
Møteinnkalling
for 

Styret IVAR Næring AS 

Møtested: Teams
Dato: 04.06.2021
Tid: Kl. 10:00 

Forfall meldes snarest på telefon 51 90 85 00 eller epost til  ivar@ivar.no  
Varamedlemmer får denne innkalling til orientering. De vil få direkte melding dersom de skal 
møte. 

Sakliste 

Sak nr. Sakstittel
2021/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 

2021/16 Godkjenning av protokoll 

2021/17 Bioenergi Finnøy AS - Forespørsel om investering i nytt 
biogassanlegg på Finnøty

2021/18 Orienteringssaker 

2021/18.1 Jæren Biopark AS - Dialog med "Den magiske fabrikken 
Jæren"

2021/19 Eventuelt 

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen



Saksframlegg

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 21/269

Saksnr. Utvalg Møtedato
2021/15 Styret IVAR Næring AS 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: 21/269

Saksnr. Utvalg Møtedato
2021/16 Styret IVAR Næring AS 04.06.2021

Vedlegg:
Protokoll - Styret IVAR Næring AS - 09.04.2021 

Saksutredning: 

Forslag til vedtak:
Protokoll godkjennes.

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen 



Møteprotokoll 
for 

Styret IVAR Næring AS 

Møtested: Teams
Dato: 09.04.2021
Tid: Kl. 11:00

Til stede: Medlemmer: 
Stanley Wirak, Sara Mauland, Reinert Kverneland, Trygve Andre Meyer
Varamedlemmer: 
Kjell Rommetvedt

Leder 
generalforsamling: Jarl Endre Egeland
Forfall: Hilda Bådsvik
Administrasjonen: Ingrid Nordbø, Jostein Karlsen

Sakliste 

Sak nr. Sakstittel
2021/08 Godkjenning av innkalling og saksliste

2021/09 Godkjenning av protokoll

2021/10 Årsregnskap 2020 IVAR Næring AS

2021/11 120005 Energisentral - Forslag om å avslutte utbyggingsplaner i regi 
av IVAR

2021/12 Jæren Biopark AS - økonomi

2021/13 Orienteringssaker

2021/13.1 Orientering - Biogasskonsept for husdyrgjødsel på Jæren

2021/14 Eventuelt



Side 2 av 3

2021/08 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandling

Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes.

2021/09 Godkjenning av protokoll

Behandling

Vedtak: 
Protokoll godkjennes.

2021/10 Årsregnskap 2020 IVAR Næring AS

Behandling
Jostein Karlsen orienterte om hovedtall i regnskapet.

Vedtak: 

1. Regnskap 2020 godkjennes.  
2. Kr 6 516 066 avsettes til annen egenkapital.

2021/11 120005 Energisentral - Forslag om å avslutte utbyggingsplaner i regi 
av IVAR

Behandling

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. 



Side 3 av 3

2021/12 Jæren Biopark AS - økonomi

Behandling

Vedtak: 

IVAR Næring bidrar med låneramme på 700 000 kroner til Jæren Biopark AS. Det forutsettes 
at Lyse og Felleskjøpet Rogaland Agder bidrar med låneramme på 550 000 kroner hver til 
Jæren Biopark AS, utover de 150 000 kroner hver de alt har bidratt med, slik at 
det økonomiske bidraget fra alle parter er likt.  

2021/13 Orienteringssaker

2021/13.1 Orientering - Biogasskonsept for husdyrgjødsel på Jæren

Behandling

Vedtak: 
Saken tas til orientering.

2021/14 Eventuelt

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

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



Saksframlegg

Bioenergi Finnøy AS - Forespørsel om investering i nytt biogassanlegg 
på Finnøty

Saksbehandler: Lene Beadle
Arkivsak nr: 21/258

Saksnr. Utvalg Møtedato
2021/17 Styret IVAR Næring AS 04.06.2021

Saksutredning: 

Bioenergi Finnøy AS ble stiftet i 2009. Selskapet har til hensikt å bygge et biogassanlegg på Finnøy 
i Rogaland. Biogassanlegget skal bidra til å løse utfordringen bøndene vil få med økt 
gjødseloverskudd når revidert gjødselforskrift trer i kraft. 

