
Møteinnkalling
for 

Styret IVAR IKS 

Møtested: Teams
Dato: 09.04.2021
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.. 

Sakliste 

Sak nr. Sakstittel
2021/09 Godkjenning av innkalling og saksliste 

2021/10 Godkjenning av protokoll 

2021/11 Styrets møte med revisor 

2021/12 Årsregnskap og styrets beretning 2020 

2021/13 Salg av tomt på Bogafjell 

2021/14 Kostnader planlagte utbyggingsområder 

2021/15 120005 Energisentral Grødaland - Forslag om å avslutte 
utbyggingsplaner i regi av IVAR

2021/16 Orienteringssaker 

2021/16.1 Hovedplan avløp - igangsetting av planarbeid 

2021/17 Eventuelt 

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen 



Saksframlegg

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 21/160

Saksnr. Utvalg Møtedato
2021/09 Styret IVAR IKS 09.04.2021

Saksutredning: 

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen 



Saksframlegg

Godkjenning av protokoll

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 21/160

Saksnr. Utvalg Møtedato
2021/10 Styret IVAR IKS 09.04.2021

Vedlegg:
Protokoll - Styret IVAR IKS - 22.01.2021 

Saksutredning: 

Forslag til vedtak:
Protokoll godkjennes.

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen 



Møteprotokoll 
for 

Styret IVAR IKS 

Møtested: Teams
Dato: 22.01.2021
Tid: Kl. 09:00

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

Representantskapets 
leder. 

Jarl Endre Egeland 

Observatører: Eline Nilsen Furre, Geir Strømland
Forfall: 

Administrasjonen: Ingrid Nordbø, Jostein Karlsen

Sakliste 

Sak nr. Sakstittel 
2021/01 Godkjenning av innkalling og saksliste

2021/02 Godkjenning av protokoll

2021/03 Renovasjonsforskrift Ryfylke

2021/04 Grødaland biogassanlegg - produksjonskapasitet og råstofftilgang

2021/05 Gjødselproduksjon ved Sentralrenseanlegg Nord Jæren

2021/06 Status nyanlegg per 31.12.2020

2021/07 Orienteringssaker

2021/07.1 Sentralt mottaks- og gjenvinningsanlegg for overskuddsmasser på 
Jæren

2021/08 Eventuelt

2021/01 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandling

Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes.
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2021/02 Godkjenning av protokoll

Behandling

Vedtak: 
Protokoller for styremøter 13.11.2020 og 18.12.2020 godkjennes.

2021/03 Renovasjonsforskrift Ryfylke

Behandling

Vedtak: 

Forslag til revidert renovasjonsforskrift og avfallsnorm for Ryfylke legges ut på høring.

2021/04 Grødaland biogassanlegg - produksjonskapasitet og råstofftilgang

Behandling
Ingrid Nordbø orienterte.

Vedtak: 
1. Redegjørelsen for kapasitet og råstofftilgang for Grødaland biogassanlegg tas til 

orientering. 
2. Det settes i gang arbeid for å øke råstoffmengden inn til anlegget fra alle 

typer aktuelle substrater.  
3. Det settes i gang arbeid med å legge til rette for mottak av større mengder 

husdyrgjødsel til anlegget i samarbeid med Jæren Biopark AS. 
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2021/05 Gjødselproduksjon ved Sentralrenseanlegg Nord Jæren

Behandling
Ingrid Nordbø orienterte.

Vedtak: 
· IVAR IKS inngår avtale med Terramarine AS om salg av gjødsel fra 

gjødselfabrikken ved Sentralrenseanlegget på Nord-Jæren.  Avtalen inngås i 
første omgang for en periode på 2 år.   

· IVAR IKS arbeider med alternativer for håndtering av slam fra 
behandlingsprosessene på SNJ.

2021/06 Status nyanlegg per 31.12.2020

Behandling
Njål Erland orienterte. 
Sara Mauland viste til prosjektet Utvidelse bassengkapasitet og påøpekte viktigheten av å 
følge opp leverandørers HMS-krav der det er mangler.  
Administrasjonen har fulgt nøye opp en leverandør  som ikke følger opp HMS-krav, og 
forholdet er nå i orden. 

Vedtak: 

1. Rapport status nyanlegg per 31.12.2020 tas til etterretning 

2. Det bevilges 16 mill kr ekstra til prosjekt 110049 Rehabilitering vannledning 
Tronsholen – Tjensvoll 

3. For prosjekt 120048 Verksted / lager Grødaland tas det initiativ til å kjøpe 
eksisterende bygg (pelseri) av Jæren Pelseri på Grødaland for ominnredning til nytt 
verksted / lager for IVAR med en kostnadsramme på 30 mill kr. 
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2021/07 Orienteringssaker

2021/07.1 Sentralt mottaks- og gjenvinningsanlegg for overskuddsmasser på 
Jæren

Behandling
Ingrid Nordbø orienterte.

Vedtak: 
Saken tas til orientering.

2021/08 Eventuelt

Beredskap og IT-sikkerhet
Hilda Bådsvik ba om en redegjørelse for IVARs arbeid med beredskap med spesielt fokus på 
IT-sikkerhet og risiko.  
Styret sluttet seg til dette.   
Administrasjonen følge opp med orienteringsak neste møte. 

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

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



Saksframlegg

Styrets møte med revisor

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 20/301

Saksnr. Utvalg Møtedato
2021/11 Styret IVAR IKS 09.04.2021

Saksutredning: 

Forslag til vedtak:

Iht. regnskaps- og revisorlov skal styret årlig avholde et møte med revisor uten administrasjonen til 
stede.  

Revisor Stig Fjelldahl i BDO vil gå gjennom en generell presentasjon i tillegg til diskusjon med styret.  

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen



Saksframlegg

Årsregnskap og styrets beretning 2020

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 20/301

Saksnr. Utvalg Møtedato
2021/12 Styret IVAR IKS 09.04.2021

Vedlegg:
Styrets beretning 2020 
Konsernregnskap 2020 IVAR IKS 
Utkast til Uavhengig revisors beretning IVAR IKS 2020 

Saksutredning: 

Vedlagt følger forslag til styrets beretning og årsregnskap for 2020.  
I og med at IVAR IKS eier IVAR Næring AS legges det fram konsernregnskap. 

Resultat for de enkelte selvkostområdene føres som kortsiktig gjeld eller fordring, se note 11.  
For vann var det for 2020 budsjettert med et underskudd på 15 mill. som tilbakebetaling av 
akkumulert selvkostfond, men regnskapet viser et overskudd på kr 17,4 mill. som i hovedsak skyldes 
forsinket framdrift for pågående investeringsprosjekter med utsatt oppstart og lavere 
kapitalkostnader.   

Lavt rentenivå har gitt budsjettreserver for både vann, avløp og renovasjon.   

For avløp ble det budsjettert med underskudd på kr 10 mill. på grunn av tidligere års overskudd. 
Store nedbørsmengder med økning i mottatt avløpsvann for renseanleggene er i tillegg til 
rentereduksjon hovedårsaken til et bedre økonomisk resultat enn budsjettert. For avløp ble 
overskuddet kr 32, 5 mill. 

For renovasjon ble det blant annet på grunn av overgang til ny løsning for behandling matavfall samt 
oppstartsarbeid for IVARs ettersorteringsanlegg budsjettert med underskudd på kr 8,1 mill.  
Oppstartsutfordringer for ettersorteringsanlegget, reduserte priser, volumnedgang for papp og papir, 
samt koronasituasjonen medførte at underskuddet ble på kr 42,7 mill.  I gjeldende økonomiplan er 
det lagt inn gradvis opptrapping av gebyrene for matavfall og restavfall for å håndtere de 
økonomiske utfordringene.  Dette blir et viktig fokus også for kommende økonomiplaner.    Det vises 
også til tertialrapportering og tidligere statusrapporter for ettersorteringsanlegget. 

IVAR overtok per 01.01.2020 Ryfylke Miljøverk IKS (RYMI) og har ansvaret for renovasjonstjenesten 
for Strand, Hjelmeland og Suldal kommuner.  Denne virksomheten føres under eget selvkostområde 
– IVAR Renovasjon Ryfylke. Det var her budsjettert med et underskudd på kr 1,1 mill., men 
regnskapet viser et underskudd på kr 6, 9 mill.  Utrulling av 3-dunk ordning, kostnadsøkninger, 
inntektssvikt og koronatiltak er hovedårsaker til avvik i forhold til budsjett. 

Etter at resultatet for selvkostområdene er ført som gjeld/fordring mot kommunene, viser resultatet 
for IVAR IKS (morselskapet) etter skatt et underskudd på kr 676 577 for 2020, se note 3. 



Underskuddet skriver seg fra underskudd finansposter og avsetning til etterdrift Sele, med fradrag for 
overskudd på IVAR IKS’ salg til IVAR Næring AS. IVAR IKS får dermed et underskudd før skatt på kr 
425 852. Med en skattekostnad på kr 250 725 blir årets underskudd etter skatt kr 676 577.  

Regnskapet vil bli nærmere gjennomgått i møtet. 

I forkant av møtet vil styret få tilgang til en foreløpig versjon av fullstendig årsrapport inklusiv faglig 
del. Selskapets endelige årsrapport trykkes opp i etterkant av styremøtet og behandles av 
representantskapet 30.04.2021. 

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

Utbrudd av Covid-19 (Korona-viruset) har også preget IVAR, og vi jobber intenst med å unngå 
smittespredning både mellom egne ansatte og kunder ved fokus på hygiene, sosial avstand og 
bemanningsplanegging. Det meste av vår virksomhet er samfunnskritiske oppgaver og det foreligger 
kartlegginger og kontinuitetsplaner for å holde driften i gang. IVAR følger sentrale retningslinjer når 
det gjelder smittevern som også følges opp gjennom interne rutiner. Innenfor disse rammene har 
IVAR normal drift på anleggene med spesielle tiltak på gjenvinningsstasjonene der det er stor grad av 
publikumsbesøk.  Gjenvinningsstasjonene var stengt de første ukene etter smitteutbruddet i mars 
2020. Administrative funksjoner utføres også tilnærmet normalt i stor grad fra hjemmekontor.  

Årsregnskap og styrets beretning for 2020 legges frem med følgende forslag til 
vedtak: 

Forslag til vedtak:
1. Regnskapet og styrets beretning for 2020 godkjennes.
2. Kr 676 577 føres mot annen opptjent egenkapital. 
3. Regnskapet oversendes representantskapet i årsrapporten.

Med hilsen 



Ingrid Nordbø Jostein Karlsen 



STYRETS BERETNING 

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

ORGANISASJON 

Eierforhold 

IVAR IKS eies av kommunene  Gjesdal, Hå, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger, 
Time, Strand og Hjelmeland. Suldal kommune er nytt medlem fra 01.01.2021.  
Selskapet har hovedkontor i Stavanger kommune, men drifter anlegg og infrastruktur i alle 
eierkommunene. 

Styrende organer 

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

Representantskapet  

I representantskapet har det i 2020 vært til sammen 25 representanter valgt fra kommunene med 
denne fordelingen: Gjesdal 1, Hå 1, Klepp 1, Kvitsøy 1, Randaberg 1, Sandnes 5, Sola 2, Stavanger 
10, Time 1, Strand 1 og Hjelmeland 1 representant. Følgende valgte representanter for perioden 
2020-2024 utgjorde IVARs representantskap for 2020: 
Gjesdal: Frank Oftedal, Hå: Jonas Skrettingland, Klepp: Sigmund Rolfsen (nestleder), Kvitsøy: Stian 
Giil Bjørsvik, Randaberg: Jarle Bø, Sandnes: Iselin Høle, Sigurd Sjursen, Jan Refsnes, Inger Anita 
Merkesdal, Reidar M. Thu, Sola: Trond Sel, Siri Jordbrekk, Stavanger: Jarl Endre Egeland (leder), 
Hilde Faret Born, Dagny Sunnanå Hausken, Helge Arntzen, Åse Lill Skår, Katrine Lilleland, Snorre 
Egeberg Johnsen, Leif Arne Moi Nilsen, Ingebjørg Folgerø, Jan Erik Søndeland, Time: Andreas 
Vollsund, Strand: Irene H. Lauvsnes, Hjelmeland: Gaute Hauge. 
Gerd Helen Bø representerer Suldal kommune som er ny eierkommune fom. 01.01.2021. 

Styret 

Styret består av  
følgende 7 medlemmer:  
Stanley Wirak (leder) 
Sara Mauland (nestleder) 
Trygve Andre Meyer 
Hilda Bådsvik 
Reinert Kverneland 
Anne Waldemar (ansattes representant) 
Tore Morten Hope (ansattes representant) 

IVAR IKS har over 200 ansatte og skal i henhold til IKS-loven ha to observatører. Observatører er:  
Geir A. Strømland og Eline Nilsen Furre. 

Arbeidsmiljøutvalg 

Følgende er medlemmer av arbeidsmiljøutvalget ved årsskiftet 2019/2020: 

Fra ledelsen: Ingrid Nordbø, Audun Roaldkvam og Njål Erland.                       
Fra de ansatte: Anne Waldemar, Asle Sikveland og Unni Synnøve Lea. 

Representant fra bedriftshelsetjenesten (Stamina Helse) og KS/HMS-ansvarlig Astrid Salvesen 
møter i tillegg fast i utvalget. 

Arbeidsmiljøutvalg 

Følgende er medlemmer av arbeidsmiljøutvalget ved årsskiftet 2020/2021: 

Fra ledelsen: Ingrid Nordbø, Audun Roaldkvam og Njål Erland.                       
Fra de ansatte: Anne Waldemar, Asle Sikveland og Unni Synnøve Lea. 
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Representant fra bedriftshelsetjenesten (Avonova) og KS/HMS-ansvarlig Astrid Salvesen møter i 
tillegg fast i utvalget. 

HMS 

IVAR har et velfungerende system for å ivareta helse-, miljø og sikkerhet for de ansatte. Alle 
avdelinger har et selvstendig HMS-ansvar som står i forhold til den drift og aktivitet avdelingen 
utfører. Hendelser (avvik eller uønskede hendelser) meldes elektronisk i et system for 
hendelsesbehandling.  
Organisasjonen har hatt et langsiktig mål om at sykefravær skal være under 4 %. I 2020 var 
sykefraværet 5,39 %. Det er høyere enn målsetning, og følges opp av ledelsen. 
Sykefravær er tema på alle møter i AMU, og vi har ikke funnet grunn til å tro at sykefraværet er 
arbeidsrelatert. I tillegg har 2020 vært preget av Korona, og de ansatte har, med bakgrunn i 
anbefalinger fra myndighetene, hatt en lavere terskel for å være hjemme, også med mindre 
forkjølelsessymptomer. 
IVAR har i 2020 hatt 7 hendelser med personskade, der 1 av skadene medførte fravær. Hendelsene 
har oppstått i vår driftsorganisasjon, og ingen av hendelsene er gjentakende. Selskapet har 
bedriftslegeordning og sykefraværsoppfølging. Bedriftslegeordningen omfatter målrettede 
arbeidsrelaterte helseundersøkelser, og bistand til vurderinger av arbeidsmiljø og øvrige 
kartlegginger. 

Internkontroll og ISO-sertifisering

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

YTRE MILJØ 

IVAR er en virksomhet med viktige oppgaver innen vann, avløp og renovasjon. Selskapet driver 
innenfor de krav som er satt av myndighetene, og overvåker og måler aktiviteter som kan påvirke det 
ytre miljø. Dette er formalisert gjennom ISO-sertifiseringen. Flere detaljer finnes under hvert 
hovedområde for vann, avløp og renovasjon i denne årsrapporten. 

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER 

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

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

IVAR IKS deltar i flere prosjekter og arbeidsgrupper innen vann og avløp. Her kan nevnes;  

Materialgjenvinning av tekstiler
Utvikling av et regionalt innsamlings- og sorteringssystem for alle typer tekstiler. 
Samarbeidsprosjekt med Stavanger, Sandnes og Fretex. 

Kjemisk gjenvinning 
Kjemisk gjenvinning av PET emballasje og polyesterbasert tekstil. IVAR deltar som 
råvareleverandør. Mepex Consult AS og RISE IVF AB er utrederne. Handelens Miljøfond 
finansierer. 
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Produktutvikling gjenvinningsplast 
Utvikling av rørklemmer, basert på IVARs gjenvinningsplast. Produktutvikling hos Bryne 
Plast.  Støtte fra «Katapult»-programmet. 
Utvikling av LDPE-granulat egnet til produksjon av plastposer. Kommende 
samarbeidsprosjekt med Serviteur Bygland AS.  
Intensjonsavtale med Lærdal Medical om bruk av gjenvunnet IVAR-plast, samt gjenvinning 
av Lærdal-plast. 

Robotsortering 
Videreutvikling av robot-løsning for plukk av batterier i ettersorteringsanlegget. Sammen 
med Robot Norge AS. 

MEMINOR (prosjektperiode 2016 – 2020)  
Dette er et prosjekt med oppstart i 2016 der deltakere er 7 vannverk (deriblant IVAR)  og 4 
universitet i Skottland, Norge og Sverige. Hensikten er å oppsummere erfaringer fra ulike typer 
membrananlegg både i forhold til forskjellige membrantyper og humussammensetning og å kunne 
foreslå tiltak for å optimalisere driften av anleggene. Prosjektet inkluderer også analyse av prøver fra 
de deltakende vannverkene. Koronasituasjonen har forsinket prosjektet. Det forventes avsluttet 
2021. 

LOSINOR (prosjektperiode 2017 - 2020) 

Målet for prosjektet er å utvikle kompetanse og analysetilbud/verktøy for lukt- og 
smaksproblematikk for vannsektoren i Norge. Sammen med 7 andre vannverk i Norge, 
SINTEF og Norsk Vann har IVAR deltatt på prosjektet LOSiNOR. Prosjektet vil utrede fire 
prioriterte lukt- og smaksproblemstillinger, med respektive arbeidsgrupper. Arbeidet ble startet i 
2017 og var forventet avsluttet i 2020. Koronasituasjonen har forsinket prosjektet. Det vil avsluttes i 
2021. 

BARRINOR (prosjektperiode 2019-2021) 
Prosjektet er et samarbeid mellom vannverk (9 vannverk deriblant IVAR), FoU-miljøer og 
analyseinstanser (SINTEF, NIVA og NMBU), rådgivende ingeniørfirmaer  og Norsk Vann. 
 BARRiNOR har som hovedmålsetting å bidra til en sikrere drikkevannsforsyning ved å 
kartlegge og dokumentere barriereeffektene ved norske vannbehandlings-anlegg, herunder 
typisk norske prosessutforminger og driftsformer. Slik dokumentasjon finnes ikke i dag. 
IVAR har bidratt med forsøk utført i pilotanlegget på Langevatn. Det vil også bli levert 
prøver for mikrobiologisk kartlegging av vannkvalitet fra gammel og ny vannbehandling. 
Koronasituasjonen har forsinket prosjektet og prosjektet vil forlenges ut i 2022.  

PFAS (Prosjektperiode 2020-2021) 
Norsk Vann har satt i gang et prosjekt for å kartlegge forekomst av PFAS i råvann og 
rentvann fra norske vannverk. Flere vannverk deltar med prøver (deriblant IVAR) og NIVA, 
FHI og Mattilsynet deltar i vurderingene av resultatene. Bakgrunnen for prosjektet er at den 
europeiske myndigheten for mattrygghet, EFSA, har foreslått en dramatisk skjerping (faktor 
100-2000) i tålegrensen for PFAS. Norsk vann ønsker med dette prosjektet å innhente 
kunnskap om statusen i Norge. Prosjektet ble startet i 2020 og vil avsluttes i 2021. 

Medlem av referansegruppen for Norsk Vann-prosjektet: Forvaltning av nedbørfelt 
for overflatevannkilder 
Unni Synnøve Lea har deltatt i arbeidsseminar og innspill til utarbeidelsen av ny rapport om 
forvaltning av nedbørsfelt. Rapport 254:2020. 

PRO-FLO -  FILTERTEKNOLOGI (2018-2021) 
Pilottesting av filter for behandling av avløpsvann og slam. 
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KORONAVIRUS I AVLØPSVANN (2020) 
IVAR IKS samarbeidet med NORCE Norwegian Research Centre AS om bruk av 
molekylærgenetiske metoder for å overvåke koronavirus i avløpsvann. Hensikten med prosjektet var 
å få oversikt over smittesituasjonen i regionen og dermed få et godt grunnlag for vurdering av 
nødvendige tiltak. 

Medlem av styringsgruppen for Norsk Vann-prosjektet: Mikroforurensninger og 
legemidler (2020-2021) 
Hovedmålet for prosjektet var å etablere et helhetlig kunnskapsgrunnlag for kilder og 
skjebne til mikroforurensninger og legemidler som havner i avløpsvannet. Eline Nilsen 
Furre har deltatt i arbeidsmøter og gitt innspill til utarbeidelsen av ny rapport om prioriterte 
miljøgifter og legemidler. 

WIDER UPTAKE (2020 – 2024) 
EU prosjekt om sirkulærøkonomi i vannbransjen hvor IVAR er partner sammen med en 
rekke norske og internasjonale partnere som involverer både universiteter, 
forskningsinstitutter, offentlige og private bedrifter. Gjenvinning og ressursutnyttelse fra 
avløp og slam er sentrale tema i prosjektet og er langt på vei i tråd med satsingen IVAR alt 
gjør på dette feltet, og deltakelse i dette prosjektet vil styrke denne satsingen ytterligere. 
Det pågår nå forskningsaktiviteter knyttet til fosforgjenvinning i pilot-skala i samarbeid med 
en Masterstudent ved UiS og optimalisering av renseanlegget for biologisk fosforfjerning i 
samarbeid med NTNU. 

Bransjenorm biogassanlegg (2019 -..)  
Modell som har blitt utviklet for å beregne bærekraften i produksjonen av biogass og som 
skal bidra til å gjennomføre analyser av anlegg for å øke bærekraften. Dette forventes å bli 
en del av rapporteringen til miljømyndighetene i fremtiden. IVAR har her spilt en sentral 
rolle i uttesting og videre utvikling av modellen. De fleste store biogassanleggene i Norge vil 
implementere og bruke denne modellen på sine anlegg. Modellen er nå (2020) ferdig 
utviklet og tatt i bruk, og vil evalueres ettersom man får erfaringer med den. Dette er 
vesentlig for IVAR å kunne dokumentere klimanytten av biogassen i fremtiden. I tillegg er 
den et godt verktøy for å evaluere klimaeffekt av tiltak på anleggene.  

MAFIGOLD (2019-2022). Utnytting av ressurser i organiske restprodukter 
(husdyrgjødsel, fiskeslam, matavfall mv.). 
Fremdriften i prosjektet er noe påvirket av koronasituasjonen, og avslutning vil trolig bli utsatt med et 
år. IVAR’s bidrag til prosjektet har i hovedsak vært levering av «råstoffer» (biorest, fiskeslam mv.). I 
tillegg leverer vi et indirekte bidrag gjennom bruk av «gjødselfabrikkpiloten» (konteineren). Den er 
fortiden utlånt til Grønn Vekst (også en del av MAFIGOLD-konsortiet) som utfører forsøk med den for 
MAFIGOLD-prosjektet. 

PROFILERING AV MIKROBIOLOGISKE SAMFUNN I SJØ (2019-2020). 
Prosjektet ble fullført med rapport i løpet av våren 2020. Prosjektet brukte  molekylærgenetiske 
metoder for å skille mikrobiologisk forurensning fra avløpsledningen på Borestranda fra 
mikrobiologiske påvirkning fra Figgjoelva. Prosjektet viste av det var ingen påvisbar virkning av 
avløpsvannet langs stranda.  

BEMANNING, LIKESTILLING OG DISKRIMINERING 

Personell 

Gjennomsnittlig antall faste stillinger i 2020 var 261,42 som utgjør 225,44årsverk.  I tillegg 
kommer i gjennomsnitt 7,33 lærlinger. 
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Ved årsskiftet bestod ledergruppen av adm. direktør Ingrid Nordbø, avdelingsleder økonomi 
og administrasjon Jostein Karlsen, avdelingsleder drift VA Ernst Georg Hovland, 
avdelingsleder plan og utbygging Njål Erland, avdelingsleder gjenvinning Audun 
Roaldkvam, avdelingsleder tjenesteutvikling Lene Beadle, personalansvarlig Elisebet 
Håland, KS/HMS-leder Astrid Salvesen og markedsansvarlig John Prestegård. Karlsen er 
blant 26 ansatte som har ansattlån i IVAR. 
IVAR er en kommunal-teknisk virksomhet. Av de ansatte var 30,27 % kvinner og 69,73 % 
menn. Ledergruppen har i 2020 bestått av 5 menn og 4 kvinner. I tillegg er det 2 kvinnelige 
driftssjefer (1 fra 01.01.2021) og 2 kvinnelige seksjonsledere.  
Styret i IVAR består av 3 kvinner og 4 menn. IVAR er opptatt av å lønne likt for likeverdig 
arbeid og selskapet har et kjønnsnøytralt stillingsvurderings- og lønnssystem. 
Gjennomsnittsalderen var pr. 31.12.2020 44,49 år mot 43,30 år i 2019. Selskapet jobber for 
å få en jevnere fordeling mellom kjønnene og større aldersspredning. 

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

ØKONOMI 

Inntekter 

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

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

Resultatoppstillingen viser for inntektene samlet en økning fra 2019 til 2020. Det påpekes her at 
under-/overskudd på de tre selvkostområdene håndteres regnskapsmessig med inntektsøkning/-
reduksjon med motpost i balansen.   Selskapet har dessuten en inntektsøkning knyttet til 
investeringer utført for eierkommuner med utvidet driftsavtale. Disse investeringene  utføres av IVAR 
og viderefaktureres de aktuelle kommunene, og framgår dermed som driftskostnader og tilsvarende 
driftsinntekter i IVARs regnskap.  

Det vises for øvrig til note 3 og 11 for spesifikasjon av økonomiske resultater. 

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

Resultat 
Selvkostresultatene føres som nevnt i balansen som gjeld eller fordring i forhold til eierkommunene. 
For vann var det i 2020 et overskudd på 17,4 mill. mot et budsjettert underskudd på kr 15  mill.  
Avviket skyldes i hovedsak lavere kapitalkostnader på grunn av forskjøvet framdrift investeringer. 
Resultatet for avløp viste et overskudd på 32,5 mill. kroner mot budsjettert underskudd på kr 10 mill.  
Merinntekter som følge av økt mottatt avløpsvann som følge av store nedbørsmengder, samt lave 
rentekostnader er hovedforklaring på avviket.  For renovasjon ble det på grunn av forventede 
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innkjøringsutfordringer for IVARs ettersorteringsanlegg budsjettert med underskudd på kr 8,1  mill.  
Smittesituasjonen med forsterkede utfordringer for ettersorteringsanlegget, reduserte priser og 
volumnedgang for papp og papir medførte at underskuddet for renovasjon ble på kr 42,7 mill.  Det 
vises til note 11 for resultater på de enkelte selvkostområdene. 
IVAR overtok per 01.01.2020 Ryfylke Miljøverk AS (RYMI) Selvkostvirksomheten gikk inn i IVAR IKS 
under eget resultatområde for IVAR Renovasjon Ryfylke. Dette selvkostområdet gikk med et 
underskudd på kr 6,9 mill. mot budsjettert underskudd på kr 1,1 mill  Økte kostnader knyttet til 
utrulling av 3 dunk system for innsamling, ekstrakostnader som følge av smittesituasjonen, samt 
inntektssvikt er hovedforklaringer på budsjettavviket. 

Etter at resultatet for selvkostområdene er ført som gjeld/fordring mot kommunene, viser resultatet 
for IVAR IKS (morselskapet) et underskudd på kr 425 852 før skatt. Resultatet skyldes underskudd 
på kr 1,4 mill. for finansposter fordi kalkylerentene har vært lavere enn selskapets lånegjeldsrenter, 
samt avsetning til etterdrift Sele med kr 0,3 mill. Samtidig har vi overskudd fra IVAR IKS’ salg til 
IVAR Næring AS er på kr 1,3 mill., og vi får dermed et underskudd før skatt på kr 425 852. 
Årets resultat etter skattekostnader viser et underskudd på kr 676 577, se note 3. Underskuddet 
føres mot annen opptjent egenkapital. 
Tilsvarende kommentarer som i avsnittene ovenfor gjelder også for konsernet.  

Disponering av resultat

Føres mot annen opptjent egenkapital kr      676 577 

Balanse 

Bokførte anleggsmidler representerer de investeringene som er foretatt innenfor hvert enkelt område 
redusert for avskrivninger. Det er beregnet avskrivninger basert på objektenes gjenværende 
økonomiske levetid. Totalt er det investert for kr 280 mill. i 2020. For spesifikasjon av investeringene 
viser vi til note 5 og 6. 

Pensjonsansvar 

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

Organisering næringsvirksomhet 

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

Skatt 

IVAR har tradisjonelt ikke blitt definert som skattepliktig virksomhet. Skattekostnad på kr  250 725 i 
2019 gjelder resultat for næringsvirksomheten i IVAR IKS. Det vises til note 10. 
Næringsvirksomheten i IVAR IKS blir ført som salg til IVAR Næring AS.  

Finans-, markeds-, kreditt- og likviditetsrisiko 

IVAR hadde ved årsskiftet langsiktige lån på kr 4,150 mill. Dette betyr at selskapet må være bevisst 
sin finansielle risiko i forhold til rentenivå.  
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IVAR anses generelt ikke å være utsatt for stor kreditt-,  likviditets- eller markedsrisiko. Dette fordi 
selskapet, pga. sin soliditet, ikke har problemer med å oppta nye lån fra eksterne finansinstitusjoner. 
Utfordringen ligger i å fastsette gebyrer som gir en viss forhåndsinnkreving, men innfor regelverket 
som sier at overskudd kan framføres inntil 5 år. 

For IVAR som selvkostbedrift gjelder at en kalkylerente som bygger på 5 års skaperne med et 
påslag på 0,5 % belastes gebyrgrunnlaget, og må sees opp mot selskapets rentekostnader knyttet til 
lånegjeld. Lånegjeldsrentene er i hovedsak knyttet til 3 mnd. nibor med en margin på i snitt 0,55 %.  
Kalkylerenten er dermed normalt høyere enn lånegjeldsrentene, men noen år kan forholdet være 
motsatt som i 2020 med kr 1,4 i høyere lånegjeldsrenter.  For å håndtere dette forholdet vedtok 
styret i sak 2018/30 Rentestrategi at renteoverskudd det enkelte år skal avsettes til rentefond til bruk 
i år der lånerente overstiger kalkylerente. Rentefondet inngår i Annen oppspart egenkapital. 

Kontantstrøm 
Likviditeten i IVAR er god. Selskapet har i 2020 tatt opp nye lån innenfor den vedtatte rammen som 
opprinnelig gjaldt 2019 i økonomiplanen. Vedtatt låneopptak for 2020 er utsatt til 2021 fordi vi har 
hatt forskyvninger i framdrift for større investeringsprosjekter. For spesifikasjon av kontantstrømmer 
vises ellers til regnskapsoppstillingen.   
Hovedårsaken til forskjellen mellom kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter og driftsresultatet er 
årets avskrivninger og påløpt, ikke mottatte inngående fakturaer. Kontantstrøm til 
investeringsaktiviteter gjelder i hovedsak investeringer i nye anlegg, mens kontantstrøm fra 
finansieringsaktiviteter er netto opptak gjeld. 

ØVRIGE KOMMENTARER 

Arbeidet med å effektivisere og utvide tjenestetilbudet til kommunene har høy prioritet. 
Kjernevirksomheten er leveranse av drikkevann, håndtering og rensing av avløpsvann og mottak og 
gjenvinning av kommunalt avfall. I tråd med de strategiske satsingsområdene som ble trukket opp av 
styre og representantskap etter ROVAR-prosessen, har IVAR videreutviklet tjenestetilbudet til 
kommunene og leverer i dag tjenester innen hele verdikjeden for sektoren. Det innebærer at det 
inngås bilaterale avtaler om drifts- og kompetansetjenester ut over fellestjenestene etter den enkelte 
kommunes behov. I enkelte kommuner leverer IVAR alle kommunale tjenester innen vann avløp, og 
renovasjon. For 2020 gjaldt det kommunene Kvitsøy, Strand, Hjelmeland og Time. Time kommune 
har valgt å drifte vann og avløp i egenregi fom.  2021, men vil fortsatt få levert renovasjonstjenester 
fra IVAR.  
IVAR er ansvarlig for hele renovasjonstjenesten for kommunene Suldal, Hjelmeland og Strand.  
Denne virksomheten er skilt ut i resultatområdet IVAR Renovasjon Ryfylke.  

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

Fortsatt drift 

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

Konklusjoner 

Etter styrets oppfatning gir det framlagte resultatregnskap, balanse og tilhørende anmerkninger, 
tabeller og diagrammer for både morselskap og konsern en fyllestgjørende informasjon om IVARs 
virksomhet og økonomiske stilling ved årsskiftet 2020/2021. Etter regnskapsårets slutt har det ikke 
inntruffet forhold som er av betydning for å kunne vurdere selskapets stilling. 
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Uavhengig revisors beretning 

Til representantskapet i Ivar IKS 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Ivar IKS sitt årsregnskap. 

Årsregnskapet består av: 

• Selskapsregnskapet, som består av 

balanse per 31. desember 2020, 

resultatregnskap og 

kontantstrømoppstilling for 

regnskapsåret avsluttet per denne 

datoen og noter, herunder et 

sammendrag av viktige 

regnskapsprinsipper, og 

• Konsernregnskapet, som består av 

balanse per 31. desember 2020, 

resultatregnskap og 

kontantstrømoppstilling for 

regnskapsåret avsluttet per denne 

datoen og noter, herunder et 

sammendrag av viktige 

regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

• Er årsregnskapet avgitt i samsvar med 

lov og forskrifter 

• Gir selskapsregnskapet et rettvisende 

bilde av den finansielle stillingen til 

Ivar IKS per 31. desember 2020 og av 

selskapets resultater og 

kontantstrømmer for regnskapsåret 

som ble avsluttet per denne datoen i 

samsvar med regnskapslovens regler og 

god regnskapsskikk i Norge 

• Gir konsernregnskapet et rettvisende 

bilde av den finansielle stillingen til 

konsernet Ivar IKS per 31. desember 

2020 og av konsernets resultater og 

kontantstrømmer for regnskapsåret 

som ble avsluttet per denne datoen i 

samsvar med regnskapslovens regler og 

god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 

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

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

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

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

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

innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Annen informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetningen og annen 

informasjon i årsrapporten, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen 

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

den andre informasjonen. 

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

identifisert ovenfor med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom 

annen informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 

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

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

Dersom vi, på bakgrunn av arbeidet vi har utført, konkluderer med at disse andre opplysningene 

inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å uttale oss om dette. Vi har ingenting å 

rapportere i så henseende. 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

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

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

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

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

følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

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

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

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

avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

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

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

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

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

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

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

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

økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

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

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen 

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

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

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

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

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

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

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

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

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

og god bokføringsskikk i Norge. 

BDO AS 

 

Stig Andre Fjelldahl (elektronisk signert) 

statsautorisert revisor 



Saksframlegg

Salg av tomt på Bogafjell

Saksbehandler: Geir Strømland
Arkivsak nr: 19/230

Saksnr. Utvalg Møtedato
2021/13 Styret IVAR IKS 09.04.2021

Vedlegg:
Kartutsnitt_tomt_Bogafjell 
Notat fra møte med Sandnes kommune 
Ortofoto-tomt-Bogafjell 
Tidligere saksframlegg med vedtak 

Saksutredning: 
I sak om salg av tomt på Bogafjell er det tidligere gjort følgende vedtak:

Vedtak i sak 2019/09 slik:
1. Styret godkjenner salg av tomt på Bogafjell iht. vedlagte kartskisse.
2. Før tomten selges søkes den omregulert til boligfomål, alternativt selges «as is» dersom 

salgspris i stor grad reflekterer boligformål minus omreguleringskostnader. 
3. Eiendommen forutsettes solgt til markedspris. 

Av dette er det avholdt møte med planavdelingen i Sandnes kommune for å avklare mulighetene for 
omregulering av tomten fra kommunalteknisk virksomhet til boligformål.  

I møtet kom det fram at kommunen ikke vil stille seg positive til en søknad om omregulering til 
boligformål. Dette ved at dagens regulering gir adgang for allmennheten, og at arealet ligger i 
tilknytning til annet friareal, og gir adomst til dette. Arealet er videre flatt, i motsetning til stort sett 
alt øvrig friareal i området som er svært bratt. Se vedlagt notat for flere detaljer, 

Administrasjonen tilrår derfor salg av tomten innenfor tomtereguleringens bestemmelser, og i hht 
statsstøtteregelverket som krever salg i hht markedspris.   

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

Med hilsen 



Ingrid Nordbø Geir Strømland
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Notat 
 
 
Til: Geir Strømland 
Kopi til:  
 
Saksbehandler: Kari Eva T. Blixhavn 
Vår referanse: 19/230 - 9  
Dato: 16.06.2020 

 Salg av tomt Bogafjell - oppsummering etter møte med Sandnes 
kommune  

 
I møte i dag med Helge Fosså og Ingvild Kjosavik fra planavdelingen, kom det fram at 
kommunen ikke ville stille seg positive til en søknad om omregulering til boligformål eller 
annet byggeformål. Dette grunngav de med følgende; 
 
 Ved at arealet i dag er regulert til kommunalteknisk virkomhet, gir det adgang for 

allmennheten. Arealet ligger i tilknytning til annet friareal, og gir adkomst til dette. Arealet 
er videre flatt, i motsetning til stort sett alt øvrig friareal i området, som er svært bratt. 

 

 Tomten ligger i gjeldende kommuneplan innenfor areal vist som «Offentlig eller privat 
tjenesteyting». Det krever derfor dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, dersom 
reguleringsendring skal kunne godkjennes. Dette ville ikke administrasjonen anbefale. 

 
Da administrasjonen ikke vil anbefale omregulering, vil en søknad bli tatt opp til politisk 
behandling med negativ innstilling. 
 
Planavdelingen foreslo at IVAR i stedet solgte tomten til kommunen. 
 
Opplysninger om tomten 

 
Tomten har et areal på 6.152,8 m2, der ca 930 m2 er regulert til, og opparbeidet som, veg-
areal. Resten, ca. 5.220 m2 er regulert til kommunalteknisk anlegg.  
 
Det ligger kommunale ledninger (vann, spillvann og overvann) i vegarealet, og i tillegg en 
Ø400 mm overvannsledning langs den søndre grensen av tomten, ca. 6 meter fra grensen. 
 
I tillegg går den gamle hovedledningen fra Langevann, som ikke er i drift, over østre del av 
tomten. Klausuleringen på denne er tenkt beholdt ved salg. 
 
Det er anlagt en oppgruset gangveglangs sørgrensen av tomten. Videre er det bygd en trapp 
inn på arealet, som adkomst fra offentlig veg, Buggebakken, og opp til østre del av tomten.  
 
Det er planert og oppgruset et areal på ca. 620 m2 langs vegen mot øst, som brukes som 
parkeringsplass. 
 
 
Mariero, 17.06.2020 
 
 
Kari E. T. Blixhavn 
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Saksframlegg 
 

Salg av tomt Bogafjell. 
 

Saksbehandler: Geir Strømland 
Arkivsak nr: 19/230 

 
 
Utvalg Tidspunkt Saksnummer 

Representantskapet IVAR IKS 26.04.2019 09:00 2019/05 
 
Vedlegg: 

Kartutsnitt_tomt_Bogafjell (L)(212588) 
 
Saksutredning: 
Saken gjelder 

IVAR IKS er kontaktet av Sandnes tomteselskap KF som er interessert i å kjøpe tomt/eiendom gnr. 33 
bnr. 218 som IVAR IKS eier på Bogafjell. Tomten inngikk i Lundefjell-bassenget som var del av den 
gamle hovedledningen fra Langevatn til Stavanger som er tatt ut av bruk. IVAR har fremdeles 
formelle rettigheter til ledningstraseen med de restriksjoner som gjelder. Denne 
rettigheten/klausuleringen vil bli tatt vare på, men IVAR IKS har ikke behov for å beholde tomten som 
bassenget stod på. 
 
Eiendommen er i reguleringsplan for Bogafjell, delplan 5 og regulert til Kommunalteknisk virksomhet 
(VA3). 
 
For at den skal være interessant for aktuelle kjøpere vurderes det at tomten må kunne omreguleres 
til andre formål. IVAR har fått opplyst fra Sandnes kommune at tomten/området kan omreguleres til 
offentlig eller privat tjenesteyting.  
 
Vurderinger rundt salg av eiendom og offentlig regelverk: 
 
«Dette er salg, og anskaffelsesregelverket gjelder ikke, kan likevel ta med at også kjøp av eiendom er 
unntatt fra forskrift om offentlige anskaffelser, men er likevel underlagt lov om offentlige anskaffelser 
og de grunnleggende kravene til konkurranse, gjennomsiktighet, likebehandling og 
forutberegnelighet.  
Når det gjelder SALG av eiendom, er det  viktig å sikre at transaksjonen skjer til markedspris 
(statsstøtteregelverket).  Dersom det offentlige selger eiendom til underpris, eller kjøper til overpris, 
vil differansen mellom avtalt pris og markedsprisen kunne utgjøre en økonomisk fordel. En slik fordel 
kan innebære en ulovlig økonomisk støtte fra det offentlig. Anskaffelsesregelverket og 
statsstøtteregelverket gjelder både stat, fylkeskommuner og kommuner, samt andre offentlige 
organer. Foretak som er eid eller kontrollert av offentlige myndigheter kan også anses omfattet. 
ESAs retningslinjer om salg av offentlig eiendom angir to alternative prosedyrer som begge sikrer at 
eiendommen blir solgt til markedspris. Den ene prosedyren er bruk av åpen budrunde. Den andre er 
en uavhengig vurdering av markedsverdien. Når det siste alternativet anvendes, oppstilles det krav til 
takstmannens kvalifikasjoner og uavhengighet. 
ESA har ikke tilsvarende retningslinjer for kjøp av eiendom, men retningslinjene og prinsippene for 
salg av eiendom gjelder tilsvarende så langt de passer.  
Åpen budrunde er selvsagt det enkleste alternativet når det gjelder offentlighet omkring oppfyllelsen 
av regelverket, men dette er i mange komplekse eiendomstransaksjoner og, spesielt i 



 
eiendomsutviklingsprosjekter, ikke hensiktsmessig eller praktisk. Når det benyttes verdsettelse som 
alternativ til åpen budrunde, skal verdsettelsen skje før forhandlingene finner sted.  Dette innebærer 
ikke et absolutt forbud mot at en dialog innledes før verdsettelsen finner sted. I mange komplekse 
tilfeller vil det eksempelvis være behov for diskusjoner for å klargjøre hva transaksjonen skal omfatte, 
og det vil heller ikke være mulig å innhente den uavhengige vurderingen før det er klart hva man skal 
få vurdert verdien av. 
Kan ta med dersom en offentlig myndighet selger en offentlig eiendom under markedsverdi, vil 
differansen være en støtte til kjøper. EØS-avtalens regler forbyr i utgangspunktet slik støtte. Og en 
slik støtte kan ikke gis uten at EFTAs overvåkingsorgan (ESA) samtykker, noe som forutsetter at salget 
meldes til ESA. Salget kan da ikke gjennomføres før ESA enten har konstatert at det ikke foreligger 
støtte, eller godkjenner at den aktuelle støtten gis. Dersom salget gjennomføres uten at ESA kobles 
inn, o ESA, etter klage eller på eget initiativ, finner grunn til å se nærmere på transaksjonen, vil den 
fryses inntil ESA har tatt sin beslutning. Dersom det konstateres ulovlig støtte, kan det føre til at 
støtten tilbakeføres ved at kjøper må betale en høyere sum enn det kjøpekontrakten forutsatte. Dette 
kan reise en del kompliserte spørsmål, gir det kjøper rett til å heve kontrakten, eller påstå seg 
ubundet?» 
 
På dette grunnlag tilrår administrasjonen å selge den aktuelle tomten med mål om best mulig pris 
innenfor tomtereguleringens bestemmelser. I henhold til selskapsavtalen § 12-2 skal 
representantskapet gjøre vedtak om å avhende fast eiendom. 

Styret i IVAR IKS fattet i sak 2019/09 Salg av tomt Bogafjell følgende vedtak: 

 

 

 

 
 

 
 

 

Forslag til vedtak: 

 
1.  IVAR selger tomt på Bogafjell iht. vedlagte kartskisse. 
2. Eiendommen selges slik at markedspris sikres. 
3. Det vurderes om mulig omregulering til boligformål kan gi økt tomtepris som også 

rettferdiggjør omreguleringskostnader. 
 

 

Behandlinger og vedtak: 

Representantskapet IVAR IKS             26.04.2019 

 
Behandling: 
Arne Oftedal spurte om han som represenant for Sandnes kommune måtte erklære seg som 
inhabil i saken i og med at Sandnes Tomteselskap KF har vist interesse for den aktuelle 
eiendommen. Representantskapet sluttet seg til leders vurdering om at representanter for 



 
Sandnes kommune ikke er inhabile. 
 

Vedtak: 
 

1.  IVAR selger tomt på Bogafjell iht. vedlagte kartskisse. 
2. Eiendommen selges slik at markedspris sikres. 
3. Det vurderes om mulig omregulering til boligformål kan gi økt tomtepris som også 

rettferdiggjør omreguleringskostnader. 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
Med hilsen 
 
 
 

  

Kjell Øyvind Pedersen  Geir Strømland 
 
  

 
 
 
 



Saksframlegg

Kostnader planlagte utbyggingsområder

Saksbehandler: Njål Erland
Arkivsak nr: 21/168

Saksnr. Utvalg Møtedato
2021/14 Styret IVAR IKS 09.04.2021

Saksutredning: 
1- Saken

IVAR IKS hadde møte i representantskapet fredag 27.11.2021. Der ble det vedtatt følgende: 

1. Ved planlagte og nye utbyggingsområder pådrar IVAR IKS seg framføringskostnader i bred 
forstand, både i planlegging, prosjektering, bygge/prosjektkostnader mm. Representantskapet ber 
om en oversikt per deltakerkommune over hvilke slike kostnader IVAR har hatt de siste 10 årene 
samt et estimat på kostnadene som er forventet de neste fem årene. Kostnader for slike prosjekter 
som dekkes direkte av den enkelte kommune og/eller utbyggere angis separat.  

2. Representantskapet ber om en redegjørelse for hvorvidt utbyggere evt kommuner gir en garanti 
for at planlagte utbyggingsområder som medfører at IVAR IKS pådrar seg prosjektkostnader, faktisk 
vil medføre bruk av vann/avløp i den skala som er angitt i utbyggingsplanene.  

3. Oversendelsesvedtaket følges opp med sak til styret, samt orientering i kommende 
representantskapsmøte.   

2- Sammenheng investeringskostnader – planlagte utbyggingsområder

IVAR sitt primæroppdrag ovenfor eierkommunene er: 
A. Levere nok vann til eierkommune på avtalte leveransepunkt 
B. Ta imot avløpet fra eierkommunene på avtalte mottakspunkt 
C. Ta imot avfall fra eierkommunene på avtalte mottakssteder 

For at IVAR sine anlegg til enhver tid kan levere nok vann og ta imot alt avløp fra eierkommunene, så 
må IVAR lage seg prognoser for fremtidige vannleveranser, avløpsmengder og avfallsproduksjon. 
Hvor vann skal leveres og avløpet mottas vil også ha betydning. 

IVAR bruker trender i historisk utvikling, samt prognoser for befolkningsutvikling og fremtidig 
planlagte utbyggingsretninger og næringsområder. 

IVAR skal levere vann på flere uttakspunkt til hver enkelt eierkommune, minimum på 
kommunegrense hvis hovedforsyningen ikke går gjennom kommunen. Tilsvarende skal IVAR ta imot 
avløp fra eierkommunene på definerte mottakspunkter.  
I hovedsak så bygger IVAR fellesanlegg som har nytteverdi for flere eierkommuner. På Nord-Jæren 
ligger kommunene tett og det ligger godt til rette for å bygge felles infrastruktur som betjener flere 



kommuner. Noen kommuner ligger i større grad i ytterkant og det kan være nødvendig å bygge 
anlegg som kun betjener 1 eller 2 kommuner for at IVAR skal kunne utføre sitt primæroppdrag. 

3- Framføringskostnader planlagte utbyggingsområder (pkt 1, vedtak)

Det er bedt om en oversikt over framføringskostnader IVAR har hatt de siste 10 årene og forventer 
de neste 5 årene, knyttet til planlagte og nye utbyggingsområder. 

Det er valgt å se på kostnadene de siste 7 årene, grunnet et skifte i økonomisystem i 2014, som gjør 
det mer krevende å hente opp kostnadene før 2014. Og vi vil se på kostnadene de neste 4 årene slik 
de er definert i økonomiplanen for 2021-2024. 

Investeringsprosjekt som er fellesanlegg for flere kommuner er beskrevet som fellesanlegg uten å 
definere hvilke kommuner de dekker. Eksempel: Nytt vannbehandlingsanlegg som er felles for 9 av 
11 eierkommuner blir beskrevet som et fellesanlegg. Mottak av eksisterende avløp fra Hå kommune 
til Nærbø renseanlegg er også beskrevet som et fellesanlegg, da det inngår i strukturen av 
nødvendige renseanlegg for å utføre IVAR sitt primæroppdrag. 

Vi har sett på investeringsprosjekt som er utløst av nye utbyggingsområder, nye næringsområder 
eller nye forsyningsområder for IVAR og delt opp i 3 områder: Vann, avløp og renovasjon. 

Vannforsyning

Prosjekter i perioden 2014 – 2020. 

Prosjekt Investering Kommentar

Fellesanlegg vannforsyning 1.153 mill kr Utgjør 89% av investeringsvolumet. 

Økt sikkerhet Kvitsøy 5 mill kr Ekstra vannledning til Kvitsøy (dublering) 

Nytt uttak Fjermestad 12 mill kr To nye leveransepunkt (Sandnes og Gjesdal) 

Forsyningssikkerhet Hå 18 mill kr Basseng Sirevåg (ny fiskerihavn) 

Vannforsyning Rennesøy /Finnøy 55 mill kr Økt sikkerhet. Prognoser vannforbruk 
veksthusnæringen 

Økt sikkerhet Strand kommune 24 mill kr Dublering ledning til Tau, basseng Tau. 

Vannforsyning 3 tettsteder Strand 28 mill kr Vannforsyning av Alsvik, Kjølevik og Fiskå. 

Sum 1.295 mill kr

Planlagte investeringer vann (økonomiplan 2021-2025): 



Prosjekt Investering Kommentar

Råvannstunnel -Birkelandsvatnet 450 milll kr Fellesanlegg 9 eierkommuner 

Hovedvannledning Vest (Gjesdal – 
Stavanger) 

1.350 mill kr Felles 9 eierkommune, størst nytteverdi 
Sandnes, Sola, Stavanger og Randaberg 

Håland høydebasseng 120 mill kr Felles 3 kommuner (Klepp, Time og Hå) 

Rehabilitering gamle 
hovedvannledning 

58 mill kr Felles 4 eierkommune (Sandnes, Sola, 
Stavanger og Randaberg) 

Sum 1.978 mill kr

Avløp

Prosjekter i perioden 2014 – 2020. 

Prosjekt Investering Kommentar

Fellesanlegg avløp 802 mill kr Utgjør 72% av investeringsvolumet. Utvidelse 
SNJ utgjør 540 mill kr av de 802 mill kr. 

Biogassanlegg Grødaland 309 mill kr Fellesanlegg for avløp og renovasjon (27%) 

Grødaland Renseanlegg 12 mill kr Utvidelse utløst av nye virksomheter Kviamarka 

Sum 1.118 mill kr

Planlagte investeringer avløp (økonomiplan 2021-2025): 

Prosjekt Investering Kommentar

Grytnes renseanlegg (Strand) 165 milll kr * Fellesanlegg 1 eierkommuner 

Avløp Vest (Bråstein – Vik RA) 520 mill kr * Prosjekt utløst av utbyggingsområdene Sandnes 
Øst og Bybåndet Sør.  

Utvidelse Vik RA 195 mill kr En konsekvens av Avløp Vest 

Sum 845 mill kr

* Kostnader basert på gjennomførte forprosjekt



Renovasjon

Alle investeringsprosjekt i perioden 2014-2020 har vært fellesanlegg og har en samlet kostnad på ca 
900 mill kr.  

Det er per nå ikke planlagt nye større anlegg innenfor renovasjon de neste 5 årene. 

4- Garanti fra eierkommuner om faktisk forbruk vann/avløp 

IVAR har ikke innhentet garanti for mengde vann/avløp fra utbyggere eller eierkommunene som en 
følge av et investeringsprosjekt. I planleggingsfasen gjør IVAR vurderinger av fremtidig forbruk. Disse 
vurderingene er imidlertid basert på innspill fra de aktuelle eierkommunene om den fremtidige 
utvikling de ser for seg. IVAR må i denne sammenheng balansere forholdet mellom å bidra til 
tilrettelegging av regional utvikling og utbygging av realistisk kapasitet (unngå overkapasitet).  

5- Vurderinger   

IVAR mener det er riktig å gjøre en sunn og balansert vurdering av fremtidig behov for vann og avløp, 
samtidig som IVAR sin tilrettelegging ikke skal være en begrensning for en regional utvikling.  

Planlagte utbyggingsretninger og større utbyggingsplaner endrer seg over tid og det er viktig for IVAR 
å være treffsikre i sine investeringer slik at eierkommunene får størst mulig nytteverdi av de 
investerte kronene. 

Gjennomgangen av gjennomførte investeringsprosjekt i perioden 2014-2020 viser at 95% av 
investeringsbeløpene knytter seg til fellesanlegg knyttet til primæroppdraget til IVAR. Investeringer 
knyttet til utbyggingsområder eller lokale behov utgjør således en liten andel av IVAR sine 
investeringer. 

Det er likevel valgt å kommentere på noen av de investeringene som er knyttet til lokale forhold.  

Det ble investert i en styrking av vannforsyningen av Rennesøy og Finnøy da de var egne 
eierkommuner. Disse kommunene lå langt fra hovedstrukturen til IVAR, men hadde samtidig 
forventning om samme kapasitet og sikkerhet i leveransen fra IVAR. Bakgrunnen for utbyggingen var 
økt leveringssikkerhet og en forventning om økt vannforbruk i veksthusnæringen. Det ble basert på 
innspill fra kommunene og næringslivet bygget en robust og fremtidsrettet løsning.  

I Strand kommune er det 3 tettsteder nord i kommunen som i lengre manglet offentlig 
vannforsyning. Det var krevende å få til en løsning i kommunal regi som løste behovene. Det ble valgt 
at IVAR bygde en lengde vannledning fra Nordmarka via Alsvik, Kjølevik og til Fiskå. Dette er en 
vannledning som gir kommunen leveransepunkter fra IVAR langt inni i kommunen i et spredt 
befolket område. 

Det ble bygget et høydebasseng for vann i Sirevåg for å bedre sikkerheten i vannforsyningen. 
Utløsende faktor er at Sirevåg som viktig fiskerihavn har behov for å forbedre kapasitet og sikkerhet i 
vannforsyningen. IVAR besluttet å bidra til dette gjennom bygging av et høydebasseng. 

I økonomiplanen er det er investeringsprosjekt som heter avløp vest som er et avløpsanlegg som går 
fra Bråstein til Vik renseanlegg. Bakgrunnen for prosjektet er de planlagte utbyggingsområdene 
Sandnes Øst og Bybåndet Sør. Prosjektet er en del av hovedplan avløp for IVAR for 2015 – 2022. Det 
er senere blitt endrede forutsetninger i prosjektet. Sandnes Øst blir bygd ut senere og i en mindre 



skala enn opprinnelig planlagt, tilsvarende med Bybåndet Sør. Det er nylig utarbeidet et forprosjekt 
for Avløp Vest som viser en investeringskostnad på 520 mill kr. IVAR mener dette er et eksempel på 
et prosjekt der det må gjøres en ny vurdering av hva som er den riktige løsningen. Prosjektet er satt 
på vent i IVAR og det starter opp arbeid med ny hovedplan avløp for IVAR som vil se på mulige 
løsninger på ny. 

IVAR har ikke funnet det formålstjenlig å kreve garantier for fremtidig vann- og avløpsforbruk ved 
sine fremtidige investeringsprosjekt. Vi er usikre på hvordan en slik garanti skal fungere og hva som 
skal være konsekvensen hvis forventet forbruk ikke oppnås. IVAR tror det er bedre å fokusere på 
investeringer i fremtidsrettede anlegg med en kapasitet tilpasset en realistisk utvikling.  

Forslag til vedtak:

1. Styret tar orienteringen til etterretning. 

2. IVAR skal ha fokus å investere i fremtidsrettede anlegg med en kapasitet best mulig 
tilpasset befolkningsøkningen. 

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Njål Erland



Saksframlegg

120005 Energisentral Grødaland - Forslag om å avslutte 
utbyggingsplaner i regi av IVAR

Saksbehandler: Njål Erland
Arkivsak nr: 14/32

Saksnr. Utvalg Møtedato
2021/15 Styret IVAR IKS 09.04.2021

Vedlegg:
A061216-N-O-E-021-A02 Følgenotat til lønnsomhetsberegning(233347) 

Saksutredning: 
Det lages likelydende saksforelegg til IVAR IKS og IVAR Næring, kun forskjellige forslag til vedtak.

1- Bakgrunn

IVAR har over tid jobbet med etableringen av en energisentral på Grødaland.  

Bakgrunnen er at IVAR har et energibehov og ønsker en utslippsfri energikilde til biogassanlegget. 
IVAR har søkt og mottatt et Enova-tilskudd på 52MNOK i forbindelse med utbyggingen av 
biogassanlegget på Grødaland. En av forutsetningene for dette tilskuddet var at det skulle benyttes 
grønn energi ved drift av biogassanlegget. Biogass- og oppgraderingsanlegget har behov for 
prosessvarme i form av damp, og dette gir behov for en energisentral basert på flisfyr med minst 
2MW leveringskapasitet. Dette ville oppfylle Enovas krav om grønn energi.  

Fyring med rivningstrevirke for et flisfyringsanlegg på 2MW ble av konsulent vurdert til å ikke gi en 
optimal drift. Ut fra dette ble det sett på muligheter for å etablere et større anlegg. Jæren 
Fjernvarme og næringsmiddelindustrien på Kviamarka ønsket seg grønn energi. Det ble derfor sett på 
muligheten for å etablere et forbrenningsanlegg med kapasitet 8-10 MW som skulle gi fjernvarme til 
Kviamarka i tillegg til damp til IVAR. Anlegget ville tilfredsstille tekniske minimumskrav og pålagte 
krav fra Enova for anlegget, og økt salg av fjernvarme skulle gi forbedret lønnsomhet.  

Etablering av forbrenningsanlegg ble tatt opp i styremøte til IVAR IKS 31.08.2017 basert på 
gjennomført forprosjekt. Det ble vedtatt at forbrenningsanlegget utredes videre og at Enova-støtte 
og en bindende avtale med Jæren Fjernvarme skulle sikres.  

Følgende endringer i forutsetningen funnet sted etter forprosjektet:  

› IVAR må realisere prosjektet uten Enova-støtte som betraktes som konkurransevridende i 
forhold til andre, etablerte aktører. Det utfordrer derfor lønnsomheten 

› Konseptet for slambehandling er endret, og det skal ikke tørkes på Grødaland. Det medfører 
at anleggets kapasitet kan reduseres fra10 MW til 8 MW 

› IVAR Næring og Lyse Neo vil eie anlegget sammen hvis det blir realisert.  
Referansemodell er Forus Energigjenvinning. 



› Avtaler om leveranse av fjernvarme og CO₂ må re-etableres.  

Saken ble tatt opp i styremøte til IVAR IKS 20.11.2019. Det var gjennomført lønnsomhetsanalyser 
som viste en lønnsomhet lavere enn minimumskravet. Det ble besluttet å etablere et felles selskap 
mellom IVAR Næring og Lyse Neo. Dette som basis for endelige vedtak i IVAR Næring as og Lyse Neo 
om videreutvikling av nytt selskap og bygging av energisentral basert på oppdatert forretningsplan. 

2- Lønnsomhetsvurderinger

Det ble til styresaken i 2019 utarbeidet en lønnsomhetsanalyse for prosjektet. IVAR har lagt til grunn 
et avkastningskrav på 4% over en periode av 20 år. Investeringen er i denne fasen beregnet på 214 
MNOK (inklusiv CO₂-infrastruktur) med en kalkyle-unøyaktighet som er estimert på -10%/+15%. 
Lønnsomhetsanalysen viser at avkastningen til prosjektet er på 3,4% , basert på en energipris på 0,30 
kr/kWh. 

Prosjektet som var definert på dette tidspunktet, var ikke lønnsomt i forhold til stilte avkastningskrav. 
Dette skyldes i all hovedsak at anlegget ikke får full kapasitetsutnyttelse gjennom perioden i analysen 
fordi fjernvarmeleveransen er basert på garanterte mengder. Jæren fjernvarme har angitt at de 
forventer at de kan ta imot mer fjernvarme, men vil ikke garantere det. 

Lønnsomhetsanalysen var basert på følgende forutsetninger (se følgenotat lønnsomhetsanalyse 
datert 20.11.2019): 

· Investeringskostnad på 214 mill kr 
· Gate-fee på 160 kr/tonn for mottak av trevirke fra IVAR – ca 9.000 tonn/år 
· Gate-fee på 80 kr/tonn for trevirke eksternt – ca 5.000 tonn/år 
· Salgspris fjernvarme: 30 øre/kWh (intensjonsavtale mellom IVAR IKS og Jæren Fjernvarme) 
· Damppris IVAR: 40 øre/kWh (alternativ pris for oppgradert gass fra eget anlegg) 
· Bidrag fra IVAR til energisentral på 14,5 mill kr begrunnet i løsningen av fornybar 

energikilde angitt i søknaden til Enova 
· Kostnader på 19,5 mill kr for allerede etablert infrastruktur på Grødaland 

Etter styrebehandlingen 20.11.2019 ble lønnsomhetsanalysen gjennomgått av Lyse Neo. De 
etterprøvde lønnsomhetsanalysen og gjorde sine egne vurderinger. De så spesielt at vurderingene 
knyttet til gate-fee for returtrevirke var priset høyt i forhold til endringer i markedet. De gjorde 
følgende justeringer:  

· Reduserte investeringskostnad til 195 mill kr. Sunk cost på 10 mill kr for IVAR sine 
utviklingskostnader og CO2-leveransen er tatt ut 

· Økt salgspris fjernvarme og damp 
· Fra gate-fee for returtrevirke til at anlegget må det betales for returtrevirke (endret 

markedssituasjon) – 200 kr/tonn 

Det har oppstått en ny usikkerhet knyttet til priser for returtrevirke. Prisene utvikler seg i negativ 
retning, med tanke på utbygging av en energisentral.  En viktig årsak til dette er at en økende andel 
rivningstrevirke går til materialgjenvinning (i hovedsak til sponplateproduksjon). Denne utviklingen 
ser ut til å gå raskere enn det bransjen forventet for bare kort tid siden.  Dette er i seg selv svært 
positivt, sett fra et miljø- og gjenvinningsperspektiv, men fører altså til at det det blir mer 
konkurranse om brensel til forbrenningsanlegg. 

Basert på Lyse Neo sine tall med en på markedspris returtrevirke på 200 kr/tonn i betaling, ble det 



beregnet en nødvendig salgspris for fjernvarme og damp på 44 øre/kWh. Jæren Fjernvarme bekrefter 
i etterkant av møte våren 2020 at deres tålegrense for energipris er 30 øre/kWh. 

For IVAR bekrefter vurderingene gjort av samarbeidspartner Lyse Neo at prosjektet ikke har den 
tilstrekkelige lønnsomheten for å kunne realiseres. 

Det er i lønnsomhetsvurderingene gjort flere skjønnsmessige vurderinger som går i favør av å få til 
lønnsomhet i prosjektet.  

3- Forretningsmessig risiko

Etablering av en ny energisentral på 8-10 MW ville i tillegg til damp til biogassanlegget til IVAR (1,5-2 
MW), også forsyne Kviamarka med fjernvarme (5-7 MW). Siden kun 25% av produsert energi går til 
eget selvkostanlegg og resten selges til kommersiell aktør (Jæren Fjernvarme), så var det nødvendig å 
ta prosjektet ut av IVAR IKS og over i IVAR Næring AS. Prosjektet er ikke et selvkostprosjekt og det er 
forretningsmessige risikoer knyttet til investeringen. 

I 2016 ble det i IVAR gjennomført en risikoanalyse for å avdekke risiko og muligheter for et 
forbrenningsanlegg på Grødaland. Forutsetningene har endret seg en del siden 2016, det ble derfor 
gjort en ny gjennomgang 6.11.2019, i et møte der deltagere fra IVAR og Lyse deltok.  
En vesentlig endring er at anlegget blir en del av IVAR Næring, og det er besluttet at vi ikke skal 
brenne biorest. Med bakgrunn i dette endres også risikobildet. 

En identifisert risiko fra 2016, er fortsatt gjeldende og med høy risiko: «Etterspørsel etter produkt 
fjernvarme». Risikodrivere er feil/utilstrekkelige avtaler, endringer i markedsforhold og energipriser. 
Risikoen/usikkerheten er høy, inntil det etableres langsiktige avtale(r).  

Gjennomgangen viser også at det fortsatt er knyttet usikkerhet og høy risiko til følgende: 
· Uforutsett (teknisk) endringsbehov. Uavklart rekkefølgekrav på fv 44 og krevende 

grunnerverv for realisering kan skape forsinkelser.  
· Tilgang på treflis dersom utviklingen går mot krav til materialgjenvinning av trevirke, 

framfor å sende det til forbrenning. 
· Utbyggingskostnad, som avhenger av hvilket konsept som velges, og til forhold knyttet til 

naboer og trafikk. 
· Evt. fremtidige endringer av utslippstillatelse (kompetanse, kvalitetssikring, forståelse). 
· Uventet endring i valutarisiko 

Gjennomføring av prosjektet slik det foreligger nå medfører betydelig risiko det anbefales ikke at 
IVAR Næring påtar seg en slik risiko med fare for et økonomisk tap. 

4- Oppsummering og veien videre

Hensikten med energisentralen var i all hovedsak: 
A. Brenne returtreflis som i dag blir levert til eksterne mottakere. 
B. Levere grønn damp til IVAR sitt biogassanlegg og CO2 fangst. 
C. Levere fjernvarme til industrien på Grødaland og Kviamarka 
D. Levere CO2 til Miljøgartneriet i Kviamarka 



IVAR bør ikke påta seg risikoen med utbygging av anlegget slik det foreligger nå. Det anbefales derfor 
at IVAR sitt behov for fornybar energi til biogassanlegget løses på annen måte uten å påta seg 
tilsvarende risiko. 

IVAR har hatt møte med Hå kommune og Jæren Fjernvarme i februar 2021 og informert dem om 
IVAR sine vurderinger knyttet til etableringen av energisentral.  I møtet har vi formidlet at IVAR 
fortsatt ser nytteeffekten for næringslivet knyttet til etableringen av en energisentral som kan gi 
fjernvarme til Kviamarka og industrien på Grødaland. IVAR ser positivt på etableringen av en slik 
sentral, og er positiv til å dekke sitt energibehov gjennom damp fra en energisentral hvis andre 
aktører velger å realisere den. IVAR bør heller ikke utelukke å medvirke til realiseringen av et større 
anlegg, sammen med andre partnere, men da med en lavere risikoeksponering enn i dagens prosjekt. 
Vi forstår at Hå kommune nå tar initiativ overfor en bredere gruppe aktører for å utforske 
mulighetene for å realisere en stor energisentral.  

IVAR er også positive til å til en løsning der CO2 fra Grødaland kan bli brukt av aktører i Kviamarka 
(f.eks. veksthusnæringen). 

Enova har gitt støtte til Biogassanlegget der deler av støtten er gitt under forutsetning om at 
energitilførselen kommer fra fornybar energi. IVAR arbeider med alternative fornybare energikilder 
for å tilfredsstille forutsetningen for Enova-støtte. 

Konklusjon:

· IVAR Næring avslutter sitt samarbeid med Lyse Neo og sine felles planer om etablering av ny 
energisentral for 8-10 MW på Grødaland. 

· IVAR IKS jobber videre med en løsning for fornybar energi i størrelsesorden 1,5-2 MW for 
biogassanlegget på Grødaland. 

Forslag til vedtak:

· IVAR Næring avslutter sitt samarbeid med Lyse Neo og sine felles planer om etablering av ny 
energisentral for 8-10 MW på Grødaland. 

· IVAR IKS jobber videre med en løsning for fornybar energi i størrelsesorden 1,5-2 MW for 
biogassanlegget på Grødaland. 

Med hilsen 



Ingrid Nordbø Njål Erland 
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1 Bakgrunn 

I samarbeid med IVAR AS har det blitt laget en lønnsomhetsanalyse for et 8MW 

forbrenningsanlegg på Grødaland. Anlegget er designet for å kunne levere 

varme til et planlagt fjernvarmenett, og til prosessvarme i biogass- og 

gassoppgraderingsanlegg på Grødaland.  

 

Dette notatet vil forklare hvilke forutsetninger som er lagt til grunn i analysen 

samt en del av de vurderingene som er gjort.  
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2 Oppbygning 

Analysen er bygget opp på følgende måte: 

› Nøkkeltall: Enhetspriser for deponering av diverse avfall, gate-fees, 

kjemikalier, gass, fjernvarme osv. Prisene er basert på faktiske kostnader 

IVAR har på tilsvarende produkter i dag, samt erfaringsbaserte kostnader 

for driftsmidler i forbrenningsanlegg. 

› Masse- og energibalanse: Driftsdata for forbrenningsanlegget basert på 

utviklingen i prosesserte mengder i biogassanlegget og tilsvarende 

dampmengder o.l. som kreves for å forsyne de ulike mottakerne av energi.  

› Driftsmidler: Her vises forbruk av kjemikalier, vann, gass o.l. som trengs i 

driften av anlegget.  

› Inntekter: Beregning og oversikt over inntektene som genereres fra mottak 

av returtreflis, salg av energi til fjernvarmeformål, leveranse av damp til 

biogassanlegg og salg av CO₂ til veksthus. 

› Driftskostnader: Beregning og oversikt over kostnader forbundet med 

bemanning, kjemikalier, deponering, forsikring og vedlikehold mm. 

› Investeringsstørrelse: Oversikt over investeringsstørrelsen og hvordan 

denne fordeler seg over prosessutstyr, bygg og anlegg, VVS, El, 

administrasjon osv, samt antatt avskrivningstid for disse. En mer detaljert 

oversikt over hva som inngår i investeringen kan ses i «A061216-B-O-T-

024-A01 Investeringskalkyle IN» vedlagt lønnsomhetsanalysen. 

› Nåverdiberegning: Beregning for å se avkastningen av investeringen over 

en 20-års periode.  

2.1 Generelt 

2.1.1 Masse og energibalanse 
Oversikt over viser driftstid, mengder som danner utgangspunkt for beregning 

av brenselsbehov, dampleveranser etc. 

› Driftstimer per år: Det er estimert en driftstid på 8200 timer pr år bortsett 

fra i oppstartsårene. Dette for å tillate for periodisk vedlikehold og 

eventuelle utforutsette stopp i driften. Det er å forvente at driftstimene vil 

være noe lavere i oppstartsårene. 

› Substrat i GBA: Dampleveransen fra forbrenningsanlegget til 

biogassanlegget styres av mengden substrat i biogassanlegget.  
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› Fjernvarme levert (gj.snitt): Etter en intensjonsavtale med Jæren 

Fjernvarme er det foreløpig estimert en årlig leveranse på 39 GWh. 

Tilsvarende en gjennomsnittlig leveranse på 4,75 MW. 

2.1.2 Investering 
Investeringsstørrelsen har basis i innhentede tilbud fra leverandører samt 

forprosjektering av de mest kostnadsstyrende elementer som bygg, 

fjernvarmesystem (internt) og prosjektering og administrasjon. Da tilbudene og 

forprosjektet for øvrig tok utgangspunkt i en anleggsstørrelse på 10 MW er 

investeringen justert ned for å gjenspeile kapasitetsreduksjonen til nåværende 8 

MW. 

Investeringskostnadene er basert på tall fra 2017. Disse tallene er 

inflasjonsjustert for å gjenspeile de antatte investeringstidspunktene 2020 og 

2021. I lønnsomhetsberegningen er det inflasjonsjustert med 2,5% per år. 

I den totale investeringssummen er det i lagt til ca. 13,3 MNOK for å opprette 

CO₂-forbindelse mellom gassoppgraderingsanlegg og veksthus. 

Det er også lagt inn 19,5 MNOK for allerede eksisterende infrastruktur på 

Grødaland. Dette er kostnader IVAR har hatt i forbindelse med etableringen av 

de eksisterende anleggene på Grødaland. 

2.1.3 Inntekter 
Inntektene i forbrenningsanlegget kommer i all hovedsak fra salg av damp til 

forbrukerne på Grødaland, og salg av varme til et planlagt etablert 

fjernvarmenett. Forbrukerne i dette tilfellet er biogassanlegget inkludert 

gassoppgraderingsanlegget, samt det planlagt etablerte bioresttørkeanlegget.  

Resten av inntektene i forbrenningsanlegget kommer fra destruksjon av 

returtre. IVAR har i dag kostnader forbundet med å kvitte seg med returtre, og 

denne kostnaden er inntektsført i forbrenningsanlegget. 

Alle inntekter i forbrenningsanlegget er basert på alternativkostnader hos de 

andre anleggene på Grødaland. Det vil si at energikostnadene for forbukerne av 

dampen fra forbrenningsanlegget forblir de samme ved eventuell gjennomføring 

av forbrenningsanleggprosjektet. I praksis vil ikke de andre anleggene merke en 

endring i driftsøkonomi ved introduksjon av forbrenningsanlegget. 

2.2 Forutsetninger 

Nøkkeltall og informasjon i dokumentet er basert på siste input fra IVAR IKS 

driftspersonale, informasjon fra leverandører og erfaringsbaserte estimater. 

All informasjon kan leses ut av analysen, men noen av de mest sentrale 

forutsetningene belyses her. 

Sentrale parametere: 
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› Salgspris fjernvarme: Dette er prisen som ligger i intensjonsavtalen mellom 

IVAR IKS og Jæren Fjernvarme, 30 øre/kWh. 

› Gate-fee returtre (intern/ekstern): Dette er den kostnaden IVAR i dag har i 

forbindelse med å kvitte seg med returtrevirke. I analysen er det estimert 

at IVAR har 9.000 tonn/år tilgjengelig for forbrenning.  

Det er videre estimert at returtre som må innhentes eksternt for å dekke 

opp det totale behovet for brensel i anlegget også vil gi inntekter for IVAR. 

Prisen pr. tonn av dette er estimert til å være 80 kr/tonn.  

› Damppris: Prisen på den dampen forbrenningsanlegget selger til 

biogassanlegget og bioresttørken er beregnet på følgende måte: 

IVAR har oppgitt at alternativet til damp fra forbrenning av returtrevirke er 

brenning av oppgradert gass fra eget anlegg. Det tapte salget av denne 

gassen sammen med driftskostnader for gasskjelen danner prisen for 

dampen som produseres i forbrenningsanlegget. 

Beregningen gir en gasspris på ca. 40 øre/kWh. 

› Inflasjon: Forprosjektet og lønnsomhetsberegningen har pågått over lengre 

tid. Dette fører til at priser som ble innhentet i tidlige faser av prosjektet 

har blitt inflasjonsjustert for å bedre representere dagens priser. Det er 

antatt en gjennomsnittlig årlig inflasjon på 2,5% for alle parametere som 

justeres. 

› Returtrepris (internt): Gate-fee for returtrevirke i forbrenningsanlegget er 

beregnet basert ved å se på kostnadene IVAR har for å kvitte seg med 

trevirke i dag. Utgangspunktet er dagens transportkostnader for trevirke fra 

Jæren til Sverige. I dag beløper det seg til omtrent 240 kroner. (Transport 

til kai: 128 kr pr tonn + Opplasting båt: 50-60 kr pr tonn +Lagring mm: 

40-50 pr tonn.) Samtidig er det estimert at transport fra Hogstad, hvor 

trevirket mottas og kvernes, til Grødaland vil ligge på omtrent 80 

NOK/tonn. Inntekten i forbrenningsanlegget er derfor satt til 160 kroner 

som tilsvarer prisdifferansen og de unngåtte transportkostnadene.  

› Internt tilgjengelig returtreflis: Siste informasjon fra IVAR IKS er at man 

antar at det er 9000 tonn tilgjengelig RT-flis internt. 

› Bortfall av Enova-støtte til biogassanlegget: IVAR mottok 52 MNOK i 

investeringsstøtte i forbindelse med etableringen av et biogassanlegg på 

Grødaland. Dette var basert på et produksjonsmål på 62,8 GWh biogass i 

2022. En av forutsetningene for tildelingen var at prosessvarmen i 

biogassanlegget skulle være grønn. Referansesituasjon er at 

biogassanlegget brenner egen oppgradert gass for prosessvarme og netto 

produsert gass ut av anlegget reduseres. 

Basert på utnyttelsen av kapasitet i biogassanlegget forventes det ikke at 

dette energimålet nås i 2022. Det er videre antatt at IVAR må tilbakebetale 

en andel av støttebehovet som er lineært med oppnåelsen av energimålet. 
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Dersom forbrenningsanlegget bygges vil gassmengdene ut av anlegget øke 

slik at tilbakebetalingen av Enova-støtten kan reduseres tilsvarende. Denne 

ekstra besparelsen av tilbakebetaling er beregnet til å være ca. 14,5 MNOK. 

› Kostnad for etablert infrastruktur: Det er nå lagt inn en kostnad på 19,5 

MNOK for allerede etablert infrastruktur på Grødaland. Dette inkluderer 

blant annet trafo, kulvert, grunnarbeid, asfalt, ledningsanlegg, atkomst etc. 

og er kostnader som har kommet i forbindelse med utbyggingen av 

biogassanlegget. 

 

2.3 Nåverdiberegning 

Lønnsomheten i prosjektet beregnes ved hjelp av nåverdimetoden hvor perioden 

er 20 år. Beregningen er gjort slik at perioden starter når anlegget starter 

driften selv om investeringene er antatt å starte to år før driftsstart. I tidligere 

utgaver av lønnsomhetsberegningen var avskrivningstiden for anlegget satt til et 

gjennomsnitt på 20 år for hele investeringen. I siste gjeldende versjon av 

beregningen er det valgt 20 års avskrivningstid for maskin- og prosessutstyr, og 

40 år for bygningsmassen. Dette medfører at bygningsmassen har en restverdi 

etter de 20 årene som nåverdiberegningen regner på. I lønnsomhetsanalysen er 

det derfor nå to ulike nåverdiberegninger; én som regner uten, og én som 

regner med restverdi på bygningsmassen: 

Da lønnsomheten skal beregnes over en periode på 20 år, og siden blant annet 

bygningsmassen har en avskrivningstid på 40 år, så vil dette ha en restverdi 

etter de første 20 årene har passert. Nåverdiberegningen i regnearket inkluderer 

denne restverdien (scrap value). Rentekostnadene fra investeringene er ikke 

inkludert i driftsøkonomien i årene før anlegget er i drift. Dette er basert på 

praksis og erfaring fra Danmark. 

2.4 Betraktninger 

Overkapasitet 

Da utnyttelsen av kapasiteten i forbrenningsanlegget i stor grad avhenger av 

utnyttelsen av kapasiteten i biogassanlegget som skal forsynes med 

prosessvarme, så vil det i en del av anleggets levetid være overkapasitet som 

tynger på lønnsomheten. Det er derfor essensielt både for lønnsomheten i 

forbrenningsanlegget og biogassanlegget at man søker å utnytte den 

tilgjengelige kapasiteten så hurtig som mulig. 

3 Følsomhet 

Det er gjennomført en følsomhetsanalyse for de mest sentrale parameterne for å 

se hvordan disse påvirker lønnsomheten i anlegget. 

Analysen er utført ved å endre kun én opplistede parameterne, mens resterende 

tall beholder sin originale verdi, og se hvordan det påvirker lønnsomheten. 
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Kommentarer til følsomhet: 

RT-flis: Dersom man skulle bli nødt til å betale eksempelvis 100 kr/tonn for all 

flis inn til anlegget vil den resulterende lønnsomheten bli 0,56%. 

Enova-støtte: Skulle IVAR mot formodning bli nødt til å betale tilbake hele 

støttebeløpet til biogassanlegget på 52MNOK vil lønnsomheten i 

forbrenningsanlegget bli 5,18%. 

4 Kvalitetskontroll 

I utarbeidelsen av lønnsomhetsanalysen har personell hos IVAR IKS vært 

inkludert hele veien for å ivareta ønsker og kommentarer derfra.  

Intern hos COWI er beregningene kontrollert av teknisk personell med lang 

erfaring inn forbrenningsanlegg og andre relevante industrier. 

5 Redigering av analysen 

Ved å redigere i regnearket faller COWIs kvalitetssikring bort og COWI kan da 

ikke lenger ta ansvar for konsekvenser av eventuell bruk av feilaktig data. 

 

Parameter Enhet Utg.pkt Endring Fra Til

Investeringsstørrelse MNOK 220 ± 10% 2,45 % 4,52 %

Bortfall av Enova-støtte MNOK 14,8 ± 10 MNOK 3,01 % 3,84 %

Pris intern RT-flis kr/tonn -160 ± 160 kr/tonn 2,30 % 4,46 %

Pris ekstern RT-flis kr/tonn -160 ± 160 kr/tonn 2,60 % 4,19 %

FV-leveranse MW 4,75 ± 0,5 MW 2,55 % 4,24 %

FV-pris NOK/MWh 300 ± 10 kr/MWh 3,12 % 3,70 %

Bemanning FTE 3 ± 1 pers 2,73 % 4,07 %

Inflasjon % 2,5 ± 0,5% 3,18 % 3,65 %



Saksframlegg

Orienteringssaker

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 21/160

Saksnr. Utvalg Møtedato
2021/16 Styret IVAR IKS 09.04.2021

Underliggende saker: 
Saksnummer Tittel
2021/16.1 Hovedplan avløp - igangsetting av planarbeid 

Saksutredning: 

Forslag til vedtak:
Sakene tas til orientering

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen



Saksframlegg

Hovedplan avløp - igangsetting av planarbeid

Saksbehandler: Njål Erland
Arkivsak nr: 21/164

Saksnr. Utvalg Møtedato
2021/16.1 Styret IVAR IKS 09.04.2021

Saksutredning: 

Det blir gitt en muntlig orientering i møte om oppstart av arbeidet med ny hovedplan avløp. 

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Njål Erland



Saksframlegg

Eventuelt

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 21/160

Saksnr. Utvalg Møtedato
2021/17 Styret IVAR IKS 09.04.2021

Saksutredning: 

Forslag til vedtak:

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen


	0012 Vedlegg - Notat fra møte med Sandnes kommune.pdf
	Salg av tomt Bogafjell - oppsummering etter møte med Sandnes kommune


