
Møteinnkalling
for 

Styret IVAR IKS 

Møtested: Mariero
Dato: 04.06.2021
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 
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2021/22 Eventuelt 

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen 



Saksframlegg

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 21/261

Saksnr. Utvalg Møtedato
2021/18 Styret IVAR IKS 04.06.2021

Saksutredning: 

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen 



Saksframlegg

Godkjenning av protokoll

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 21/261

Saksnr. Utvalg Møtedato
2021/19 Styret IVAR IKS 04.06.2021

Vedlegg:
Protokoll - Styret IVAR IKS - 09.04.2021 

Saksutredning: 

Forslag til vedtak:
Protokoll godkjennes.

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen 



Møteprotokoll 
for 

Styret IVAR IKS 

Møtested: Teams
Dato: 09.04.2021
Tid: Kl. 09:00

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

Representantskapets 
leder:

Jarl Endre Egeland,

Observatører: Eline Nilsen Furre, Geir Strømland
Forfall: Hilda Bådsvik
Administrasjonen: Ingrid Nordbø, Jostein Karlsen

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
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2021/09 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandling

Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes.

2021/10 Godkjenning av protokoll

Behandling

Vedtak: 
Protokoll godkjennes.

2021/11 Styrets møte med revisor

Behandling
Revisor Stig Fjelldahl fra BDO orienterte om revisjonsarbeidet.   Administrasjonen forlot så 
møtet før styret diskuterte selskapets situasjon nærmere med revisor.  

Vedtak: 

2021/12 Årsregnskap og styrets beretning 2020

Behandling
Jostein Karlsen orienterte nærmere om hovedtall i regnskapet.

Vedtak: 
1. Regnskapet og styrets beretning for 2020 godkjennes. 
2. Kr 676 577 føres mot annen opptjent egenkapital. 
3. Regnskapet oversendes representantskapet i årsrapporten.
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2021/13 Salg av tomt på Bogafjell

Behandling
Styreleder Stanlet Wirak viste til at han som ordfører i Sandnes kommune bør vurderes som 
inhabil i og med at saken handler om salg av tomt fra IVAR til Sandnes kommune.  
Styret besluttet at Wirak er inhabil i denne behandlingen, og at nestleder Sara Mauland 
overtar møteledelsen for denne saken.  
Trygve Andre Meyer foreslo følgende tilleggspunkt i vedtaket: 
Selger forbeholder seg retten til å kjøpe tilbake tomten dersom regulerings og bruksformålet 
endres i fht gjeldende offentlige bestemmelser. Denne klausul er gjeldende i 20 år fra og 
med overtakelsestidspunktet. Eventuelt legges det til en klausul som sikrer deling av 
eventuell oppside.
Styret sluttet seg til forslaget. 

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

3. Selger forbeholder seg retten til å kjøpe tilbake tomten dersom regulerings og 
bruksformålet endres i fht gjeldende offentlige bestemmelser. Denne klausul er 
gjeldende i 20 år fra og med overtakelsestidspunktet. Eventuelt legges det til en 
klausul som sikrer deling av eventuell oppside. 

2021/14 Kostnader planlagte utbyggingsområder

Behandling
Avdelingsleder for Plan og utbygging Njål Erland orienterte. 
Styret tok orienteringen til orientering og forutsatte at saken ble lagt fram for 
representantskapet. 

Vedtak: 

1. Styret tar orienteringen til etterretning. 

2. IVAR skal ha fokus å investere i fremtidsrettede anlegg med en kapasitet best mulig 
tilpasset befolkningsøkningen. 
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2021/15 120005 Energisentral Grødaland - Forslag om å avslutte 
utbyggingsplaner i regi av IVAR

Behandling
Ingrid Nordbø og Njål Erland orienterte.

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. 

2021/16 Orienteringssaker

2021/16.1 Hovedplan avløp - igangsetting av planarbeid

Behandling
Njål Erland orienterte.

Vedtak: 
Saken tas til orientering.
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2021/17 Eventuelt

Behandling
Endringinger i regelverk for avfallsbehandling. 
Ingrid Nordbø orienterte om at det vil komme nye krav til kommuner og selskaper som følge 
av endringer i regelverket for avfallsbehandling.  Gjennom våre nye anlegg for behandling av 
matavfall og restavfall tilfredsstiller IVAR allerede flere av kravene, men det vil også komme 
nye utfordringer.  Styret vil bli nærmere orientert senere.

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

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



Saksframlegg

Statusrapport nyanlegg 31.03.2021

Saksbehandler: Njål Erland
Arkivsak nr: 13/495

Saksnr. Utvalg Møtedato
2021/20 Styret IVAR IKS 04.06.2021

Vedlegg:
Status nyanlegg pr. 31.03.2021 

Saksutredning: 

Vedlagt følger statusrapport nyanlegg per 31.03.2021. 

Det er avdekket en kostnadsoverskridelse på prosjekt 110018 Dam Langevatn. Dette er et prosjekt 
som er i sluttfasen og som har en antatt sluttsum på 94 mill kr og en godkjent prosjektramme på 90 
mill kr. 

Forventet sluttsum er økt med 2,5 mill kr, fra 91,5 til 94 mill kr fra forrige kvartalsrapportering og er 
nå 4,0 mill kr over godkjent prosjektramme. 

Årsakene er:
· Mer tilpasninger mot eksisterende konstruksjon, injisering av lekkasjer.  

Ved oppfylling av dam i april er det ennå lekkasjer som er uavklart. Det har sannsynligvis 
ikke betydning for dammens sikkerhet, men vi bør finne ut om det er noe som kan øke.   

· Oppfølgning i byggeperiode. Dette gjelder ressurser hos konsulent og egne ansatte. 

Rapportering i hht NVE’ regelverk krever mye oppfølgning, som skal utføres at godkjent 
konsulent. Det gjenstår nå sluttrapport etter avsluttet anlegg.  
Det er brukt modell i byggingen av dammen. Vi er usikre på om det også har medført mer 
ressursbruk, men har ikke andre prosjekt i IVAR å sammenlikne med ennå.  

Aktuelle risiko pr dato: 
· Ombygging av gammel konstruksjon, bygg og rør. 

· Mengdeoppgjør på regulerbar kontrakt.  

Prosjektet er nær ferdigstilt og vi som byggherre har i liten grad mulighet for å påvirke kostnadsbilde. 
Endelig sluttoppgjør ikke foretatt. 

Langevatn vannbehandlingsanlegg er et tilstøtende investeringsprosjekt som også er i sluttfasen. Her 



har vi et estimert underforbruk på 70 mill kr, som vil bli frigjort ved avslutning av prosjektet.

 <Skriv inn saksutredning her>. 

Forslag til vedtak:

Forslag til vedtak: 

1. Statusrapport nyanlegg per 31.01.2021 tas til orientering.  

2. Det bevilges 4 mill kr ekstra til prosjekt 110018 Dam Langevatn

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Njål Erland
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Status nyanlegg 

pr. 31.03.2021



Side 2 

PLAN OG UTBYGGING 3

Status fossilfrie byggeplasser 3

Oversikt prosjekter under utbygging 3

NYANLEGG VANN 4

110012 Ny råvannskilde Birkelandsvannet 4 

110013 Utvidelse Langevatn 5 

110018 Dam Langevatn - utbedring 7 

110020 Utvidelse bassengkapasitet Tau 8 

110032 Ny hovedvannledning vest 9 

110042 Høydebasseng Håland 10 

110049 Rehabilitering vannledning Tronsholen – Tjensvoll 11 

Totalt forbruk pr. 01.04.2021 kr    3 002 068 (inkludert Skisseprosjekt) 12

NYANLEGG AVLØP 13

120034 Avløp vest, Bråstein - VIK RA. 13 

120038 Lukthåndtering SNJ 14 

120048 Nytt verksted, lager Grødaland 15 

120049 Forbikjøringslomme FV44 (rekkefølgekrav Grødaland) 16 

NYANLEGG RENOVASJON 18

130005 Ettersorteringsanlegg (710760) 18 

130016 Nytt bygg for mottak farlig avfall, Forus Gjenvinningstasjon 19 

OPPSUMMERING ØKONOMI 21

Eksterne oppdrag 21
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PLAN OG UTBYGGING 
Her rapporteres de største og viktigste prosjektene. I tillegg til disse er det en rekke mindre 

prosjekter. Under hvert prosjekt er en kort beskrivelse sammen med status pr. 31.03.2021. 

Økonomisk status støtter seg til kvartalsrapporter.  

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

- Erfaring fra andre byggeplasser – fra byggherre og entreprenør. 

- Tilgang på fossilt drivstoff (HVO) og maskinpark.  

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

- Merkostnader.  

  Erfaring viser lavere tilleggskostnader enn 5% 

- Veileder er gjennomgått på avdelingen 

- Krav om fossil fri byggeplass er stilt på 2 konkurransegrunnlag 

- Seminar er utsatt, på grunn av Covid19 

Oversikt prosjekter under utbygging 
Av 13 prosjekter i statusrapporten er det 10 investeringsprosjekt med godkjent budsjettramme. Disse 

prosjektene er oppsummert i tabell under med prognosert antatt sluttsum i forhold godkjent 

budsjettramme og forbrukt i forhold til bevilget ved rapporteringsdato.

Prosjekt Godkjent 
prosjektramme 

Antatt 
sluttsum 

Forbrukt 

Per dato 

110013 Utvidelse Langevatn 1.100 mill kr 1.030 mill kr 978 mill kr 

110018 Dam Langevatn  90 mill kr 94 mill kr 80,5 mill kr 

110020 Utvidelse basseng Tau 10 mill kr 10,2 mill kr 6,8 mill kr 

110032 Hovedvannledning Vest 1.350 mill kr 1.350 mill kr 122 mill kr 

110042 Høydebasseng Håland 120 mill kr 118,2 mill kr 13,2 mill kr 

110049 Rehab VL Tronsholen - Tjensvoll 58 mill kr 53,7 mill kr 3,0 mill kr 

120038 Lukthåndtering SNJ 29 mill kr 28,6 mill kr 27,6 mill kr 

120048 Verksted/lager Grødaland 30 mill kr 30 mill kr 1,1 mill kr 

130005 Ettersorteringsanlegg 715 mill kr 722 mill kr 701 mill kr 

130016 Bygg mottak farlig avfall 15 mill kr 14,8 mill kr 3,3 mill kr 

SUM 3.517 mill kr 3.452 mill kr 1.937 mill kr 
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NYANLEGG VANN 

110012 Ny råvannskilde Birkelandsvannet  

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

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

Birkelandsvannet som ny råvannskilde.

Fysisk omfatter prosjektet blant annet etablering av:

- Vanninntak på ca. 80 m dyp i Birkelandsvannet

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

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

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

- Etablering av deponier for sprengtstein

- Tiltak for å lede vann fra Stølsvannet til Birkelandsvannet

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

IVAR ble tildelt konsesjon i august 2018. Vedtaket ble påklagd og endelig konsesjon forelå i 
mai 2020. 

Forprosjektet pågår for fult og første ukast til forprosjekt levers i begynnelsen av mai. 

Det arbeides med utarbeidelse av plandokumenter for reguleringsplan. Arbeidene er noe 
forsinket pga nødvendig avklaring med bl a Statsforvalteren samt tekniske avklaringer på 
trasevalg for vei. Vi håper å ha reguleringsplanen klar til innsendelse før sommerferien.  

Alle grunneierne som grenser til vantnet, men som ikke er direkte berørt av tiltaket har 
akseptert framforhandlet forslag til avtale med IVAR. 

Vi har løpende kontakt med de 2 grunneierene som blir direkte berørt for å søke å finne 
løsninger akseptable for begge parter. Endelige avtaler med disse er ikke klar. 

Foreløpig antas at det vil ta 1 – 2 år å utarbeide og få godkjent teknisk plan og 
reguleringsplan. For å avklare videre saksgang ovenfor NVE er innkalt til møte i begynnelsen 
av mai. Selve anleggsarbeidene antas foreløpig å kunne gjennomføres på 2-3 år. 

Totalt gir dette en tidsbruk på 3 – 5 år.  

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

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

prosjektet. Denne er nå gjennomført.

Antatt slutt kostnad  ikke kalkulert,- 
Godkjent prosjektramme ikke fastsatt 
Bevilget 2021 kr 0,- 
Totalt bevilget kr 43.500.000,- 
Totalt forbruk kr 22.100.000,- 

Totalkostnader for prosjektet vil bli kalkulert i forbindelse med forprosjekt/teknisk plan.
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110013 Utvidelse Langevatn   

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

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

september 2011. 

Gjennom hovedplanarbeidet og diverse utredninger tilknyttet denne er det trukket den 

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

forutsetninger og krav som er stilt til et nytt anlegg. 

Disse hovedkravene er; 

- Være godkjent av Mattilsynet 

- Tilfredsstille alle krav i drikkevannsforskriften til god hygienisk og bruksmessig 

kvalitet 

- Nærmere spesifisering av vannkvalitet som er strengere enn i 

drikkevannsforskriften: 

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

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

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

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

minimalisere slamdannelse på fordelingsnettet. 

- Råvannskilden og vannbehandlingsanlegget skal representere robuste 

løsninger. 

- Det skal leveres nok vann også i ekstreme tørrværsperioder 

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

vurderinger og det skal være fokus på bærekraftige løsninger. 

Anleggsarbeidene startet opp i november 2014. Arbeidene er nå inne i avsluttningsfasen.  

Arbeidene nærmere seg ferdigstillelse 
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Testing og prøvekjøring pågår og vi arbeider mot å sette anlegget i drift mot nettet i løpet av 

andre kvartal. Dersom igangsetting ikke kan gjøres før nært opp mot ferien vil denne bli 

utsatt til over ferien. Dette fordi det er veldig ugunstig å sette anlegget i drift i en periode med 

redusert bemanning (ferieavvikling) 

I forbindelse med prøvedrift testing av ozonanlegget har vi oppdaget utfordringer med 

gassansamling i luftetårnene. Det har blitt gjort vurderinger av dette i løpet av desember og 

bestilt inn noe ombygging som blir utført i ett av tårnene i løpet av januar. Virkningen av dette 

må testes før vi bestiller inn til også det andre tårnet. Vi har god tro på denne løsningen vil 

løse utfordringene. Disse forholdene må være løst før anlegget kan settes i permanent drift 

(mot nett).  Denne problemstillingen mener vi nå og ha kontroll på og montasje/ombygging i 

tårn 2 vil bli utført i neste periode. 

Opprinnelig overordnet framdriftsplan viste ferdigstillelse av det bygningsmessige årsskiftet 

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

Etter at anlegget er satt i drift mot nettet vil vi gå inn i en periode med sammenkopling med 

og ombygging av eksisterende anlegg. I samme periode vil det bli utbedring av 

mangler/ferdigstilling av utestående arbeider. Denne perioden vil foregå fram til årsskiftet. 

Antatt slutt kostnad                                                                                  kr 1.030.000.000,- 

Godkjent prosjektramme                        kr 1.100.000.000,- 

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

Bevilget per dags dato                                                           kr 1.020.000.000,-          

Totalforbruk                                                                                              kr   978.000.000,- 

Det er fortsatt noe risiko på antatt sluttsum, dette gjelder spesielt noen sluttoppgjør som ikke 
er ferdigstilt. 
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110018 Dam Langevatn - utbedring 

Generelt 

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

NVE anmerket at dammen måtte oppgraderes til klasse 3 for å tilfredsstille dagens regelverk. 

IVAR har oppgraderet til klasse 4, da bebyggelse vil øke nedstrøms. Platedam og 

fyllingsdammene er ombygd til massivdam. 

Ledninger og ventiler i dam er skiftet ut, også rør gjennom damvegg. En kort damdel på 

sørside av flomløp er bygd om.

Status 

NVE hadde gitt tillatelse til midlertidig senkning under LRV til 19.mars 2021. Det ble fylt opp 

til over LRV innenfor fristen 

Anleggsarbeid startet 1.nov 2019. Skanska AS er hovedentreprenør. 

Arbeidet følges opp i hht NVE sitt regelverk, med Norconsult AS som uavhengig kontrollør. 

Det sendes månedsrapporter til NVE. 

Fremdrift 

Anleggsperiode opprinnelig 15 måneder, fra 1.nov 2019. Ferdigstillelse ble utsatt pga 

«korona» for rørleveranse / utskifting av rør gjennom damvegg og ombygging av damdel 

«sør-sør» til 10.mai 2021.

Risko 

Ombygging av gammel konstruksjon, bygg og rør. Ved oppfylling av dam er det noen mindre 

lekkasjer som er uavklart. 

Økonomi 

Antatt slutt kostnad                                                         kr 94.000.000,- 
Usikkerhet/margin                                                             kr 10.000.000,- 
Godkjent prosjektramme                                                   kr 90.000.000 
Bevilget 2021                                                       kr 20.000.000,- 
Totalt forbruk pr. 30.03.2021                                             kr.80.533.000,- 

Endringer med rør/ventiler, inklusiv prosjektering og oppfølgning ihht NVE’s regelverk, 
forlenget byggetid inkl valutareulering, ombygging av damdel sør-sør, samt tettinger mellom 
ny og gammel konstruksjon utgjør ca 14,5 mill kr.  
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April 2021: Ombygging er ferdig og oppfylling påbegynt 

110020 Utvidelse bassengkapasitet Tau 

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

Status 
Kontrakten, som er en totalentreprise, er tildelt VA Tek. 

Kontrakten inkluderer to nye basseng og ventilkammer. 

Det første bassenget og ventilkammeret er tatt i bruk av drift. 

Grunnarbeid og montering av det andre bassenget planlagt startet april 21. 

Bassengene var opprinnelig planlagt ferdigstilt desember 2020 men planlagt ferdigstillelse er 

nå forskjøvet til juli 21. Forsinkelsen skyldes for en stor del urealistisk fremdriftsplan fra Vatek 

og forsinkelse på grunn av frost i bakken jan/feb. 

Risiko 

Entreprenør demonstrerer slett forhold til oppfølging av HMS krav. Dette følges nøye opp av 
IVAR’s byggeleder.  

Økonomi 

Antatt slutt kostnad                                                         kr 10,2 mill kr 
Godkjent prosjektramme                                                     kr 10 mill kr          
Bevilget totalt pr. 2021                                                       kr 10 mill kr 
Totalt forbruk pr. 31.03.2021                                             kr 6.79 mill kr 
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110032 Ny hovedvannledning vest 

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

høydebasseng med dimensjon på Ø 1400 mm ut fra vannbehandlingsanlegget og Ø1200 inn 

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

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

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

Fjermestad i nærheten av eksisterende styringsbasseng. 

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

konsekvensutredning. 

STATUS 

Prosjektering 

Detaljprosjektering planlagt ferdig i løpet av 2.kvartal 2021.  

Reguleringsplaner 

Gjesdal – Reguleringsplanen vedtatt 

Time – Reguleringsplanen vedtatt. 

Klepp – Reguleringsplan er vedtatt 

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

Planvedtak forventes i løpet av 2. kvartal 2021. 

Sandnes – Planvedtak forventes i løpet av 2. kvartal 2021. 

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

Grannes og Tjensvoll. Planen vil bli lagt ut på ny høring og vedtatt plan forventes i løpet av 

3.kvartal 2021. 

Anskaffelse 
To skipslast med rør og rørdeler er levert til Sandnes Havn og lagret hos Brødrene Dahl. 
Entreprise E01 Rørledning Langevatn – Fjermestad er tildelt RISA AS 
Entreprise E02 Rørledning Fjermestad styringsbasseng – tilbudsevaluering pågår 
Entreprise E09 Fjermestad Styringsbasseng – Tilbudsevaluering pågår 
Entreprise E10 Ventilkammer på Kverneland – Anbudskonkurransen er utlyst i 
Entreprise E12 Rør og ventiler i styringsbasseng og ventilkammer – Anbudskonkurransen er 
utlyst  

Følgende entrepriser er planlagt utlyst i løpet av andre kvartal 2021: 

Entreprise E13 Turbin i Fjermestad styringsbasseng 
Entreprise E14 Elektro installasjon i styringsbasseng og ventilkammer 

Det er planlagt 8 entrepriser i tillegg til entreprisene listet ovenfor. 
Utlysning av disse vil bli planlagt basert på mottak av tilbud på entreprisene og en verifisering 
av prosjektbudsjettet opp mot bevilget budsjett og mot IVAR’s finansieringsramme. Det 
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forventes at denne vurderingen kan utføres i løpet av 2.kvartal 2021 og at utlysingen av 
resterende entrepriser vil bli utført i løpet av 3-4 kvartal 2021. 

FREMDRIFT ENTREPRISER 

I løpet av 2.kvartal 21 er det planlagt å tildele en stor del av entreprisene på strekket 

Langevatn – Engjelsvåg og prosjektet vil dermed ha et godt grunnlag for å verifisere 

gjeldende budsjett og vurdere om prosjektet kan gjennomføres som planlagt innenfor IVAR 

finansieringsramme. 

Fremdriftsplanen vil i løpet av 2 kvartal 2021 bli korrigert basert på resultat av 

kontraktsforhandlinger og tilpasset IVAR’s finansieringsramme. Inntil vi har endelig oversikt 

på tidspunkt for vedtatte reguleringsplaner i Sandnes, Sola og Stavanger samt oversikt på 

prosjektets finansieringsbehov begrenses fremdriftsapporteringen til prioriterte entrepriser på 

strekket fra Langevatn til Engjelsvoll. 

E1 Rørledning Langevatn – Fjermestad planlagt oppstart april 2021 

E2 Rørledning Fjermestad – Engjelsvoll planlagt oppstart mai 2021 

E9 Styringsbasseng Fjermestad planlagt oppstart mai 2021 

E10 Ventilkammer planlagt oppstart august 2021 

E12 Rør og ventiler i bygg planlagt oppstart september 2021 

E14 Elektro installasjon i bygg – planlagt oppstart september 2021 

RISIKO 

Det gjenstår 3 avtaler med grunneiere på strekket mellom Langevatn 
vannbehandlingsanlegg og Fjermestad styringsbasseng, forhandligner pågår. 

Budsjettet er redusert fra 1.5 mrd kr til 1,35 mrd kr og det er usikkert om budsjettet er 
tilstrekkelig. Dette vil bli verifisert etter tildeling av kontrakter i løpet av 2.kvartal 2021. 

IVAR’s begrensninger i låneramme kan resultere i at deler av prosjektet må forskyves ut i tid.  
Dette vil bli verifisert etter tildeling av kontrakter i løpet av 2.kvartal 2021. 

KOSTNADER 

Antatt slutt kostnad                                                         kr 1.350 mill kr,- 
Godkjent prosjektramme                                                  kr 1.350 mill kr,- 

Bevilget totalt 2021                                                       kr 458 mill kr,- 
Totalt forbruk pr.31.mars 2021                                          kr 122 mill kr,- 

 110042 Høydebasseng Håland 

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

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

Fremdriftsplan: 
Forprosjekt:   ferdigstilt januar 2020  
Planarbeid:  forventes ferdig mai 2021 
Det.prosjektering:  planlagt ferdig mai 2021 
Utbygging:  Byggestart tidligst 2022 

Status fremdrift: 
Reguleringsplanen ble behandlet i Hå kommune 15.4.2021 og er godkjent. Formel vedtak 
forventes i mai måned. 

Arbeidet med detaljprosjektering for Tvihaug pumpestasjon er 90% ferdig. 
Anbudsdokumentene er sendt til IVAR for gjennomsyn. Prosjekteringsarbeidene for 
høydebasseng og ventilkammer er 90% ferdigstilt. 

Det er inngått avtale med Magnus Ånestad grunneier på Tvihaug. Det jobbes med nå med 
øvrige grunneieravtaler. 

Status økonomi pr. 1.4.2021: 
Antatt sluttkostnad                                                                                   118.200.000,-
Godkjent prosjektramme                                                                             120.000.000,- 
Budsjett per 2021                                                                                  22.000.000,-
Bevilget i 2021                                                                                                10.000.000,-
Totalforbruk per 1.4.2021                                                                               13.200.000,-

NB! Kostnader knyttet til grunnerverv er ikke medtatt 

110049 Rehabilitering vannledning Tronsholen – Tjensvoll 

På grunn av problemer med lekkasjer og brudd på gammel hovedvannledning mellom 

Tronsholen og Tjensvoll er det nødvendig med rehabilitering for å oppnå ønsket kvalitet. 

Ettersom det endringer i behov, er det ikke nødvendig med full rehabilitering på hele strekket, 

men kun delstrekk med forskjellige behov for kapasitet. Prosjektet er derfor delt opp i flere 

delprosjekt. 

Status fremdrift 
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Prioritering på delstrekk blir som listet opp under: 

Delstrekk 1 (Gausel-Hinna høy):  

Dette strekket gjennomføres som første delstrekk i prosjektet. Kontrakt ble inngått med 

Stangeland Maskin i november 2020. Oppstart gravearbeid: mars 2021. Forventet 

ferdigstilling av anlegg juni 2021. Arbeidene går veldig bra og fremdrift overholdes. 

Delstrekk 3 (Forus-Gausel):  

Strekket fra Kum 12 – Gausel er det minst kritiske strekket per dags dato, da det hittil ikke 

har forekommet brudd på denne strekningen. Dette delstrekket er skjøvet frem i utførelse på 

grunn av at delstrekk 2 blir utsatt til 2022 av hensyn til arbeider i Sandnes kommune. 

Det er planlagt å legge ut anbudet i mai, anleggsarbeid forventes igangsatt høsten 2021.  

Delstrekk 2 (Tronsholen-Stangeland): 

Sandnes kommune har behov for forsyning fra dette delstrekket ut 2021 på grunn av egne 

omleggingsarbeider. Anbudspapirene vil ferdigstilles i løpet av høsten 2021. 

Det planlegges at anleggsarbeidene starter opp i 2022, men endelig tidspunkt må avklares 

med Sandnes kommune. 

HMS/SHA 

Det er utarbeidet SHA-plan for delstrekk 1, denne ble lagt ved utlysningen.  

Det har ikke vært noen alvorlige hendelser i arbeidet med del 1. 

Risiko 

Framdriftsrisiko: Det er risiko knyttet til sluttdato for delstrekk 2 og 3.

Teknisk risiko: Det er i samarbeid med drift besluttet at delstrekk 2 skal planlegges med 560 
mm  i steden for 630 mm rør. Dette for å redusere risiko for at røret ikke kan trekkes inn.

Forhold som ligger utenfor vår kontroll: Her er grunneiere den største risiko, men det er noe 
fleksibilitet til hvor trekkegroper kan plasseres.  

Risiko forbundet med fortsatt drift på gammel ledning: Sommeren 2020 oppsto det brudd på 
delstrekk 3. Det vil være risiko for drift forbundet med dette så lenge ledningen ikke er 
rehabilitert.  

Status økonomi pr. 01.04.2021: 
Antatt sluttkostnad:   kr 53 700 000 

Godkjent prosjektramme kr 58 000 000 

Bevilget per 2021  kr 58 000 000 

Totalt forbruk pr. 01.04.2021 kr    3 002 068 (inkludert Skisseprosjekt)
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NYANLEGG AVLØP     

120034 Avløp vest, Bråstein - VIK RA. 

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

Videre et forprosjekt som pågår nå, med følgende forutsetninger:  

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

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

- Avlaste avløpstrase gjennom Sandnes og hovedledningsnettet frem til SNJ. 

Prosjektgruppen har kvalitetssjekket valgt trase fra skisseprosjektet. Dette arbeidet ble utført 

via kartgrunnlag og befaringer, for å finne den optimale ledningstraseen fra Bråstein til Bore 

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

planforslag, med ledningstraseer og lengdeprofiler ble utarbeidet og presentert for de berørte 

kommunene. Etter innledende møter som ble gjennomført i høst/vinter 2018 med berørte 

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

Øksnevad porten til Bore RA ikke er godt nok tilrettelagt for utbyggingsområde Bybånd sør 

(fra Ganddal i nord til Lye i sør). En omlegging til Vik RA er klart et bedre alternativ. Dette 

forhold ble videre tatt opp med styringsgruppen og de er enig med prosjektgruppens 

konklusjon og ber om at  forprosjektet jobber videre med alternativ trase til Vik RA. Dette vil 

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

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

Status/ Framdrift: 

- Sweco har kvalitetssjekket vårt forprosjekt, med hensyn til avløpsmengder, traseer, 
pumpestasjoner osv. Rapport med kostnadskalkyle oversendt IVAR. Rapport 
gjennomgås og forventet ferdigstillelse i løpet av april/mai 2021.     

- Reguleringsplan m/ KU, oppstartsfasen er satt på vent. 
- Grunnundersøkelser er satt på vent.  
- Grunneierforhandlinger, satt på vent. 
- Detaljprosjektering av nye pumpestasjoner, er satt vent. 
- Byggestart 1. etappe er utsatt inn til videre. 
- Kartlegging av alternative løsninger for avløp fra Gjesdal gjennom Sandnes 

kommune pågår. 
- Felles VA - prosjekt på Tu med Klepp kommune(KK) er godt i gang, mangler kryssing 

av jernbanen. Avvente fremdeles kostnadsoppsett, grunneier- og samarbeidsavtale 
som skal sette opp av KK.  

- Styringsgruppen har bestemt at prosjekter stanses, videre framdrift bestemmes ut ifra 
ny hovedplan for avløp. 

Antatt slutt kostnad                                                                  Ikke fastlagt 
Kalkulert kostnad -                                                                   Ikke fastlagt 
Usikkerhet                                                                 Ikke fastlagt 
Budsjett (Bare prosjekteringskostnader)                                      kr  28.000.000,-          
Bevilget  2019                                                                 kr    5.000.000,-   
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Totalt forbruk pr. 01.04.2021                                                        kr. 14.800.000,-

120038 Lukthåndtering SNJ 

Generelt 

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

Status

Alle anleggsarbeidene er ferdigstilt, alle entrepriser utenom totalentreprisen for maskin er 
overtatt. 

Scrubber levert av Graintec (totalentreprenør maskin) fungerer enda ikke slik den skal, 
kontrakten er derfor ikke overtatt. Arbeidet med avklaring av hva som ikke fungerer har tatt 
lang tid. Årsaken til dette har vært koronasituasjonen (som gjør det vanskelig for utenlandsk 
firma å komme til Norge), i tillegg har eierskifte etc. hos underleverandører gjort det 
vanskelig for entreprenør å få riktig ekspertise til å håndtere saken.  

Framdrift

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

HMS/SHA 

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

Risiko 

Økonomisk risiko 
Diverse uavklart mot eksisterende anlegg og drift, tilleggsbestillinger. 

Framdriftsrisiko 
Dårlig framdriftstyring hos entreprenør, koordinering mellom entrepriser (BH sitt ansvar).  
Uforutsette hendelser og situasjoner, korona. 

Teknisk risiko 
Svikt og mangler hos totalentreprenør, skyldes delvis endringer i avtaler med 
underleverandører.  



Side 15 

Kostnader

Pr. 01.04.2021

- Godkjent prosjektramme   29 mill kr 

- Usikkerhet/margin    4,4 mill kr 

- Bevilget totalt pr. 01.01.2021 29,0 mill kr 

- Totalt forbrukt pr. 01.01.2021 25,89 mill kr

- Til disposisjon pr. 01.01.2021 3,11 mill kr 

- Totalt forbruk 27,56 mill kr 

- Forventet sluttsum 28,61 mill kr 

Forventet sluttsum er redusert fra 29 mill kroner til 28,6 mill kroner. Sluttkostnadene ble for B1 og 

E1 mindre enn antatt.  

5 % av kontraktssummen til Graintec betales ikke ut før scrubberanlegget tilfredsstiller rensegraden 

fastsatt i kontrakten. Det er satt av ca. 400 000 kroner til utbedring av luktbehandlingsanlegg og 

evt. tilleggsarbeider knyttet opp mot optimalisering av scrubberanlegget.

120048 Nytt verksted, lager Grødaland 

Ved IVAR IKS sitt anlegg på Grødaland har det etter hvert blitt et betydelig behov for 
verksted og lager i tilknytning til anlegget, samt flere kontorarbeidsplasser med tilhørende 
garderober.  

Det har tidligere blitt utarbeidet et forslag om et nytt bygg for å dekke verksted, lager, 
garasje, vaskeplass og garderober. Dette ble kostnadsberegnet til 55-60 mill kr. Kostnadene 
fremstod som urimelig høye og det skulle utarbeides nye tegninger og kostnadene skulle 
reduseres. Det ble i økonomiplanen 2019 – 2023 satt av 45 mill kr for dette.  

IVAR IKS fikk etter hvert en henvendelse fra Jæren Pelseri og tilbud om å få kjøpe deres 
bygning som grenser opp til IVAR IKS sitt anlegg. Bygget er 10 år gammelt og er på ca. 
1400m2. Tomta som er festetomt fra Nærbø Skogselskap er på ca. 3800m2 og er nabotomt til 
IVAR sitt område på Grødaland. Bygget er i god teknisk stand, men må ominnredes og 
bygges om til de verksted, lager, garderobe og kontorer. Det er hentet inn en takst for bygget 
på 7,5 mill kr. Det er valgt å gå videre med ominnredning av pelseriet, som grenser til IVAR 
sitt område på Grødaland i dag. 

Status 

Det er utarbeidet tegninger av ny innredning av Pelseri-bygget som inneholder 600 m2

verksted, 400 m2 lager, vaskehall, garderober og kontor. Det er valgt å ikke ta med 
garasjeanlegg i denne omgang. Bygget er kostnadsberegnet til en budsjettramme på 30 mill 
kr. Det er innledet dialog med Jæren Pelseri for mulig kjøp av bygget. Bygget er klar til å 
overta i løpet av mars/april 2021. 



Side 16 

Forhandlingen om kjøp av bygget har stoppet opp til etter sommeren 2021, pga at selger 
ønsker avklart om muligheten for kompensasjon av myndighetene pga av avvikling av 
pelsnæringen. Det fører til at prosjektet blir forsinket med ca ett halvt år, dvs ferdig trolig 
høsten 2022. 

Fremdrift 

 Tegningsgrunnlag ominnredning:   Utført 
 Kostnadsoverslag ominnredninget:  Utført 
 Gjennomføre kjøp av pelseriet: August - September 2021 
 Konkuransegrunnlag utbygging:     September 2021
 Kontrahering entreprenør: Oktober2021
 Utbyggingsfasen:   Ferdig høsten 2022

Økonomi 

Godkjent prosjektramme                                                    kr 30.000.000 

Bevilget per 2021                                                        kr 25.000.000 

Totalt forbruk pr. 20.04.2020                                              kr 619 333 

Prosjektet er nå kostnadsberegnet og fått budsjettramme som er lavere enn tidligere anslag. 
Det er bevilget 15 mill kr i 2019, 10 mill kr i 2021 og det er behov for ytterligere bevilgning på 
ca 5 mill kr i 2022. 

120049 Forbikjøringslomme FV44 (rekkefølgekrav Grødaland) 

Reguleringsplanen for Grødaland har følgende rekkefølgekrav: 

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

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

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

2021.  

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

Følgende arbeid vil inngå i prosjektet: 

 Utarbeide reguleringsplan 

 Foreta grunnerverv (ekspropriasjon kan bli aktuelt) 

 Utbygging av nytt kryss 

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

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

oktober og planen planlegges andregangsbehandlet før jul 2020. 

Kostnader knyttet til prosjektet er foreløpig ikke foretatt og det er ikke avsatt budsjettmidler 

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

budsjett 2021. 
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Reguleringsplanen ble vedtatt i kommunestyret i Hå den 10. desember med 21 stemmer mot 

12. Arbeidet med grunnerverv er satt i gang. Prosjektering av krysset avventes til løsning er 

avklart med grunneiere.  

Det er gjennomført forhandlingsmøte med grunneier og hans advokat. Grunneier aksepterte 

ikke IVAR sitt tilbud og har informert om at eneste frivillig løsning knytter seg til full erstatning 

for ny bolig. Selve boligen er ikke en del av reguleringsplanen og planen stiller krav til 

støyskjermingstiltak og ikke erstatning for ny bolig. IVAR har dermed ikke lykkes i å komme 

frem til minnelig avtale med grunneier. 

Gjennom sin advokat ble det ytret ønske om at IVAR skulle ta på seg rollen til å koordinere et 

spleiselag der alle aktørene i området kunne delta for å se om det er mulig å innløse bolig. 

Advokat har blitt orientert om at IVAR ikke kan ta på seg en slik rolle, men har sendt 

forespørselen videre til Hå kommune for vurdering. Hå kommune skal i formannskapet 27. 

april, ta opp saken til behandling.  

Arbeid med ny dispensasjon for å sikre driften på Grødaland, blir satt i gang i kommende 

periode.  
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NYANLEGG RENOVASJON 

130005 Ettersorteringsanlegg (710760) 

Etablering av sorteringsanlegg for restavfall for utsortering av plast, metall, papir  
på nabotomt til dagens gjenvinningsstasjon og forbrenningsanlegg på Forus. 
Forprosjektet vedtatt i IVARs styre 07.06.2013. Etter oppdatert prosjekt og ny kalkyle 
til styremøte 3. november 2014 vedtok styret å bygge anlegget. Det samme gjorde rep. 
skapet i møte 28. november 2014.   

Bygging av anlegget startet i mai 2016. Montering av maskiner begynte i november 2017 og 
var ferdig mars 2019.

Første maskinentreprise, sorteringsanlegget, ble overtatt i juni 2019 etter 3 måneders 
prøvedrift.  

Andre maskinentreprise, vaske-og extruderanlegget, ble påbegynt i juli 2018 og var ferdig 

installert i januar 2019. Testing med materiale skulle vært ferdig april 2019. Det må oppnås 

gitte krav før 3 måneders prøvedrift påbegynnes. Vaskeanlegget hadde om lag normal drift 

med planlagt kapasitet i perioden fram til mars 2020, for alle plasttyper. Extruderanlegget 

oppnådde ikke kravene, spesielt for LDPE, før anlegget ble nedstengt i mars 2020 på grunn 

av Covid 19.  

Ombygging av extruder/filter for å oppnå krav til kvalitet i kontrakt for LDPE ble utført i august 

og desember 2020. Testing av anlegget etterpå har vært vanskelig gjennomførbart på grunn 

av innreiserestriksjoner. Det har bare vært 2 personer tilstede vinter 2021. 

Overskudd av utsortert LDPE-plast selges til Tyskland. 

Framdrift:  

Sorteringsanlegg:  
Oppstart installasjon maskiner: November 2017  
Overtatt: 28.juni 2019  

Vaskeanlegg:  
Oppstart installasjon maskiner: Juli 2018 
Testing med ferdig sortert plast: fra 1. mars 2019 
Ombygging extruder ferdig desember 20  
Testing etter ombygging: påbegynt, men kan ikke avsluttes før personell kan komme 
fra utlandet 
Overtakelse: Etter godkjente tester og 3 måneders prøvedrift

Antatt sluttkostnad *                                  kr 722.000.000,- 
Godkjent prosjektramme                                              kr 715.000.000,- 
Bevilget 2021                                                                                 kr   38.000.000,- 
Til disposisjon per 01.01.2021           kr 35.122.498,- 
Totalforbruk                                                                                    kr 701.028.000,-  
* Eurokurs 10,1 april 2021
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Økning prognose med 7 mill fra forrige rapportering. Bestilling reservedeler til extrudere, 

koordinering automasjon/styring medfører noen utgifter.  Ressurser til oppfølgning pågår til 

prosjektet er overlevert, noe som drar ut i tid. 

130016 Nytt bygg for mottak farlig avfall, Forus Gjenvinningstasjon. 

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

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

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

stasjoner som vi drifter på Rennesøy og Finnøy.  

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

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

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

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

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

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

Forus gjenvinningsstasjon.  

Status 

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

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

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

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

Innhold i bygget er bestemt og godkjent.  

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

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

samt kostnadskalkyle som er satt sammen til en rapport.  

Tilbudsgrunnlag ble sendt ut via EU- supply og evalueringsprossen er gjennomført og 

avlsluttet. Totalentreprisekontrakt er inngått med entreprenør og prosjektering pågår.   

Fremdrift  

- Tilbudsgrunnlag utarbeidet og fullført. 
- Totalentreprisekontrakt inngått med entreprenør. 
- Prosjekteringsarbeidet nær fullført.  
- Avropsavtale inngått med konsulent for uavhengi kontroll, brannprosjektering. 
- Arbeidstilsynet samtykke, gitt og godkjent. 
- IG fra SK godkjent for grunn- og betongarbeider. 
- Byggestart 20.04.2021.  



Side 20 

Antatt slutt kostnad                                                                 kr. 14,8 mill 
Usikkerhet                                                                Ikke fastlagt 
Godkjent prosjektramme                                                             kr  15 mill
Totalt forbruk pr. 01.04.2021                                                       kr. 3,3 mill



Side 21 

OPPSUMMERING ØKONOMI 

Ved utgangen av desember 2020 er det totalt forbrukt ca 229.000.000,- til investeringer. 

Dette er ca. 144.000.000,- under vår periodisering som var på 373.000.000,-.  

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

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

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

hovedsak prosjekteres alle anlegg av IVAR.  

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

kommune vil da overta prosjektansvar for alle fremtidige investeringsprosjekt. Time 

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

investeringsprosjekt i kommunen. 

Disse prosjektene rapporteres ikke i denne rapporten. 

Mariero 13.01.2021 
Njål Erland 
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Saksframlegg

Orienteringssaker

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 21/261

Saksnr. Utvalg Møtedato
2021/21 Styret IVAR IKS 04.06.2021

Underliggende saker: 
Saksnummer Tittel
2021/21.1 Tertialrapport per 30.04.2021 
2021/21.2 Beredskap - IT sikkerhet

Saksutredning: 

Forslag til vedtak:
Sakene tas til orientering

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen 



Saksframlegg

Tertialrapport per 30.04.2021

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 21/264

Saksnr. Utvalg Møtedato
2021/21.1 Styret IVAR IKS 04.06.2021

Vedlegg:
Hovedoversikt per 30.04.2021 

Saksutredning: 
Det vises til vedlagte hovedoversikt. 

Inntekter 

IVARs inntekter påvirkes i stor grad av mengder vann levert kommunene, mottatt avløpsvann og 
mottatt avfall.  Samlet sett ligger inntektene i samsvar med budsjett for de første fire månedene, selv 
om det er mengdeavvik på de ulike selvkostområdene.  

IVAR utfører investeringer for noen av eierkommunene. Disse investeringskostnadene føres som 
driftskostnader og viderefaktureres kommunene i sin helhet. Kostnader og inntekter i IVARs regnskap 
og avvik knyttet til denne virksomheten trekkes ut i avviksanalysen. 

Lønn og andre driftskostnader 

Samlet ligger lønns- og andre driftskostnader grovt sett i tråd med budsjett. 

Det er imidlertid overforbruk på postene for strøm og naturgass pga. økning i energiprisene som på 
den annen side gir noe høyere inntekter på salg av biogass fra våre anlegg på Grødaland og 
Mekjarvik. 

Avskrivninger 

Det er noe lavere avskrivninger enn budsjettert i hovedsak pga. utsatt ferdigstillelse av 
plastvaskeanlegget. 

Finanskostnader 

Netto finanskostnader for IVAR samlet er i tråd med budsjett, men det er av betydning for 
selvkostområdene at kalkylerenten i år er høyere enn budsjettert.  Det skyldes at 5 års swap-rente 
som styrer kalkylerenten har hatt en økning som følge av at markedet priser langsiktige renter 
høyere nå. IVARs lånegjeldsrenter er knyttet mot 3 mnd. nibor og holder seg fortsatt på et lavt nivå. 
Konsekvensen av det faktum at kalkylerenten er høyere enn lånegjeldsrenten er at IVAR som selskap 



får et overskudd for netto finanskostnader. 

Selvkostområdene 

For vann budsjetteres det med underskudd med dekning fra tidligere års overskudd.  Underskuddet 
ligger an til å bli noe høyere enn budsjettert pga. høyere rentekostnader og høyre avskrivning. 
Mengder og inntekter er i tråd med budsjett.  

For avløp budsjetteres det også med underskudd med dekning tidligere års overskudd. Også her 
ligger rentekostnadene høyere enn budsjett, mens avskrivningene ligger noe under. Det er mottatt 
mindre avløpsvann som gir lavere inntekter fra kommunen, mens salg av biogass ligger noe over 
budsjett.  

I hovedsak som følge av oppstartsutfordringer ved ettersorteringsanlegget (ESA) på Forus 
budsjetteres det også i 2021 med underskudd for renovasjon/gjenvinning. Rentekostnadene ligger 
over budsjett, mens avskrivninger ligger noe under budsjett. Mottatt restavfall ligger over budsjett, 
mens våtorganisk og papp/papir ligger under.  

IVAR Renovasjon Ryfylke er for 2021 budsjettert med et underskudd i hovedsak pga. overgang til 3 
dunk system.  Noe underforbruk på kostnadssiden samt høyere slamgebyrinntekter gjør at 
resultatområdet går med overskudd per april 2021. 

Investeringer 

Det er kostnadsført kr 98 mill. på investeringsprosjekter per 30. april.  Budsjettsummen for 
investeringer på kr 280 mill. inkluderer overføring av midler fra tidligere års ubrukte bevilgninger.  
Det vises for øvrig til den kvartalsvise statusrapporteringen for nyanlegg. 

Regnskapstallene vil bli nærmere kommentert i møtet. 

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen 









Saksframlegg

Beredskap - IT sikkerhet

Saksbehandler: Sissel Margrethe Berge
Arkivsak nr: 21/266

Saksnr. Utvalg Møtedato
2021/21.2 Styret IVAR IKS 04.06.2021

Vedlegg:
2021 Orientering om beredskap med fokus på IT sikkerhet 

Saksutredning: 
Styret har bedt om en orientering om arbeidet med beredskap i IVAR med spesielt fokus på IT 
sikkerhet. Se vedlagt rapport som er unntatt offentlighet.  

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Sissel Margrethe Berge 



Saksframlegg

Eventuelt

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 21/261

Saksnr. Utvalg Møtedato
2021/22 Styret IVAR IKS 04.06.2021

Saksutredning: 

Forslag til vedtak:

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen


