtatt 
reguleringsplan (Etter 
klagefrist) 

Q1 – 2020 Gjesdal og Klepp 
Q2 – 2020 / Q2 2020 

Time 
Q3-2020 / Q3 2020 

Sandnes og Sola 
Q4 – 2020 / 
Stavanger 
Q2 – 2021 /

Utførelse Q3 -2019 til Q3 – 2022 Q1 – 2021 til Q4 – 2023 

Avvik på fremdrift rapporteres fortsatt mot plandatoer gitt allerede i skisseprosjektet av 2016. 

Prosjektets fremdriftsplan vil bli oppdatert når vi har endelig oversikt på reguleringsprosessen 

og effekten av Corona tiltakene.  

KOSTNADER 

Antatt slutt kostnad                                                         kr 1.350 mill kr,- 
Kalkulert kostnad                                                              kr 1.350 mill kr,- 

Budsjett                                                        kr 1.350 mill kr,-          
Bevilget totalt 2020                                                       kr 308 mill kr,- 
Totalt forbruk pr. juni.2020                                                kr   81,89 mill kr,- 

 110042 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. 

Omfang: 
Prosjektet omfatter etablering av høydebasseng med tilhørende ventilkammer på Håland, 
samt ombygging av eksisterende pumpestasjon på Tvihaug. 
Det skal forhandle med grunneiere for å inngå avtale om kjøp av tomt. 

Fremdriftsplan: 
Forprosjekt:   ferdigstilt januar 2020  
Planarbeid:  forventes ferdig høst 2020 
Det.prosjektering:  planlagt ferdig mai 2021 
Utbygging:  Byggestart tidligst 2022
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Opprinnelig budsjett:  7 MNOK 
Påløpte kostnader pr. januar 2020:  5 MNOK 
Overført fra 2019:  2 MNOK 
Godkjent av ledergruppen 20.1.2020:  120 MNOK 
Total budsjett pr. februar 2020: 122 MNOK 

NB! Kostnader knyttet til grunnerverv er ikke medtatt 

Forprosjektet er ferdigstilt januar 2020.og viste en kalkyle for prosjektet på 122 mill kr. 
Opprinnelig budsjett før forprosjektvar 70 mill kr og basert på grove antakelser. 
Budsjetett er tenkt å dekke kostnader knyttett til etablering av Håland høydebasseng og 
ventilkammer, samt ombygging av eksisterende Tvihaug pumpestasjon. 

Status fremdrift: 
Arbeidet med reguleringsplan pågår. Det er usikkerhet omkring behandlingstid for 
reguleringsplan.  

Arbeidet med detaljprosjektering for Tvihaug pumpestasjon er 70% ferdig. 
Prosjekteringsarbeidene for høydebasseng og ventilkammer er 50% ferdigstilt. 

Det er ikke inngått avtale med grunneier. Forhandlinger venter på godkjent reguleringsplan 
og situasjonsplaner foreligger 

Status økonomi pr. 30.6.2020: 
Antatt sluttkostnad                                                                                   115.300.000,- 
Kalkulert kostnad                                                                                         122.000.000,- 
Budsjett per 2020                                                                                  12.000.000,-
Bevilget  2020                                                                                                  5.000.000,- 
Totalforbruk per 30.9.2020                                                                              7.940.000,- 
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NYANLEGG AVLØP     

120013 Utvidelse sentralrenseanlegg Nord-Jæren 

Status  

Alle kontrakter er avsluttet og overtatt.  

Filteranlegg: 

- Det er inngått forliksavtale med Kruger Kaldnes. I denne innrømmes en 

kompensasjon på NOK 5 700 000,- eks. mva fra Kruger Kaldnes til IVAR IKS. 

Gjennom inngåelse og gjennomføring av avtalen anses alle krav mellom partene som 

fullt og endelig oppgjort, og partene kan ikke fremme ytterlige krav mot hverandre ift. 

reklamasjoner eller garantier.  

Ventilasjon: 

- Selv etter utførte tiltak er det enda svakheter og mangler ved ventilasjonsanlegget. 

Det er engasjert ny konsulent for gjennomgang av levert anlegg. Arbeidet med dette 

og videre arbeid med ventilasjon utføres som eget prosjekt. 

Innløpsturbulens i S-basseng:  
- Drift (SNJ) følger med på effekten og melder tilbake status til PUB. Om effekten er 

god installeres løsning i øvrige basseng.  

Brannseksjonering/porter/dører:  
- Drift og PUB har befart brannporter på SNJ. Underlaget for disse er oversendt til 

brannkonsulent for avklaring av om disse også kan brukes på SNJ.  

Diverse andre saker:  
- Kraner/løfteutstyr: Kontrakt er inngått med Munck Cranes AS. Levering og montering 

ila. høsten/vinteren 2020.

Kostnader 

Gjenstående kostnader forventes belastet på diverse poster for optimalisering av anlegget.  

Pr. 01.10.2020 

- Bevilget totalt pr. 01.01.2020 580 mill kr 

- Totalt forbruk 568,5 mill kr 

- Forventet sluttsum 574,9 mill kr 
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120027 Grytnes og Tau avløpsrenseanlegg  

Generelt 

Tau og Grytnes avløpsrenseanlegg holder ikke konsesjonskravene eller ligger på grensen for 

å klare kravet. Kapasiteten på anleggene må økes.  

Status 

Norconsult AS utarbeidet skisseprosjekt. Etter at det var ferdig ble det gjort vedtak i 

ledergruppen om å gå videre med alternativet «overføring til SNJ». 

Asplan Viak AS utarbeidet forprosjekt for overføring av avløpet til SNJ. Forprosjektet viste at 

kostnadene ble mye høyere enn antatt i skisseprosjektet. Dessuten viste også ROS 

analysen at det var store risikoer i prosjektet.  

Det ble vedtatt at det skal utarbeides et forprosjekt med nytt renseanlegg på Grytnes og 

rehabilitering av anlegget på Tau. Oppdraget ble gitt til Asplan Viak AS for å få et godt 

sammenligningsgrunnlag med overføring til SNJ.  

Forprosjekt for renseanlegg Tau og Grytnes og sammenlikning med overføring til SNJ er 

behandlet i styringsgruppe september 2020.  Forprosjektet innebar trinnvis utbygging av 

Grytnes renseanlegg for å tilfredsstille hhv krav om primær- og sekundærrensing, samt 

oppgradering av Tau renseanlegg som kan oppfylle krav om primærrensing. Det ble også 

utredet overføring fra Tau til Grytnes, på overordnet nivå. 

Det er utført resipientundersøkelser som grunnlag for å vurdere mulighet for å søke om 

unntak for sekundærrensing på Grytnes, samt finne optimalt utslippsspunkt. Undersøkelsen 

viser at det er grunnlag for å søke om unntak. Utslippledning må forlenges. 

Overføring til SNJ er oppdatert i forprosjekt, og konklusjon om at det skrinlegges er uendret. 

Tau vil ikke overstige 10.000 pe innenfor dimensjonerende år. Det er derfor  ikke behov for 

overføring fra Tau til Grytnes.  

Utbygging på Grytnes velges som trinnvis utbygning av bygning og silanlegg. Oppgradering 

av pumpestasjon og forlengelse av utslippsledning er inkludert.  

IVAR forholder seg til gjeldende regelverk, og utsetter oppgradering til det er behov.(over 

10.000 pe) Når den tid kommer, søkes det om unntak for 15.000 pe for Grytnes. 

Det må sees på optimalisering innenfor dagens anlegg for både Tau og Grytnes.  

Framdrift 

Skisseprosjekt.  

Vedtak i ledergruppen om å gå for overføring til SNJ. 

Forprosjekt overføring til SNJ. 

Vedtak i styringsgruppen om å skrinlegge overføring til SNJ. 

Forprosjekt på renseanlegg på Grytnes og oppgradering Tau er behandlet i styringsgruppe 

HMS/SHA 
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Ingen hendelser 

Risiko 

Den største risikoen i prosjektet har vært framdriften.  

Usikkerhet i forventet krav om renseløsning og når evt. krav om sekundærrensing  vil 

komme. Usikkerhet i befolkningsvekst 

Usikkerhet om kommunens holdning til plassering av renseanlegg på tomt så nær 

bebyggelse, med tanke på lukt og støy. Prosjektet må forankres politisk i kommunen. Det ble 

gitt en orientering om saken i Strand kommune høsten 2019.   

Økonomi 

Omfang av tiltak for rensing på Grytnes er avhengig av resipientundersøkelsen, om det kan 

søkes om dispensasjon, og bygges ut med bare trinn 1 i første omgang. Det er lagt til grunn 

at bare trinn 1 bygges. Foreløpig kostnad 113 mill kr, i tillegg kommer forlengelse av 

utslippsledning.  

Tidspunkt for utbygging er utsatt i hht økonomiplan 

NJÅL: jeg skal finne kostnader for forlengelse av utslippsledning, la inn 2 mill her 

Kalkulert kostnad                                         kr     115.000,- 
Budsjettert kr      38.00.000,- 
Bevilget 2020                                                                                kr    10.000.000, -  
Totalt forbruk                                                                                kr  5.405.000, -  

120034 Avløp vest, Bråstein - VIK RA. 

På bakgrunn av hovedplan avløp 2015 til 2050 ble det gjennomført et skisseprosjekt i 2015. 

Videre et forprosjekt som pågår nå, med følgende forutsetninger:  

- Forprosjektet skal skal tilrettelegge for fremtidig utbygging, Sandnes øst og               
Bybånd sør.   

- Avlede/føre avløp fra eksist. Gjesdalsledning sørfra inn på nytt transportanlegg ved 
Bråstein.  

- Avlaste avløpstrase gjennom Sandnes og hovedledningsnettet frem til SNJ. 

Prosjektgruppen har kvalitetssjekket valgt trase fra skisseprosjektet. Dette arbeidet ble 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. Etter innledende møter som ble gjennomført i høst/vinter 2018 med berørte 

kommuner Gjesdal, Sandnes, Klepp og Time. Ble det tidlig klart for oss at planlagt trase 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 
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forhold ble videre 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 

medfører at eksist. trase for nordsjøkloakken også må utredes parallelt.    

Prosjektet endrer derfor navn til: Avløp vest, Bråstein - Vik RA 

Status/ Framdrift: 

- Sweco har kvalitetssjekker vårt forprosjekt, med hensyn til avløpsmengder, traseer, 
pumpestasjoner osv. Rapport med kostnadskalkyle oversendt IVAR. Rapport 
gjennomgås nå av prosjektgruppen med løpende møter internt og konsulent,  
ferdigstilles i løpet av desember 2020.     

- Reguleringsplan m/ KU, oppstartsfasen er i gang. 
- Grunneierforhandlinger, oppstart 2021 
- Detaljprosjektering nye pumpestasjoner, oppstart 1. kvartal 2021 
- Byggestart 1 etappe er utsatt til 2025 pga vedtak i styre om reduset låneramme. 
- Felles VA - prosjekt på Tu med  Klepp kommunes(KK) er godt i gang, lagt ca. 750 lm 

av totalt 1700 lm. Enighet om prinsippskisse vedr. kostnadsfordeling. Avvente 
fremdeles samarbeidsavtale som skal sette opp av KK.  

- Ny runde med berørte kommuner Gjesdal, Sandnes, Klepp og Time vil bli 
gjennomført 1. kvartal 2021, samt øvrige off. myndigheter fra 2. kvartal 2021.   

