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Saksframlegg

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 22/45

Saksnr. Utvalg Møtedato
2022/01 Styret IVAR IKS 21.01.2022

Saksutredning: 

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen 



Saksframlegg

Godkjenning av protokoll

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 22/45

Saksnr. Utvalg Møtedato
2022/02 Styret IVAR IKS 21.01.2022

Vedlegg:
Protokoll - Styret IVAR IKS - 12.11.2021 

Saksutredning: 

Forslag til vedtak:
Protokoll godkjennes.

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen 



Møteprotokoll 
for 

Styret IVAR IKS 

Møtested: Mariero
Dato: 12.11.2021
Tid: Kl. 09:00

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

Forfall: Hilda Bådsvik
Administrasjonen: Ingrid Nordbø, Jostein Karlsen

Sakliste 

Sak nr. Sakstittel 
2021/30 Godkjenning av innkalling og saksliste

2021/31 Godkjenning av protokoll

2021/32 Gebyr Renovasjon Ryfylke 2022

2021/33 Økonomiplan 2022 - 2026 Budsjett 2022

2021/34 Møteplan IVAR 2022

2021/35 Reglement for finansforvaltning i IVAR

2021/36 Orienteringssaker

2021/36.1 Tertialrapport per 31. august 2021

2021/36.2 Statusrapport nyanlegg per 30.09.2021

2021/36.3 Brannsikkerhet avfallsanlegg

2021/37 Eventuelt
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2021/30 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandling

Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes.

2021/31 Godkjenning av protokoll

Behandling

Vedtak: 
Protokoll godkjennes.

2021/32 Gebyr Renovasjon Ryfylke 2022

Behandling

Vedtak: 

Styret i IVAR IKS vedtar økning i renovasjonsgebyr for husholdninger og hytter i 
2022 på 3 % og økning i slamgebyr på 2% i  2022.   

2021/33 Økonomiplan 2022 - 2026 Budsjett 2022

Behandling
Ingrid Nordbø orienterte om prosessen for utarbeidelse av ny visjon og nye hovedmål.
Jostein Karlsen gjennomgikk hovedtall i økonomiplanen.  

Vedtak: 

· Hovedmål for IVAR slik som beskrevet i plandokumentet vedtas. 
· Økonomiplan for 2022 – 2026 godkjennes som grunnlag for det arbeid som skal 

utføres i planperioden. 
· Det første året i økonomiplanen utgjør årsbudsjett for 2022. 
· Låneopptak på kr 558 970 000 til investeringer i 2022 godkjennes. 
· Administrasjonen gis fullmakt til å reforhandle lånegjelden slik at nedbetalingstakten 

kommer i samsvar med anleggsmidlenes gjennomsnittlige økonomiske levetid 
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2021/34 Møteplan IVAR 2022

Behandling

Vedtak: 

Møteplan iht. saksutredning godkjennes.

2021/35 Reglement for finansforvaltning i IVAR

Behandling
Jostein Karlsen orienterte.

Vedtak: 
1. Reglement for finansforvaltning – IVAR IKS slik det framgår av vedlegg 

godkjennes. 
2. Reglementet gjelder også for IVAR Næring AS 
3. Det utarbeides operative rutiner for finansforvaltningen i IVAR. 

2021/36 Orienteringssaker

2021/36.1 Tertialrapport per 31. august 2021

Behandling

Vedtak: 
Saken tas til orientering.
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2021/36.2 Statusrapport nyanlegg per 30.09.2021

Behandling
Ingrid Nordbø orienterte om status for plastvaskeanlegget på Forus Ettersorterngsanlegg. 

Vedtak: 
Statusrapport nyanlegg 30.09.2021 tas til orientering.

2021/36.3 Brannsikkerhet avfallsanlegg

Behandling
Ingrid Nordøb orienterte. 

Vedtak: 
Saken tas til orientering.

2021/37 Eventuelt

Behandling
Diverse orienteringer: 
Ingrid Nordbø orienterte kort om gjennomført lønnsoppgjør, HMS-status, samt statsbudsjettet 
der det bl.a. legges opp til CO2-avgift for forbrenningsanlegg.  