Biogassen skal produseres av husdyrgjødsel, fiskeensilasje og tomatløv, og biogassen er 
tenkt levert til Lyse sitt gassnett som ligger tett ved tomten som er tiltenkt anlegget. Det 
lokale gartneriet Lauvnes gartneri vil benytte CO2 ,fra biogassanlegget i sin produksjon. 
Se skjematisk fremstilling av anlegget nedenfor. 



Rogaland fylkeskommune har fått utarbeidet rapporten Utredning av mulighetene for 
biogassproduksjon på Finnøy/Rennesøy, https://www.rogfk.no/_f/p1/ib9d3be1d-f63f-4bd0-b540-
c2e7304834ac/carbon-limits-utredning-av-mulighetene-for-biogassproduksjon-pa-finnoy-
rennesoy.pdf . De viktigste konklusjonene fra dette arbeidet er som følger:  

• Ressursgrunnlaget og økonomien, både for bonden og for biogassanlegget, tilsier at det 
kan være grunnlag for å produsere biogass på Finnøy eller Rennesøy. 

• Biogass med separering av bioresten, der den tørre fraksjonen avsettes andre steder i 
landet, kan være en løsning på regionens begrensede spredeareal, som særlig vil gjøre 
seg gjeldende dersom ny gjødselvareforskrift innføres. Dette er en fordel for bonden 
som vi ikke har kvantifisert i våre beregninger av bedriftsøkonomi. En separering av 
biogjødsla kan også bidra til bedre ressursutnyttelse av næringsstoffer, da selskap som 
mottar den tørre fraksjonen kan blande den med andre gjødselprodukter og tilpasse 
sluttproduktet til sluttbrukerne. 

• Fiskeavfall (ensilasje og slam) utgjør ca. halvparten av det estimerte gasspotensialet. 
Dette er en ressurs hvis tilgjengelighet og pris er svært usikkert. Det er konkurranse om 
disse ressursene, både fra andre biogassprodusenter og andre anvendelsesområder. Å 
få et grep om tilgjengeligheten og prisen på disse er essensielt i det videre arbeidet. 

• Den reelle mengden husdyrgjødsel man kan forvente å få tilført til biogassproduksjon, 
avhenger til dels av interesse for å delta i en slik verdikjede og til dels av økonomi for 
den enkelte bonde. Sistnevnte må beregnes på gårdsnivå, da det er store individuelle 
forskjeller. 

Bioenergi Finnøy AS selv har kommet langt i sin utredning av prosjektet, men mangler 
investeringskapitalen som skal til for å realisere anlegget. Selskapet har i den anledning 
kontaktet IVAR, Lyse og Felleskjøpet for å be om bidrag fra disse tre lokale selskapene i 
form av aksjekapital. Ved å bidra med investeringskapital til et biogassanlegg på Finnøy 
vil IVAR Næring AS støtte et lokalt initiativ som vil kunne være med å løse 
gjødseloverskuddet i regionen når ny gjødselforskrift trer i kraft. I tillegg vil prosjektet 
bidra til et positivt miljøbidrag for regionen i form av redusert utslipp av klimagass fra 
husdyrgjødsel. Det anses som sannsynlig at man med IVAR Næring på eiersiden av et biogassanlegg 

på Finnøy, vil kunne dra nytte med synergier mellom dette anlegget, og IVAR sine biogassanlegg på 
Grødaland og Mekjarvik.  

Stavanger kommune har i vedtak besluttet å gi sin støtte til Bioenergi Finnøy AS sitt planlagte 

biogassanlegg med 3.000.000 kroner i aksjekapital, på samme vilkår som øvrige aksjonærer 
file:///C:/Users/iv01007/Downloads/Tildelinger%20fra%20Stavanger%20kommunes%20vekstfond.P
DF. Stavanger kommune gav i sitt vedtak forbehold om at “Inngåelse av aksjonæravtale forutsetter at 
prosjektet er fullfinansiert”.   

I tillegg er det forventet at lokale aktører, og aktører som vil dra nytte av anlegget som 
substratleverandører vil bidra med investeringskapital.  

Felleskjøpet, Lyse og IVAR har sammen vurdert investeringsgrunnlaget som Bioenergi Finnøy AS har 
utarbeidet og presentert.  Grunnlaget inkluderer detaljer om investeringsbehovet, substrater, drift og 
vedlikehold av anlegget, inntekter, og finansiering. Ut fra dette er det gjort egne vurderinger av 



lønnsomhet og risiko. 

Dersom alle forutsetninger blir som presentert av Bioenergi Finnøy AS, vil investeringen kunne gi 
positiv avkastning. Noen aspekter i investeringsgrunnlaget utgjør en risiko for at reel situasjon ikke 
blir som forutsatt, og dette vil eventuelt redusere avkastning. Det bør derfor settes noen kriterier for 
investeringen for å redusere risiko. I tillegg er det en reell risiko for at driften spesielt de første årene, 
ikke blir like optimal som forutsatt, med hensyn til mottak av substrat, utnyttelse av anlegget og 
bioresthåndtering. Dette risikoen kan reduseres ved å inngå avtaler med substratleveranser før en 
endelig investeringsbeslutning tas. Avtaler med substratleverandører bør derfor stilles som en 
forutsetning før selve investeringen realiseres.  

Konklusjon: 
Regionen vil få utfordringer med gjødseloverskudd når ny gjødselforskrift trer i kraft. IVAR Næring AS 
kan med en relativt liten investering bidra til realisering av et biogassanlegg på Finnøy som vil være 
med å løse den regionale utfordringen med gjødseloverskudd, samt bidra positivt miljømessig ved å 
oppnå redusert utslipp av klimagasser fra gjødsel. Som deleier i anlegget på Finnøy, vil det være 
naturlig å kunne utnytte synergier mellom dette biogassanlegget og IVAR sine eksisterende anlegg på 
Mekjarvik og Grødaland.  

Det anbefales at IVAR Næring AS stiller seg positiv til å bidra med aksjekapital til anlegget på 1.5 
millioner kroner under følgende forutsetninger :  

· Postene som utgjør usikkerhet i investeringsgrunnlaget oppjusteres for å redusere risiko 
· Det legges til post for prosjektadministrasjon og byggeledelse 
· Forslåtte endringer i forutsettinger aksepteres av selskapet og øvrige investorer  
· Det forutsettes indeksregulering av tilskudd, samt krav om at tilskudd i større grad skal 

tilfalle anlegget 
· Prosjektet innvilges Enovastøtte på forespeilet nivå 
· Substratleverandører inngår blant investorene (verdikjedekontroll) 
· Lokale aktører inngår blant investorene (lokalt eierskap) 
· Øvrig egenkapital og lån er på plass 
· Aksjonærene skal ikke stille garantier for lån 
· Tilfredsstillende aksjonæravtale og styringsmodell 
· Avtaler inngås med substratleverandører før investering 

Forslag til vedtak:

IVAR Næring AS bidrar med aksjekapital på 1.5 millioner kroner for anlegget som skal etableres på 
Finnøy, med følgende forutsetninger;  

•          Postene som utgjør usikkerhet i investeringsgrunnlaget oppjusteres for å redusere 
risiko 

•          Det legges til post for prosjektadministrasjon og byggeledelse 
•          Forslåtte endringer i forutsettinger aksepteres av selskapet og øvrige investorer  

•          Det forutsettes indeksregulering av tilskudd, samt krav om at tilskudd i større grad 
skal tilfalle anlegget 

•          Prosjektet innvilges Enovastøtte på forespeilet nivå 
•          Substratleverandører inngår blant investorene (verdikjedekontroll) 
•          Lokale aktører inngår blant investorene (lokalt eierskap) 



•          Øvrig egenkapital og lån er på plass
•          Aksjonærene skal ikke stille garantier for lån 
•          Tilfredsstillende aksjonæravtale og styringsmodell 
•          Avtaler inngås med substratleverandører før investering 

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Lene Beadle 



Saksframlegg

Orienteringssaker

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 21/269

Saksnr. Utvalg Møtedato
2021/18 Styret IVAR Næring AS 04.06.2021

Underliggende saker: 
Saksnummer Tittel
2021/18.1 Jæren Biopark AS - Dialog med "Den magiske fabrikken 

Jæren"

Saksutredning: 

Forslag til vedtak:
Sakene tas til orientering

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen



Saksframlegg

Jæren Biopark AS - Dialog med "Den magiske fabrikken Jæren"

Saksbehandler: Lene Beadle
Arkivsak nr: 21/161

Saksnr. Utvalg Møtedato
2021/18.1 Styret IVAR Næring AS 04.06.2021

Saksutredning: 
Det vises til orienteringssaken som ble presentert for styret 9. april vedrørende Jæren Biopark AS. 
Saken informerte om at Jæren Biopark AS, på oppfordring av Hå kommune, har tatt initiativ til dialog 
med bedriftene bak konseptideen Den Magiske Fabrikken Jæren. Den Magiske Fabrikken Jæren har 
til formål å etablere et større biogassanlegg for mottak av husdyrgjødsel på Jæren. Det ble signalisert 
at Jæren Biopark AS er interessert i samarbeid med den Magiske Fabrikken Jæren, inkludert å bygge 
et felles anlegg dersom dette viser seg å være hensiktsmessig. Det anses ikke som hensiktsmessig å 
bygge to separate konkurrerende anlegg for mottak av husdyrgjødsel.  

I etterkant av styremøte 9. april, er det gjennomført nytt møte mellom aktørene i de to konseptene. 
Aktørene ser mulighetene for positive synergieffekter ved et samarbeid og vil fortsette sin dialog og 
utredning om muligheten for en felles investering i et felles anlegg.  

De to konseptene for etablering av biogassanlegg på Jæren for mottak av husdyrgjødsel, består av 
følgende aktører;  

Jæren Biopark AS: IVAR Næring AS, Lyse AS og Felleskjøpet 

Den Magiske Fabrikken Jæren: Tine, Nortura, Air Liquide, Greve Biogass 

Det anses at et samarbeid mellom de to konseptene vil kunne gi følgende fordeler;  

· Det er utført flere år med grunnarbeid og opparbeidet kunnskap i begge 
konseptene. Å samle resultatene av arbeidet i et felles konsept vil styrke konseptet 
og bidra til å redusere risikoelementer for investeringen 

· Samlet, representerer de syv aktørene en sterk verdikjede fra A-Å 

1. Felleskjøpet og Tine representerer bønder som har behov for en 
løsning for å være i tråd med et kommende nytt regelverk. Disse 
to aktørene vil samlet nå lokale bønder i regionen og bidra til 
inngåelse av avtaler om husdyrgjødsel som substrat til anlegget 

2. Nortura representerer en næring som vil bidra med 
tilleggssubstrat til et biogassanlegg som er basert på 



husdyrgjødsel. Et biogassanlegg kan ikke optimalt fungere med 
husdyrgjødsel som substrat alene, og er avhengig av annet 
næringsrikt substrat for best biogassproduskjon 

3. IVAR og Greve Biogass har begge solid erfaring fra 
biogassproduksjon og biogassoppgradering og vil sammen bidra 
med kompetanse i prosjektering, bygging og drift av anlegget 

4. Air Liquide og Lyse har komplementerende markedskanaler for 
salg av biogass, Air Liquide via LBG (Liquide Biogass) og Lyse via 
gas direkte på nett. Med begge aktørene involvert, har man flere 
salgskanaler representert og kan utnytte disse etter markedets 
behov og etter produksjonsbehov 

5. Felleskjøpet, IVAR og Greve Biogass har erfaringer med 
jordforbedringsprodukter og gjødselproduksjon og vil samlet 
bidra til en god utvikling av en verdikjede for bioresten 

6. Investeringen vil spres på flere aktører, og investeringsbehovet 
og risiko per aktør vil dermed reduseres 

7. Samlet vil aktørene stille sterkere i sin uttale til myndigheter for 
revisjoner av relevante forskrifter og tilskuddsordninger  

· Felleskjøpet og Tine representerer bønder som har behov for en løsning for å være 
i tråd med et kommende nytt regelverk. Disse to aktørene vil samlet nå lokale 
bønder i regionen og bidra til inngåelse av avtaler om husdyrgjødsel som substrat 
til anlegget 

· Nortura representerer en næring som vil bidra med tilleggssubstrat til et 
biogassanlegg som er basert på husdyrgjødsel. Et biogassanlegg kan ikke optimalt 
fungere med husdyrgjødsel som substrat alene, og er avhengig av annet 
næringsrikt substrat for best biogassproduskjon 

· IVAR og Greve Biogass har begge solid erfaring fra biogassproduksjon og 
biogassoppgradering og vil sammen bidra med kompetanse i prosjektering, bygging 
og drift av anlegget 

· Air Liquide og Lyse har komplementerende markedskanaler for salg av biogass, Air 
Liquide via LBG (Liquide Biogass) og Lyse via gas direkte på nett. Med begge 
aktørene involvert, har man flere salgskanaler representert og kan utnytte disse 
etter markedets behov og etter produksjonsbehov 

· Felleskjøpet, IVAR og Greve Biogass har erfaringer med jordforbedringsprodukter 
og gjødselproduksjon og vil samlet bidra til en god utvikling av en verdikjede for 
bioresten 

· Investeringen vil spres på flere aktører, og investeringsbehovet og risiko per aktør 
vil dermed reduseres 



· Samlet vil aktørene stille sterkere i sin uttale til myndigheter for revisjoner av 
relevante forskrifter og tilskuddsordninger  

For IVAR vil deltakelse i et felles anlegg med de andre aktørene, enten via Jæren Biopark AS som 
investor, eller med IVAR Næring AS som investor, kunne bidra til følgende muligheter;  

· Del av et økt felles biogassnettverk lokalt på Jæren, med mulighet for å dele 
kunnskap og erfaringer 

· Felles vaktordninger mellom IVAR’s eget anlegg og nytt anlegg 

· Styrkede markedsmuligheter for substrattilgang ved å kunne utnytte synergier 
mellom eksisterende anlegg og nytt anlegg  

· Styrkede markedsmuligheter via samarbeid for salg av biogass, både som LBG og 
via nett, for å oppnå best mulig pris for produsert biogass 

· Mulighet for å etablere felles markedsmulighet mellom eksisterende anlegg og nytt 
anlegg for fangst og gjenbruk av CO2  

· Mulighet for synergier med nytt felles anlegg for bruk og salg av biorest 

IVAR Næring AS kan som et alternativ beslutte å ikke ta del i et felles stort anlegg for mottak av 
husdyrgjødsel for Jærregionen. Konsekvensen av dette vil være at man vil ha to anlegg som i stedet 
for å unytte sine synergier vil konkurrere om tilgjengelige substrat, arbeidskraft,  kompetanse, samt 
konkurrere i marked for salg av biorest og biorestprodukter. I tillegg er det en risiko for at man ikke 
vil kunne utnytte samme infrastruktur og salgskanaler for biogass og CO2.  

En beslutning om å ta del i et felles anlegg med seks andre aktørene som er beskrevet ovenfor, vil 
kreve en investeringsbeslutning for IVAR Næring AS. Tilsvarende den investeringen Jæren Biopark AS 
ville måtte tatt beslutning for vet et eget, nytt anlegg, vil et nytt felles anlegg ha et stort 
investeringsbehov, sannsynligvis i størrelsesorden 700+ millioner kroner. Av dette beløpet er det 
forventet støtte fra ENOVA på opptil 50%. Dersom videre dialog med de seks aktørene leder frem til 
en mulighet for en felles investering hvor IVAR Næring AS kan være en investeringspart, vil en sak om 
beslutning vedrørende investering fremmes til styret i IVAR Næring AS. Gitt IVAR Næring AS sin 
egenkapitalsituasjon, vil det være naturlig med en mindre eierpost for IVAR Næring AS sin del.    

Hå kommune har ved flere anledninger gitt signal om at det kun er rom for ett stort nytt 
biogassanlegg på Grødaland for mottak av husdyrgjødsel. Kommunen er i ferd med å utarbeide en 
reguleringsplan som vil inkludere et område for plassering av et slikt anlegg på Grødaland, i 
nærheten av IVAR sitt eksisterende biogassanlegg. De positive synergiene for å ta del i investering i et 
felles anlegg med samtlige aktører anses som sterkere enn de negative konsekvensene ved å ikke ta 
del i et felles anlegg, eller ved å bygge et anlegg i regi av Jæren Biopark AS, uten aktørene av Den 



Magiske Fabrikken Jæren.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Lene Beadle



Saksframlegg

Eventuelt

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 21/269

Saksnr. Utvalg Møtedato
2021/19 Styret IVAR Næring AS 04.06.2021

Saksutredning: 

Forslag til vedtak:

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen