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  27.000.000,-          
Bevilget  2019                                                                  kr    5.000.000,-   
Totalt forbruk pr. 15.10.2020                                                         kr. 11.405.000,-

120038 Lukthåndtering SNJ 

Generelt 

Prosjektets formål er etablering av nytt tilbygg på eksisterende bygg for husing av 
luktreduserende utstyr og annet.   

Status 

Anleggsarbeidene nærmer seg ferdigstillelse. 

Framdrift er påvirket av situasjonen rundt koronaviruset. 

Framdrift 

Oppdatert framdrift for prosjektet.  
Vedtak i ledergruppen:  august 2018 (uke 34-35) 
Detaljprosjektering:  ferdigstilt august 2019 
Kontrahering:   ferdigstilt juli/september 2019 
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Bygningsmessige arbeider: august 2019 – april (mai) 2020 
Maskinteknisk:  november 2019 – august 2020 
Elektro/automasjon:  oktober 2019 – august/september 2020  
VVS: desember 2019 – februar 2020 
Idriftsetting:  september - oktober 2020 

Detaljerte framdriftsplaner er utarbeidet at hver entreprise.  
Byggleder besørger koordinering av overordnet framdrift. 

Pga. koronaviruset var det midlertidig stans i anleggsarbeidet da Graintec med utenlandsk 
arbeidskraft ikke kunne være på anlegget, dette påvirket framdriften for de andre 
entreprisene som var avhengig av at Graintec sine maskininstallasjoner ble ferdigstilt.  

HMS/SHA 

En registrerte alvorlige hendelser (hendelser med personskade), klemskade av hånd/fing 
mellom løpekatt og lift. Hendelsen er behandlet og registrert i TQM. 
Utover dette er det ikke registrert annet ift. hms. 

Risiko 

Økonomisk risiko 
Feil/mangler i beskrivelse. 
Diverse uavklart mot eksisterende anlegg og drift. 

Framdriftsrisiko 
Oppfølging og koordinering av gjennomføring.  
Dårlig framdriftstyring hos entreprenør.  
Uforutsette hendelser og situasjoner. 

Teknisk risiko 
Kollisjoner på tvers av fag, entrepriser og eksisterende bygg og drift.  
Prosjektet kan på grunn av uavklart bruk av bygningsareal få utfordringer med tilpasninger til 
drifts ønsker og behov for arealbruk.  
Endringer og større tilpasninger mot eksisterende anlegg.  
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Kostnader 

Pr. 31.03.20 Pr. 31.07.20 

- Beregnet totalkostnad  (1) 22 mill kr 

- Usikkerhet/margin   (2) 4,4 mill kr 

- Bevilget totalt pr. 01.10.2019 27,0 mill kr 

- Totalt forbrukt pr. 01.01.2019 0,761 mill kr

- Til disposisjon pr. 01.01.2019 21,74 mill kr

- Totalt forbruk 18,49 mill kr 24,46 mill kr 

- Forventet sluttsum 27,00 mill kr 27,96 mill kr 

(1) Med beregnet totalkostnad menes den totale kostnadsrammen som framkommer etter forprosjekt eller 

annen kostnadsberegning på samme nivå inklusiv alle byggherrens kostnader og margin. Dersom dette 

ikke foreligger fylles feltet ut med «ikke beregnet». 

(2) Usikkerhet/margin skal alltid legges inn ved beregning av totalkostnad. Størrelsen på denne må vurderes i 

hvert enkelt prosjekt. Et normalt omfang vil være ca. 20/40 % på henholdsvis 

forprosjekt/skisseprosjektnivå. Basert på  estimert entreprisekostnad inklusive uspesifisert. Er ikke 

totalkostnaden beregnet oppgis heller ikke margin. 

Økt forventet sluttsum skyldes tilleggsleveranser/-arbeid bestilt på bakgrunn av behov og tilpasning 

mot eksisterende anlegg og drift.  

120049 Forbikjøringslomme FV44 (rekkefølgekrav Grødaland) 

Reguleringsplanen for Grødaland har følgende rekkefølgekrav: 

Innen der blir gitt brukstillatelse til nye bygninger innenfor I1-I4 skal passeringslomme 

på fv. 44, samt atkomst og parkering for trafo i henhold til plan 1052 være etablert. 

Det er søkt dispensasjon for rekkefølgekravet og innvilget dispensasjon til 1. september 

2021. Vedtak om dispensasjon er påklaget og under klagebehandling. 

Det må nå utarbeides en ny reguleringsplan for passeringslomme som erstatter plan 1052. 

Følgende arbeid vil inngå i prosjektet: 

 Utarbeide reguleringsplan 

 Foreta grunnerverv (ekspropriasjon må påregnes) 

 Utbygging av nytt kryss 

Reguleringsplan ble oversendt til Hå kommune for førstegangsbehandling i juni 2020 og ble 

førstegangsbehandlet i kommunestyret 03.09.2020. Høringsfrist for planen er satt til 26. 

oktober og planen planlegges andregangsbehandlet før jul 2020. 
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Kostnader knyttet til prosjektet er foreløpig ikke foretatt og det er ikke avsatt budsjettmidler 

for prosjektet. Det vil bli utarbeidet en kalkyle og lagt inn forslag til budsjett i økonomiplan og 

budsjett 2021. 
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NYANLEGG RENOVASJON 

130005 Ettersorteringsanlegg (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 
Eurokurs var fram til 2019 ca 8,3 – 9,6. Eurokurs april 2020 på ca 11 prognose 45 mill kr. 
Den er noe lavere etter sommer 2020.  

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 har pågått arbeid for å forbedre driftstid fram til februar 2020. 

Andre maskinentreprise, vaskeanlegget, ble påbegynt i juli 2018 og var ferdig installert i 
januar 2019. Testing med materiale skulle vært ferdig april 2019.  Det må oppnås gitte krav 
før 3 måneders prøvedrift påbegynnes. Kravene var ikke oppnådd april 2020. Anlegget ble 
nedstengt i mars siden entreprenør måtte returnere til Italia pga Korona-pandemi. Arbeidet 
ble tatt opp igjen i juli 2020 

Vaskeanlegget hadde om lag normal drift med planlagt kapasitet i perioden fram til mars, for 

alle plasttyper. 

Første del av ombygging av extruder/filter for å oppnå krav til kvalitet i kontrakt for LDPE ble 

utført i august 2020. Andre del, for å oppnå krav til kapasitet med rett kvalitet blir utført 

november / desember. 

Overskudd av utsortert LDPE-plast selges til Tyskland. 

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: etter ombygging for kapasitet desember 20
Overtakelse: Etter 3 måneders prøvedrift

Antatt sluttkostnad *                                  kr 715.000.000,- 
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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 2020                                                                                 kr   34.000.000,- 
Totalforbruk                                                                                    kr 698.100.000,-  
* Eurokurs 10,5  august2020 

672 mill + Eurokurs 43 mill er 715 mill. kr. 

Ingen endring i prognose fra forrige rapportering. 

130016 Nytt bygg for mottak farlig avfall, Forus Gjenvinningstasjon. 

Forus gjenvinningsstasjon/farlig avfall har fått økt krav til innendørs lagring. I tillegg  

forventes økte mengder iht. befolkningsøkning og økt fokus på sotering.  

Vi mottar idag farlig avfall fra våre eier kommuner, samt andre gjennvinnings-

stasjoner som vi drifter på Rennesøy og Finnøy.  

Dagens utforming og bygg er fra 2004, påbygd i 2008 er for lite. 

I tilllegg må mottak av EE - avfall innendørs også vurderes.  

Behov og løsning for ovennevnte prosjekt er vurdert og fastlagt på grunnlag av 

rapport som ble ferdigstillet november/desember 2019. Rapport ble oversendt 

ledergruppen for behandling og beslutning. Videre har PL mottatt skriftlig bestilling på 

nytt bygg for farlig avfall innenfor området/eiendommen som vi selv disponerer på 

Forus gjenvinningsstasjon.  

Status 

Tomt/beliggenhet for nytt bygg, må stemme ut ifra, adkomst, areal og logostikk på 

egen tomt.  Ut ifra forannevte og befaring er det besluttet at tomt for nytt bygg blir på 

eiendommens sørside, øst for tidligere adkomstveg.  Ut ifra dette er det nødvendig å 

søke Sandnes Kommune om økt kotehøyde og u - graden på tomten.  

Innhold i bygget er bestemt og godkjent.  

Brannkrav for bygget er avklart i eget notat utarbeidet av branntekn. konsulent   

planlegging. På dette grunnlaget har vi fått utarbeidet skissetegninger av bygget, 

samt kostnadskalkyle som er satt sammen til en rapport.  

Fremdrift  

- Mottatt tilbudspriser er under evaluering,  innstilling i løpet av oktober`20.  
- Byggestart forventes desember`20.   
- Arbeidet vedr. reguleringsendring pågår. 



Side 21 

- Nabovarsel er sendt ut og er på plass, gyldig 12 mnd.  

Antatt slutt kostnad                                                                 kr. 15 mill 
Usikkerhet                                                                Ikke fastlagt 
Budsjett (Bare prosjekteringskostnader)                                     kr  15 mill
Totalt forbruk pr. 15.10.2020                                                       kr. 1.4 mil
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OPPSUMMERING ØKONOMI 

Ved utgangen av september 2020 er det totalt forbrukt ca.143.000.000,- til investeringer. 

Dette er ca. 137.000.000,- under vår periodisering som var på 280.000.000,-.  

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.  

Fra 2020 inngår Rennesøy og Finnøy som en del av Stavanger kommune og Stavanger 

kommune vil da overta prosjektansvar for alle fremtidige investeringsprosjekt. Time 

kommune har sagt opp sin samarbeidsavtale med IVAR og vil fra 01.01.2021 overta alle 

investeringsprosjekt i kommunen. 

Disse prosjektene rapporteres ikke i denne rapporten. 

Mariero 20.10.2020 
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Saksframlegg

Status for arbeidet med anlegg for CO2 fangst, Forus energigjenvinning

Saksbehandler: Ingrid Nordbø
Arkivsak nr: 20/284

Saksnr. Utvalg Møtedato
2020/32.7 Styret IVAR IKS 13.11.2020

Saksutredning: 

Bakgrunn:

Representantskapet fattet i sak 2020/12 24.04.2020 følgende vedtak:   

Representantskapet ber om at det legges frem en sak for styret og rep.skap om at IVAR tar en 
posisjon i «Northern Lights prosjektet» og får tildelt sin respektive del av regjeringens krisepakke for 
CO2 fangst.

Det gjøres kostnadsvurdering av alle tiltak med beregning av konsekvenser for gebyrene.

Vedtaket ble fulgt opp gjennom sak til styret, sak 2020/18 den 05.06.20. Styret fattet følgende 
vedtak:  

· Styret ber om at henvendelsen fra rep.skapet effektueres som et samarbeid med Lyse Neo 
og Forus Energigjenvinning.

· Prosjektet initieres med en ramme på 1 mill. kr.
· På passende tidspunkt fremlegges for ny behandling aktivitetsplan og budsjett for å avklare 

hvilke rammer som kan oppnås for et mulig CCS prosjekt knyttet til Forus Energigjenvinning.

Det ble i tillegg gitt en muntlig orientering om status for arbeidet i styrets møte 04.09.2020.  

I denne saken gis det en ny status for arbeidet med oppfølging av vedtakene om CO2 fangst fra Forus 
energigjenvinning sine anlegg på Forus.  

Om Forus energigjenvinning:
Forus energigjenvinning består av to samlokaliserte forbrenningsanlegg for avfall på Forus. 
Anleggene leverer fjernvarme som distribueres via Lyse Neo sitt fjernvarmenett.  
Forus Energigjenvinning 1 AS er eid av Lyse Neo AS og IVAR Næring AS, mens Forus Energigjenvinning 
2 AS er eid av Lyse Neo AS og IVAR Næring as med til sammen 86% av aksjene, mens den resterende 
eierandelen er fordelt på Dalane Miljøverk, Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS, IRS 
Miljø IKS (Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal og Lund).  

De to forbrenningsanleggene på Forus utgjør regionens største punktutslipp av CO2 (100 000 t/år) 
som tilsvarer 5 % av utslippet i regionen.  



Mulighetsstudie og status søknader
Styret i Forus Energigjenvinning har fått utført en mulighetsstudie for CO2 fangst som nå foreligger. 
Studien er foretatt i samarbeid med Aker Carbon Capture.  

Noen viktige funn i studien er:  

· Det er teknisk mulig å fange inn 90% av CO2 utslippet fra anleggene på Forus.  
· Et fangstanlegg vil både kreve, og avgi mye varme.  
· Varmeleveransen fra anleggene kan opprettholdes ved god varmegjenvinning. Dette vil øke 

investeringen noe og redusere kraftsalget noe.  
· Fangstanlegg med varmeintegrasjon, flytendegjøring av CO2 og lagertanker krever store 

arealer. Det er ikke mulig å opprettholde dagens forbrenningskapasitet og fange inn CO2 
på dagens arealer.  

· Det er store synergieffekter ved å bygge fangstanlegget med et nytt forbrenningsanlegg.  
· Det er grunn til å tro at kostnadene, målt i kr pr tonn CO2 fanget vil kunne bli lavere enn for 

Klemetsrudanlegget.  

Foreløpige vurderinger fra styret i Forus energigjenvinning:  

· Tilfanget av avfall er økende i regionen og det er allerede i dag ønskelig med større 
forbrenningskapasitet. Det er dermed ikke ønskelig med permanent eller midlertidig 
redusert kapasitet.    

· Linje 1 er gammel og vil mest sannsynlig måtte skiftes ut i løpet av 10 år.  
· Det er ønskelig å opprettholde eller øke varmeleveransen.  

Status søknader

Lyse Neo har på vegne av prosjektet søkt om støtte til et forprosjekt for å utrede forretningsmodell 
og integrasjon, fra det nasjonale programmet for teknologier for karbonfangst og lagring, CLIMIT. 
Søknaden ble innvilget med 1,6 mill kr i oktober 2020. Det forutsettes at eierne selv skal stille med 
tilsvarende beløp i form av egeninnsats.  

Det er aktuelt å jobbe mot en søknad til EUs Innovation Fund med antatt søknadstidspunkt oktober 
2021. En slik søknad er et omfattende arbeid, men vil være viktig for å oppnå delfinansiering med EU 
midler.  

Videre arbeid

Styret i Forus energigjenvinning vil før nyttår gjennomføre en egen strategisamling med 



karbonfangstprosjektet som tema. Viktige spørsmål som vil bli drøftet og belyst vil være videre 
beslutningsprosess, kostnadsberegning og finansiering, tidsplan og samarbeidsform med Aker 
Carbon Capture.  På grunnlag av dette arbeidet vil det bli lagt frem en sak for styret i IVAR med mer 
konkrete planer for videre plan- og utredningsarbeid.  

Foreløpige vurderinger tilsier at et godt beslutningsgrunnlag for fangstanlegg på Forus kan være klart 
i 2022. Forutsatt finansiering kan et anlegg realiseres i 2026.  

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Ingrid Nordbø



Saksframlegg

Eventuelt

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 20/562

Saksnr. Utvalg Møtedato
2020/33 Styret IVAR IKS 13.11.2020

Saksutredning: 

Forslag til vedtak:

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen
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