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

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



Saksframlegg

Statusrapport nyanlegg per 31.12.2021

Saksbehandler: Njål Erland
Arkivsak nr: 13/495

Saksnr. Utvalg Møtedato
2022/03 Styret IVAR IKS 21.01.2022

Vedlegg:
Status nyanlegg pr. 31.12.2021 

Saksutredning: 

Vedlagt følger statusrapport nyanlegg for 4. kvartal 2021. 

For prosjekt 110032 Hovedvannledning er antatt sluttkostnad er justert opp fra 1.299 mill kr til 1346 
mill kr. Dette for å fange opp en forventet økning i entreprisekostandene som følge av forventet 
fremtidig prisstigning på grunn av økt aktivitetsnivå i anleggsbransjen.  

Antatt sluttsum er fortsatt innenfor godkjent prosjektramme. 

Forslag til vedtak:

Statusrapport nyanlegg per 31.12.2021 tas til orientering. 

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Njål Erland
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 Status nyanlegg – investeringer IVAR 

pr. 31.12.2021 (4. kvartal 2021) 
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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. 31.12.2021. 

Økonomisk status støtter seg til kvartalsrapporter.   

Status fossilfrie byggeplasser 

Krav om fossilfri byggeplass er stilt på 6 konkurransegrunnlag, som er under bygging per jan 

2022.   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% 

 Rapportering på CO2-besparelse pågår på 6 entrepriser

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 

110012 Ny råvannskilde Birkelandsvatnet 560 mill kr 487 mill kr 27,3 mill kr 

110013 Utvidelse Langevatn 1.100 mill kr 1.037 mill kr 999 mill kr 

110032 Hovedvannledning Vest 1.350 mill kr 1.346 mill kr 256,8 mill kr 

110042 Høydebasseng Håland 120 mill kr 119 mill kr 18,6 mill kr 

110049 Rehab VL Tronsholen - Tjensvoll 58 mill kr 55,6 mill kr 20 mill kr 

120038 Lukthåndtering SNJ 29 mill kr 29 mill kr 29 mill kr 

120048 Verksted/lager Grødaland 30 mill kr 30 mill kr 1,9 mill kr 

130005 Ettersorteringsanlegg 722 mill kr 722 mill kr 705 mill kr 

130016 Bygg mottak farlig avfall 15 mill kr 15,7 mill kr 14,5 mill kr 

SUM 3.984 mill kr 3.841,3 mill kr 2.072,1 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. 

Forprosjekt er ferdigstilt og prosjektramme satt til 560 mill kr. Framdrift er behandlet i styret til 
IVAR og det er nå lagt inn i langtidsbudsjettet at oppstart av anleggsarbeider skal være 2025. 

Det er inngått avtale med Asplan Viak (opsjon på tidligere avtale) om detaljprosjektering av 
anlegget. Arbeidene startes opp i første kvartal 22. 

Vi er i dialog med NVE og Statsforvalteren på løsninger i forhold til bekkelukking og fylling i 
vann. Det arbeides også med å avklare om noen av endringen mellom forprosjektet og 
konsesjonen er av en slik art at de krever endringer i konsesjonen. 

Vi avventer tilbakemelding på dette samt avklaring på myndighetsforhold/saksgang mellom 
Statsforvaler/kommune og NVE i forhold til reguleringsplan (Bjerkreim kommune) og 
Detaljplan for Landskap og miljø (NVE). 

Foreløpig antas at det vil ta 1 – 2 år å utarbeide og få godkjent reguleringsplan samt 
Landskap og miljøplan. 

Selve anleggsarbeidene antas foreløpig å kunne gjennomføres på ca 3 år. 

Totalt gir dette en tidsbruk på 4 – 5 år.  

Oppstartstidspunkt for anleggsarbeider er foreslått tiil 2025 

De største risikoene i prosjektet er pr i dag er behandlingen av reguleringsplan og Landskap 
og miljøplan. Dette gjelder primært framdrift. 

Størst risiko på teknikk og økonomi ligger i geologi/fjellforhold. 

Antatt slutt kostnad  kr 487 000 000,-
Godkjent prosjektramme kr 560 000 000,- 
Bevilget 2021 kr 0,- 
Totalt bevilget kr 43.500.000,- 
Totalt forbruk kr 27.300.000,- 
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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 nærmere seg ferdigstillelse 
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Anlegget ble satt i drift mot nettet 19. mai 2021 og offisiell åpning ble holdt 6 oktober. 

Etter at anlegget nå 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.  

I forbindelse med tømming av filtrene i det gamle anlegget ble oppdaget at fugene i 

fliseleggingen under normal vannstand var sterkt skadet. Det er derfor bestemt å fuge disse 

delene av filterbassengene på ny. Disse arbeidene starter opp i løpet av januar og 

ferdigstilles mai/juni. Dette gjør at det gamle anlegget ikke vil være klart til sammenkopling 

med det nye før høsten 2023. 

Antatt slutt kostnad                                                                                  kr 1.037.000.000,-

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   999.000.000,- 

Det er fortsatt noe risiko på antatt sluttsum, dette gjelder spesielt noen sluttoppgjør som ikke 
er ferdigstilt. 
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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. Vannledningen er ca. 33 km lang 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 

Ferdig 

Reguleringsplaner 

Gjesdal – Reguleringsplanen vedtatt 

Time – Reguleringsplanen vedtatt. 

Klepp – Reguleringsplan er vedtatt 

Sola – Planen er lagt ut på ny 1.gangs behandling på grunn av ending fra grovhull til tunell 

på strekket Grannes Tjensvoll. Planvedtak forventes i løpet av 1. kvartal 2022.  

Sandnes – Reguleringsplan vedtatt 

Stavanger – Planen vil bli lagt ut på ny 1.gangs behandling på grunn av ending fra grovhull 

til tunell på strekket Grannes Tjensvoll. Antatt dato på planvedtak er forsinket på grunn av 

langdryg saksbehandling i kommunen. Kommunen har nå brukt 3 mnd uten å få sendt 

planen til politisk behandling. Politisk behandling forventes i løpet av januar 22, godkjent plan 

forventes i løpet av 2. kvartal 2022. 

Entrepriser 
Entreprise E01 Rørledning Langevatn – Fjermestad er tildelt RISA AS 
Entreprise E02 Rørledning Fjermestad - Engjelsvåg er tildelt Stangeland Maskin AS 
Entreprise E09 Fjermestad Styringsbasseng – er tildelt SV Betong AS 
Entreprise E10 Ventilkammer på Kverneland, Engjelsvåg og Lona – er tildelt Jærbetong AS 
Entreprise E12 Rør og ventiler i alle bygg – er tildelt ENWA AS 
Entreprise E14 Elektro i alle bygg – er tildelt Rogaland Industri automasjon AS 
Entreprise E13 Turbinaggregat til Fjermesad styringsbasseng – er tildelt ECS AS 
Entreprise E03 Rørledning Engjelsvåg - Grannes er utlyst 
Entreprise E11 Ventilkammer Todneim, Soma, Røyneberg og Grannes er utlyst. 
Entreprise E15 Styring og overvåking, Rammekontrakt er startet. 

Det forventes utlysing av resterende entrepriser i løpet av 1-3.kvartal 2022 
Entreprise E05 Styrt boring Røyneberg/Kjerrberget/Tjensvoll 
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Entreprise E06 Tunnel Grannes - Tjensvoll 
Entreprise E16 Rørledning Grannes – Tjensvoll høydebasseng 

FREMDRIFT ENTREPRISER 

Planlagt ferdigstilling 4.kvartal 2024 

Anleggsarbeidet på rør ledningsstrekket Langevatn – Engjelsvåg pågår.

Byggentreprisene på styringsbasseng og 3 ventilkammer pågår.  

Prefabrikasjon av rørdeler pågår, montasje av innstøpte rørdeler i ventilkammer er startet.  

RISIKO 

Tøffere grunneierforhandlinger i Sola, Sandnes og Stavanger, økt sannsynlighet for 

ekspropriering. 

Uventete store prisøkninger og lange leveringstider på rørmaterialer. 

Høyere forventet aktivitetsnivå for entreprenører i 2022/2023 antas å medføre økte 
tilbudssummer på ikke inngåtte kontrakter i forhold til dagens prisnivå. Truer antatt 
sluttkostnad. 

KOSTNADER 

Antatt slutt kostnad   kr 1.346 mill 
Godkjent prosjektramme                                                   kr 1.350 mill 

Bevilget totalt 2021                                                      kr 458    mill 
Totalt forbruk pr.1.januar 2022                                          kr 256,8 mill 

Antatt sluttkostnad er justert opp for å fange opp forventet økning i entreprisekostandene 
som følge av forventet fremtidig økt aktivitetsnivå. 

 110042 Høydebasseng Håland 

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

Etablering av et reservemagasin på Håland er ett av disse prosjektene. 

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

Fremdriftsplan: 
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Forprosjekt:  ferdigstilt januar 2020
Planarbeid:  ferdigstilt april 2021 
Det.prosjektering: ferdigstilles desember 2021 
Kontraktinngåelse for basseng:  forventes februar/mars 2022
Anleggsstart basseng:  mars 2022 

Status fremdrift: 
Konkurransen for kvalifisering for entreprisekontrakt B1 basseng er kunngjort. Evaluering 
med tanke på prekvalifisering er ferdig. 3 firma er kvalifisert til å delta i konkurranse om 
kontraktstildeling. Evaluering av tilbud pågår.

Konkurransen for kvalifisering til entreprise E1 elektroinstallasjoner i høydebasseng ble 
kunngjort og 2 firma ble kvalifisert til å delta i konkurranse om kontraktstildeling. Kvalifiserte 
firma jobber med utarbeidelse av tilbud. Leveringsfristen er 21. Februar 2022. 

Konkurransen om kvalifisering til entreprise M1 maskininstallasjoner i høydebasseng er 
kunngjort. 3 firma har meldt seg til konkurransen. Evaluering mht kvalifisering pågår. 

Det jobbes med å utarbeide konkurransegrunnlaget for Tvihaug pumpestasjon. Arbeidet er 
90% ferdig. Utbyggingsarbeidene for Tvihaug startes etter at utbyggingsarbeidene for 
basseng og ventilkammer på Håland er ferdigstilt. Dette pga å unngå mulige forstyrrelser i 
vannforsyningen.  

Det er inngått avtale med grunneieren av 64/15 om kjøp av tomt til høydebasseng og 
ventilkammer. 

Det er inngått avtale med Magnus Ånestad grunneier på Tvihaug. Avtaledokumentet om kjøp 
av tomt er signert.  

Status økonomi pr. 1.1.2022: 
Antatt sluttkostnad   118.833.000,-
Godkjent prosjektramme                                                                             120.000.000, - 
Budsjett per 2021                                                                                  22.000.000,-
Bevilget i 2021                                                                                                10.300.000,- 
Totalforbruk per 1.1.2022                                                                              18.635.000,-

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 

Prioritering på delstrekk blir som listet opp under: 

Delstrekk 1 (Gausel-Hinna høy):  

Delstrekk ferdig. Denne strekningen gikk veldig bra uten store problemer. 
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Delstrekk 3 (Forus-Gausel):  

Strekket fra Kum 12 – Gausel (K009) 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. 

Kontrakt inngått med Stangeland Maskin, gravearbeider startet opp 4. oktober. Strekningen 

er halvferdig. Det ble stans i arbeidene i desember på grunn av uventet krav om 

grunnundersøkelser fra Sandnes kommune i forbindelse med byggesak. Arbeidene vil 

gjenopptas i midten av februar. 

Delstrekk 2 (Tronsholen-Stangeland): 

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

omleggingsarbeider. Det planlegges at anleggsarbeidene starter opp i 2022, endelig 

tidspunkt må avklares med Sandnes kommune. Vegvesenet har planer om å utvide E39 

mellom Hove og Osli. Da vil det foregå arbeider som krysser Jærledningen og strekningen 

mellom Tronsholen og Stangeland bør da være rehabilitert. Vegvesenet har planlagt å utføre 

arbeider i konflikt med IVARs ledning i 2023.  

