
Møteinnkalling
for 

Styret IVAR Næring AS 

Møtested: Teams
Dato: 22.01.2021
Tid: Kl. 10:00 

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.. 
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Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen 



Saksframlegg

Godkjenning av protokoll

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 21/27

Saksnr. Utvalg Møtedato
2021/02 Styret IVAR Næring AS 22.01.2021

Vedlegg:
Protokoll - Styret IVAR Næring AS - 13.11.2020 

Saksutredning: 

Forslag til vedtak:
Protokoll godkjennes.

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen 



Saksframlegg

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 21/27

Saksnr. Utvalg Møtedato
2021/01 Styret IVAR Næring AS 22.01.2021

Saksutredning: 

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen 



Møteprotokoll 
for 

Styret IVAR Næring AS 

Møtested: Mariero - Auditoriet
Dato: 13.11.2020
Tid: Kl. 11:20

Til stede: Medlemmer: Hilda Bådsvik, Jostein Karlsen, Reinert Kverneland, 
Sara Mauland, Stanley Wirak, Trygve Andre Meyer 

Generalforsamlingens 
leder 

Jarl Endre Egeland

Forfall: 

Administrasjonen: Ingrid Nordbø, Jostein Karlsen

Sakliste 

Sak nr. Sakstittel
2020/13 Godkjenning av innkalling og saksliste

2020/14 Godkjenning av protokoll

2020/15 Orienteringssaker

2020/15.1 Rapportering IVAR Næring AS - eierskap og næringsvirksomhet per 
31.12.2019

2020/16 Eventuelt

2020/13 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandling

Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes.

2020/14 Godkjenning av protokoll

Behandling

Vedtak: 
Protokoll godkjennes.
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2020/15 Orienteringssaker

Behandling

Vedtak: 

2020/15.1 Rapportering IVAR Næring AS - eierskap og næringsvirksomhet per 
31.12.2019

Behandling

Vedtak: 
Saken tas til orientering.

2020/16 Eventuelt

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

----------------------------                       --------------------------               
    Hilda Bådsvik          Reinert Kverneland         



Saksframlegg

Avvikling av Minorga Vekst AS

Saksbehandler: Ingrid Nordbø
Arkivsak nr: 16/138

Saksnr. Utvalg Møtedato
2021/03 Styret IVAR Næring AS 22.01.2021

Saksutredning: 

Det vises til sak i styret i IVAR IKS om endring i avtalen for håndtering av gjødselvirksomheten ved 
Sentralrenseanlegget Nord Jæren (SNJ). Endringen kommer som følge av at vår partner i Minorga 
Vekst AS ønsker å trekke seg ut av gjødselproduksjon, og heller ikke ønsker å ha virksomhet i Asia.  
Dette innebærer at de ønsker å fase ut denne aktiviteten fra Minorga Vekst AS.  

Grønn Vekst sin beslutning har konsekvenser både for IVAR IKS sin aktivitet i Mekjarvik, og for det 
felles eide selskapet Minorga Vekst AS. Konsekvensene for gjødselproduksjonen ved 
sentralrenseanlegget i Mekjarvik ble behandlet i egen sak i styret i IVAR IKS. Konsevensene for 
Minorga Vekst AS behandles i denne saken i styret i IVAR Næring AS som eier 50% av aksjene i 
Minorga Vekst AS. 

Kort historikk 
I 2011 etablerte IVAR selskapet Minorga Vekst AS sammen med selskapet Grønn Vekst AS, der den 
sentrale aktiviteten siden oppstart har vært å utvikle, produsere og selge gjødselprodukter basert på 
pelletert avløpsslam fra SNJ. I 2012 startet etableringen av gjødselfabrikken på SNJ.  Fra 2014 
har gjødsla produsert ved SNJ blitt eksportert til Vietnam. Det er Minorga Vekst AS som har stått for 
utvikling av gjødselproduktene, og salg til Vietnam.  Et heleid datterselskap av Grønn Vekst, Høst Asia 
Ltd.  har vært salgsapparatet i Vietnam.   

Eierprosesser i Minorga Vekst AS høsten 2020
Høsten 2020 varslet Grønn Vekst IVAR om at de har besluttet å fase ut gjødselproduksjon fra sin 
virksomhet, og at de ikke lenger ønsker å ha virksomhet i Asia. Dette førte til at de også ønsket å 
avvikle gjødselproduksjon i Minorga-regi.   

To tidligere medeiere og ledende ansatte i Grønn Vekst etablerte fra samme tidspunkt selskapet 
Terramarine AS som vil ha gjødseleksport til Vietnam som hovedaktivitet. De har også overtatt det 
vietnamesiske selskapet Høst Asia Ltd fra Grønn Vekst med virkning fra 1. oktober 2020.    

Dette vil ha konsekvenser for IVAR, og vi var uforberedt på Grønn Vekst sin beslutning.  Vi har likevel 
anerkjent at det ikke vil være mulig med en videre utvikling av gjødselaktiviteten i Minorga når den 
ene av to partnere ikke har en langsiktig motivasjon for å opprettholde aktiviteten.  

For å fortsatt kunne opprettholde dagens etterbehandlingsmetode for slam på SNJ, og sikre en kanal 
for avhending av gjødselproduktene må dermed IVAR IKS inngå avtale om salg av gjødsel 
til Terramarine AS, som vil eksportere gjødsla til Vietnam.    

Gjenværende aktivitet i Minorga Vekst AS



Gjødselproduksjon var begrunnelsen for opprettelsen av Minorga, og har vært selskapets eneste 
aktivitet fra oppstart og frem til 2020.  

Høsten 2019 pågikk et arbeid for å utvide forretningsplattformen til Minorga Vekst AS. Bakgrunnen 
var at selskapets økonomiske resultater hadde utviklet seg dårligere enn forventet siden oppstart, og 
en ønsket å etablere tilleggsaktiviteter som kunne bidra til en styrking av økonomien i selskapet 
mens en videreutviklet gjødselaktiviteten.  Saken ble behandling av styret i IVAR Næring AS 
04.10.2019. 

Det ble besluttet å utvide aktiviteten i selskapet med to støtteaktiviteter.  
· Produksjon av jordblandinger for salg basert på hage-/parkkomost fra IVAR og steinstøv fra 

Velde Pukk AS.  
· Håndtering av Grødaland-bioresten som jordforbedringsmiddel på Sør-Østlandet.  

Prosjektet med jordblandinger har enda ikke kommet i gang bl.a. på grunn av manglende tillatelser 
fra Fylkesmannen.   Bioresten fra Grødaland har siden 2018 blitt brukt som jordforbedring på Sør-
Østlandet gjennom en avtale mellom Grønn Vekst og IVAR IKS, inngått etter en åpen 
anbudskonkurranse.  Avtalen ble overdratt til Minorga på nyåret 2020 for å bidra positivt til 
økonomien i Minorga.  

Grønn Vekst AS har uttrykt ønske om å fortsette samarbeidet i Minorga Vekst AS med jordblandinger 
som hovedaktivitet.  Jordblandinger er Grønn Vekst sin kjerneaktivitet med flere produksjonssteder i 
Norge. De har forventninger om økt etterspørsel etter torvfrie jordblandinger, og ser gode 
forretningsmuligheter ved å etablere seg i vår region.  
IVAR har vurdert om jordblandingsaktiviteten alene gjør at Minorga Vekst AS bør opprettholdes som 
eget selskap.  Vi har i den forbindelse gjennomgått avtaler om driftsopplegg for jordproduksjonen 
som ble inngått med Minorga Vekst på nyåret 2020, men som ikke enda ikke effektuert pga 
manglende tillatelser til å gå i gang.  

I avtalen med Minorga skulle IVAR få en svært lav betaling for komposten som skulle inngå som 
råstoff i jordblandingene, totalt 30 – 50 000 kr pr år, og avtalen gav dermed få økonomiske insentiver 
for IVAR.  Det lå imidlertid en potensiell fordel for IVAR i avtalen dersom det ble gitt tillatelse til også 
å blande inn biorest basert på avløpsslam i jordblandingene. Prosjektet kunne slik bidratt til en 
alternativ anvendelse av slam, og styrke vår helhetlige bioresthåndtering.  Minorga har imidlertid 
ikke oppnådd nødvendige tillatelser fra forurensningsmyndighetene for dette, hovedsakelig 
begrunnet i det at aktuelle området til Velde Pukk ligger nær et verna vassdrag. Det er ikke 
sannsynlig at en vil kunne oppnå tillatelse til bruk av slambasert biorest på kort og mellomlang sikt på 
denne lokaliteten.   
Det er dermed ikke lenger gode grunner for å gå videre med jordblandingsprosjektet sammen med 
Grønn Vekst, og dermed heller ikke grunner til å opprettholde et eget selskap, Minorga Vekst, med 
kun dette som hovedaktivitet.  
Hage- parkkomposten til IVAR deles i dag ut til innbyggere på gjenvinningsstasjonene mot et 
lavt/symbolsk vederlag. Dette er populært tilbud, og det er større etterspørsel etter IVAR sin hage-
/parkkompost  enn det som er tilgjengelig.  Det er imidlertid ikke sikkert at denne bruken fører til 
reduksjon i bruk av torvbaserte jordprodukter i så stor grad som ønskelig.  IVAR bør derfor fortsatt se 
på muligheter for å anvende komposten vår i jordblandinger som kan erstatte torvholdige 
jordprodukter,  enten i samarbeid med andre eller i egen regi.  Grønn Vekst AS er en sentral aktør i 
Norge på dette området, og det er dermed ikke utelukket at samarbeid kan etableres på et senere 
tidspunkt, men da innenfor en annen ramme enn Minorga Vekst.  

Konklusjon: 



Minorga Vekst avvikles.  Dette vil få konsekvenser for eiendeler i balansen til IVAR Næring AS.  
Verdien på aksjene i Minorga er imidlertid nedskrevet pga gjentatte svake økonomiske resultater i 
årene etter oppstart. Ved en slik frivillig avvikling av selskapet må det gjøres opp med eventuelle 
eksterne krav. Minorga har udekkete forpliktelser, hovedsakelig til de to eierne selv, men også noen 
eksterne parter. De to eierne må bli enige om hvordan økonomiske krav fra både eksterne og de to 
eierne selv skal gjøres opp 
med utgangspunkt i regnskapsstatus på avviklingsstidspunktet.  Dette kommer vi tilbake til i en egen 
sak når disse forholdene er klarlagt.  

Forslag til vedtak:

IVAR setter i gang prosess med å avvikle Minorga Vekst AS.  

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Ingrid Nordbø



Saksframlegg

Salg av aksjer FE II

Saksbehandler: Lene Beadle
Arkivsak nr: 19/545

Saksnr. Utvalg Møtedato
2021/04 Styret IVAR Næring AS 22.01.2021

Saksutredning: 
Som en del av avviklingen av Ryfylke Miljøverk IKS (RYMI) har IVAR Næring AS overtatt (innløst) 
aksjeposten RYMI hadde i forbrenningsanlegget Forus Energigjenvinning II AS (FE II).  

Vedtektene for Forus Energigjenvinning II, §10 er som følger: 

”Selskapets aksjer er fritt omsettelige, men øvrige aksjonærer har forkjøpsrett 
i henhold til undernevnte. Styret kan beslutte at forkjøpsretten ikke gjelder når selskapet er i 
forhandlinger med potensielle investorer som vil tilføre selskapet kapital forutsatt at disse er 
offentlige selskaper/organer. ~ 

Ved overdragelse av aksjer har de øvrige aksjeeiere forkjøpsrett. Når selskapet 
mottar melding om at aksjer er avhendet eller ønskes avhendet, skal det innen 14 dager varsles 
de øvrige aksjeeierne. Forkjøpsretten utløses ved enhver form for eierskifte". 

FE II er eid av Lyse Neo AS og IVAR Næring AS med til sammen 86% av aksjene. Den resterende 
eierandelen er fordelt på Dalane Miljøverk (DIM), Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS 
(RFL), og IRS Miljø IKS (Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal og Lund). 

Lyse Neo AS har i egen erklæring fraskrevet seg sine rettigheter til forkjøpsrett og vil ikke bli tilbudt 
aksjer i denne omsetningen. Lyse Neo AS og IVAR Næring AS er majoritetseiere og har en enighet om 
at disse to partene hver skal ha lik eierandel i selskapet FE II. IVAR Næring AS vil dermed heller ikke 
benytte sin forkjøpsrett til aksjene.   

RFL, IRS Miljø IKS og DIM har alle skriftlig bekreftet at de ønsker å benytte seg av muligheten for kjøp 
av aksjene. 

Av praktiske årsaker under avviklingen av RYMI ble det planlagt en 2-trinns overdragelse av RYMI sin 
aksjepost i FE II AS. Planen var at IVAR Næring AS først innløste aksjene, for så å selge disse videre til 
de tre aksjeeierne DIM, RFL og IRS Miljø IKS.  

IVAR Næring AS har innløst (overtatt) 315 aksjer til en total verdi av NOK 2 100 000,-. Dette tilsvarer 
NOK 6 667,- per aksje. Avtalen med IRS Miljø IKS, DIM, og RFL er at disse aksjene skal deles likt 
mellom de tre selskapene og således videreselges til IRS Miljø IKS, DIM og RLF for samme kurs som 
IVAR Næring AS innløste aksjene for. Dette medfører at hvert av de tre selskapene overtar 315/3 av 
aksjene som IVAR Næring AS innløste. Dette utgjør 105 aksjer til hvert selskap.  

Kostnadene for dette, ifølge kursen IVAR Næring AS har betalt, (105 stk x NOK 6 667,- per aksje) blir 
NOK 700 035,- fra hvert av de tre selskapene.  



Det kreves en styrebehandling i IVAR Næring AS før aksjesalget gjennomføres. 

Forslag til vedtak:

IVAR Næring AS vedtar salg av aksjer i Forus Energigjenvinning II AS til Dalane Miljøverk, 
Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS, og IRS Miljø IKS i henhold til saksutredningen, med  
salg av 105 aksjer til hvert av selskapene til en aksjepris på NOK 6 667,- per aksje.  

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Lene Beadle



Saksframlegg

Jæren Biopark AS - vedtektsendring

Saksbehandler: Ingrid Nordbø
Arkivsak nr: 20/285

Saksnr. Utvalg Møtedato
2021/05 Styret IVAR Næring AS 22.01.2021

Saksutredning: 
Det vises til sak behandlet i IVAR IKS vedrørende ledig produksjonskapasitet 
ved Grødaland biogassanlegg, og mulighetene for å ta imot husdyrgjødsel ved anlegget.  

Jæren Biopark AS ble etablert i juni 2020, etter vedtak i styret i IVAR Næring AS avholdt 5. juni 2020 
(se vedlagte sak). Selskapet har hatt som formål å etablere et anlegg for produksjon av husdyrgjødsel 
basert på biogass, og aktiviteten de første månedene har vært innrettet mot å utrede bygging av nytt 
anlegg frem mot investeringsbeslutning. Selskapet har i oppstartsmånedene blitt driftet ved hjelp av 
innleid daglig leder, og innleie av noen faglige ressurser. I tillegg har eierne bistått med faglige 
ressurser fra sine organisasjoner.  
   
Eierne i Jæren Biopark AS har i eiermøter i desember og januar drøftet videre veivalg for selskapet. 
Bakgrunnen for drøftingene har vært at den foreløpige vurderingen av kapasiteten i IVARs anlegg på 
Grødaland tilsier at det eksisterende anlegget kan ha kapasitet til å ta imot større volumer av 
husdyrgjødsel.  Videre ser eierne et behov for å vie enda større oppmerksomhet til den helhetlige 
verdikjeden knyttet til produksjon av biogass basert på husdyrgjødsel, der verdikjeden mellom det 
enkelte gardsbruk og et biogassanlegg, og verdikjeden knyttet til biorest er sentrale.   
   
Dette har resultert i et forslag til et noe endret formål for selskapet, som foreslås innarbeidet i 
vedtektenes formålsbestemmelse:  
   
Selskapets formål er å utnytte husdyrgjødsel som råstoff i produksjon av biogass og andre produkter, 
og slik tilby en miljøvennlig og økonomisk bærekraftig anvendelse av husdyrgjødsel.  Selskapet skal 
utvikle komplette verdikjeder fra det enkelte gardsbruk til et biogassanlegg, og til håndtering av 
biorest i etterkant. 
   
Eksisterende formålsbestemmelse lyder slik.  
Selskapet skal ha som formål å etablere et anlegg som utnytter lokalt råstoff i form av gjødsel og 
annet biologisk restavfall til effektiv produksjon av klima- og miljøvennlige produkter i en sirkulær 
verdikjede, samt det som naturlig står i forbindelse med dette.
   
Eierprosessene har avklart at eierne av Jæren Biopark AS ønsker fortsatt, i felleskap, å realisere en 
helhetlig løsning for produksjon av biogass basert på husdyrgjødsel, og ser selskapet som et egnet 
redskap for å realisere denne målsettingen. Selskapet skal i første omgang utnytte mulighetene for å 
bruke tilgjengelig kapasitet i IVARs eksisterende biogassanlegg.  Hvis behov kan selskapet deretter 
etablere nye anlegg.  Utredning av nyanlegg frem til investeringsbeslutning er dermed ikke 
hovedoppgaven for selskapet på kort sikt.  
   
Første fase av arbeidet vil gjennomføres med ressurser som primært finnes i eiernes egne 



organisasjoner. En av eierne, Lyse, har stilt til rådighet en prosjektleder som vil forestå den 
overordnete prosjektkoordineringen på vegne av selskapet, og selskapet har dermed ikke lenger 
behov for innleid administrasjon.  Styret for selskapet vil i første fase være styringsgruppe for 
prosjektet, og det ble dermed avklart at dette bør bestå av en representant fra overordnet ledelse 
hos hver av de tre eierne, i tillegg til et eksternt styremedlem med tilknytning til landbruksnæringen. 
Det er i januar valgt nytt styre som er sammensatt slik:  
   
Ingrid Nordbø, IVAR Næring AS (styreleder)  
Leiv Ingve Ørke, Lyse AS  
Per Harald Vabø, Felleskjøpet Rogaland Agder  
Olav Røysland  
   
Økonomi:
Jæren Biopark ble stiftet med en aksjekapital på 30 000 kr og overkurs 270 000 kr, totalt 300 000 kr. 
IVAR Næring AS gikk inn med en tredjedel av dette, altså 10 000 kr i aksjekapital, og 90 000 kr som 
overkurs, totalt 100 000 kr.  
   
Selskapet meldte i november at løpende driftsutgifter tilsa et snarlig behov for mer midler, 
utover oppstartskapitalen. Lyse AS og Felleskjøpet Rogaland Agder innvilget før årsskiftet et lån til 
selskapet på 150 000 kr hver.  IVAR Næring meldte at beslutning om tilsvarende lån måtte avvente 
styrebehandling i IVAR Næring i januar.  Det forventes at løpende driftsutgifter reduseres 
fremover, men det arbeides i disse dager med å legge en arbeidsplan for selskapet med tilhørende 
budsjett. Vi avventer dermed beslutning om lån eller annen kapitaltilførsel inntil dette arbeidet har 
kommet lenger, men varsler at det uansett vil være snakk om et lån på 150 000 kr for at alle eierne 
skal bidra likt.  

Forslag til vedtak:
1. IVAR Næring AS vil bidra til at Jæren Biopark AS kan realisere en helhetlig løsning for 

produksjon av biogass basert på husdyrgjødsel. Selskapet skal i første omgang søke å utnytte 
tilgjengelig kapasitet i IVARs eksisterende biogassanlegg.  Hvis behov kan selskapet deretter 
utrede nye anlegg.  

2. Vedtektenes beskrivelse av selskapets formål endres til: 

Selskapets formål er å utnytte husdyrgjødsel som råstoff i produksjon av biogass og andre 
produkter, og slik tilby en miljøvennlig og økonomisk bærekraftig anvendelse av husdyrgjødsel.  
Selskapet skal utvikle komplette verdikjeder fra det enkelte gardsbruk til et biogassanlegg, og til 
håndtering av biorest i etterkant. 

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Ingrid Nordbø





Saksframlegg

Orienteringssaker

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 21/27

Saksnr. Utvalg Møtedato
2021/06 Styret IVAR Næring AS 22.01.2021

Saksutredning: 

Forslag til vedtak:
Sakene tas til orientering

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen 



Saksframlegg

Eventuelt

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 21/27

Saksnr. Utvalg Møtedato
2021/07 Styret IVAR Næring AS 22.01.2021

Saksutredning: 

Forslag til vedtak:

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen