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. 

Det er utarbeidet SHA-plan for delstrekk 3, denne ble lagt ved utlysningen.  

Arbeidene starter opp i begynnelsen av oktober 2021. 

RUH, del 3: Lekkasje i forbindelse ved demontering av rør i kum 9 den 13.10.21. Under 

demontering av 900 mm hovedvannledning i kum 9 sto det fremdeles trykk på i uttaket mot 

Stavanger. Når hovedledningen ble demontert viste det seg at flensen i veggen mot 

Stavanger ikke var strekkfast. Og ledningsanlegget laget noen «knakelyder». Kummen ble 

forlatt med en intensjon om å «fikse dette i morgen». Men flensen/muffen løsnet fra veggen i 

løpet av kvelden og vannet sprutet ut. Vannet rant gjennom det demonterte røret og ut i 

tappepunkt for ledningen i kum 11. Lekkasjen var ikke større enn at ledningen tok unna 

vannmengden. Ingen personskader, men hendelsen hadde stort potensiale. 

Hendelse behandlet i TQM, ID 36917 

Risiko 

Framdriftsrisiko: Det er risiko knyttet til sluttdato for delstrekk 2. Vegvesenet har planer om å 
utvide E39 mellom Hove og Osli. Da vil det foregå arbeider som krysser Jærledningen og 
strekningen mellom Tronsholen og Stangeland bør være rehabilitert. Vegvesenet har 
planlagt å utføre arbeider i konflikt med IVARs ledning i 2023. Del 2 ligger i sin helhet i 
Sandnes kommune. Sandnes kommune krever byggetillatelse for tiltaket. Behandlingstid i 
kommunen er et usikkerhetsmoment.

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

Økonomisk risiko: For delstrekk 3 kom det inn 2 tilbud som er rundt 60% over budsjettert. 
Dette skyldes sannsynligvis uro i råvarepriser. Det er ikke forventet at prisene fortsetter å 
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stige tilsvarende videre. Det er laget en ny prognose for kostnadene for del 2, og dersom 
prisene ikke fortsetter å stige er det vurdert at budsjettrammen holder til del 2. 

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 2. Det vil være risiko for drift forbundet med dette så lenge ledningen ikke er 
rehabilitert.  

Status økonomi pr. 31.12.2021: 
Antatt sluttkostnad:   kr 55 600 000

Godkjent prosjektramme kr 58 000 000 (inkludert tilleggsbevilgning januar 2021 ) 

Bevilget per 2021  kr 58 000 000 

Totalt forbruk pr. 31.12.2021 kr 20 048 188 (inkludert skisseprosjekt) 

110054 Forsyningsledning Røyneberg - Hogstad 

I tilknytting til prosjektet hovedvannledning vest, skal det etableres vannforsyningsledning fra 

Røyneberg til Hogstad i Sola kommune.  

Omfang: 

Prosjektet omfatter komplett forprosjekt, detaljprosjektering og utbygging. 

Prosjektaktivitetene omfatter også utarbeidelse av reguleringsplan for ledningen. 

Ledningsanlegget er delt inn i 4 parsell: 

Parsell 1: Fra Røyneberg til Kryssing Nesbuvegen 

Parsell 2: fra Nesbuvegen til Hafrsfjord 

Parsell 3: sjøledning Hafrsfjord 

Parsell 4: Hafrsfjord til Hogstad i Sola kommune

Fremdrift: 

Forprosjekt: nov. 2021 

Planarbeid apr. 2023 

Prosjektering parsell 1 feb 2022 

Utbygging parsell 1 ikke planlagt pga usikkerhet  

Prosjektering parsell 2 og 4 juni 2022 

Utbygging parsell 2 og 4 mai 2024 

Utbygging parsell 3 (sjøledning totalentreprise) mai 2024 

Status: 

Arbeidet med forprosjektrapport pågår. Forventes ferdig november 2021 

Geotekniske undersøkelser pågår. Rapport forventes klar i november 

Prosjektering for parsell 1 pågår. Forventes ferdig februar 2022 

Arbeidet med planinitiativ startes i oktober 

Risiko: 
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 Tid for behandling av reguleringsplan/søknader (tidsbruk) 

 Kryssing av eksisterende infrastruktur,  

 Grunneireavtaler 

 Sjøledning Hafrsfjord (bunnforhold, eksplosiver) 

 Grunnforhold

Status økonomi pr. 1.10.2021: 
Antatt sluttkostnad                                                                                  Ikke beregnet * 
Godkjent prosjektramme                                                                             60.000.000, - 
Budsjett per 2021                                                                                  2.000.000,-
Bevilget i 2021                                                                                                2000.000,- 
Totalforbruk per 1.1.2022                                                                             1.738.542,-

*Det er stor usikkerhet knyttet til utbyggingskostnader, dette med tanke på dårlige grunnforhold og at 

byggekontraktene ennå ikke inngått.”

110055 Opprustning dam Storevatn 

Generelt 

Dagens dam er opprinnelig bygget i 1959. 

Revurdering ble utført i 2020. NVE har godkjent revurdering med vilkår om at dammen må i 

bygges om for å tilfredsstille krav i damsikkerhetsforskriften mhp damtype, tappekapasitet og 

overtoppping ved dimensjonerende flom.

Status 

Revurdering utført 2020. Forprosjekt utarbeidet 2021. 

Arbeidet følges opp i hht NVE sitt regelverk, med Multiconsult AS som godkjent konsulent 

Fremdrift 

Revurdering utført 2020. Godkjent av NVE 2021.  

Forprosjekt ferdigstilles i 2021. Teknisk plan innsendes til NVE tidlig 2022 

Bygging 2024 - 2026

Risko 

 Godkjenning i NVE av foreslått løsning

 Konsulent kompetanse – kun forhåndsgodkjente konsulenter kan benyttes i hht Dsf 

 Framdrift prosjektering – begrenset kapasitet hos godkjente konsulenter 

 Arbeid utføres med begrenset nedtapping 

 Ombygging av eksisterende konstruksjon 

 Vannhåndtering  

Økonomi 
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Antatt slutt kostnad                                                        kr 122.000.000 
Usikkerhet/margin                                                             kr   18.000.000 
Godkjent prosjektramme                                                   kr  
Bevilget 2021                                                      kr          0 
Totalt forbruk pr. 01.01.2022                                             kr.       30.316 
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NYANLEGG AVLØP

120038 Lukthåndtering SNJ 

Generelt 

Prosjektets formål var etablering av nytt tilbygg på eksisterende bygg for husing av 

luktreduserende utstyr og annet.  

Prosjektet er nå ferdigstilt.  

Status 

Alle anleggsarbeidene er ferdigstilt, alle entrepriser er overtatt.  

Skrubberanlegget er nå også overtatt og det fungerer bra. Drift viderefører arbeidet med 

optimalisering av skrubberanlegget og kullfilter med støtte fra PUB.   

Framdrift 

Endelig 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 – 01.01.2022 (optimalisering pågår og 

videreføres av drift) 

HMS/SHA 

En registrerte alvorlige hendelser (hendelser med personskade), klemskade av hånd/fing 

mellom løpekatt og lift, totalt i prosjektet. 

Kostnader

Pr. 

01.10.

2021 

Pr. 01.01.2022

- 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
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- Totalt forbruk
28,22 

mill kr
28,97 mill kr

- Forventet sluttsum 28,96 

mill kr
Faktisk sluttsum: 28,97 mill kr

Prosjektet er ferdigstilt og overlevert til drift.  

Registrering og innsamling av data for luktutslipp/-komponenter, registrering av 

kjemikalieforbruk og annet arbeid videreføres av drift for optimalisering av skrubber og 

kullfilter med mål om ytterligere reduksjon av luktutslipp.   

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 ikke kommet noen avklaring fra Jæren Pelseri AS ang vilkår og pris for kjøp av 
Pesleribygget, og tilbakemledingen er at de ikke kan si noe ang når en kan forvente en 
avklaring.  
Siden det hefter så stor usikker, må vi se om det kan finnes en midlertidig løsning for en 
overgangsperiode. 

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. 

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 år, dvs ferdig trolig våren 
2023. 
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Fremdrift 

 Tegningsgrunnlag ominnredning:  Utført 
 Kostnadsoverslag ominnredninget:   Utført 
 Gjennomføre kjøp av pelseriet:  Høsten  2021  
 Konkurransegrunnlag utbygging:  Vinteren  2022 
 Kontrahering entreprenør:  Februar – Mars 2022 
 Utbyggingsfasen:  Ferdig våren 2023 

Økonomi 

Godkjent prosjektramme                                                    kr 30.000.000 

Bevilget per 2021                                                        kr 25.000.000 

Totalt forbruk pr. 01.01.2022                                              kr  1.661.496

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 og innvilget dispensasjon for rekkefølgekravet til 1. september 2023.  

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

førstegangsbehandlet i kommunestyret 03.09.2020. Planen ble vedtatt av kommunestyret i 

Hå den 10. desember 2021. Planen er påklaget og Hå kommune vil ta opp denne klagen 

våren 2022.

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

for prosjektet.  

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 har meldt tilbake at det ikke 

er aktuelt for kommunen å ta på seg en slik rolle.
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Hå kommune jobber videre med å finne løsning på grunnervervet slik at krysset kan 

opparbeides og rekkefølgekravet i reguleringsplan for Grødaland innfris. Hå kommune gjorde 

følgende vedtak 28.09.2021: Formannskapet ber kommunedirektøren gå videre med 

Torbjørn Reime og IVAR IKS for å få til en løsning for å få bygget krysset i plan 1052. 

Det ble arrangert møte mellom grunneier og hans advokat, Hå kommune og IVAR den 

17.11.21 der målet var å finne løsning på grunnervervet slik at rekkefølgebestemmelsen om 

kryssutbedring kan gjennomføres. En kom ikke til enighet.   
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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 installert mars 2019.

Første maskinentreprise, sorteringsanlegget, ble overtatt i juni 2019.

Andre maskinentreprise, vaske-og extruderanlegget, ble påbegynt i juli 2018 og var ferdig 
installert i januar 2019.  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 var vanskelig gjennomførbart på grunn av innreiserestriksjoner i 2021. 
Arbeidet ble tatt opp igjen i september 2021. 

Planlagt oppstart prøvedrift er planlagt januar 2022, med vilkår. Det er varslet dagmulkt 

knyttet til denne fristen. 

Det er tvil om krav i hht kontrakt kan oppnås. Dette gjelder bl.a  kvern, som har lang 

leveringstid for utskifting, bobler i den extruderte plasten og stabilitet i anlegget. Prøvedrift 

med vilkår kan bli aktuelt å igangsette for å opprettholde framdrift. 

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 september 2021 
Overtakelse: Etter godkjente tester og 3 måneders prøvedrift, antatt våren 2022.

Antatt sluttkostnad *                                     kr 722.000.000,- 
Godkjent prosjektramme kr 722.000.000,- 
Bevilget 2021                                                                               kr   38.000.000,- 
Til disposisjon per 01.01.2021 kr  35.122.498,- 
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Totalforbruk                                                            kr 705.041.000,-  
* Eurokurs 10,1 april 2021

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 sortering.  

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

som vi drifter på Rennesøy og Finnøy.  

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

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

rapport som ble ferdigstilt 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.  

Tomt/beliggenhet for nytt bygg, ble bestemt ut ifra, adkomst, areal og logostikk på 

egen tomt.  Ut ifra forannevnte og befaring ble det besluttet at tomt for nytt bygg 

måtte bli på eiendommens sørside, øst for tidligere adkomstveg.  Ut ifra dette var 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.   

Tilbudsgrunnlag ble sendt ut via EU- supply og kontraheringsprosessen er 

gjennomført og avsluttet. Totalentreprisekontrakt er inngått med entreprenør og 

prosjektering og arbeider er avsluttet. Prøvedrift av bygget pågår. Kun en formel 

åpning av bygget gjenstår i slutten av januar`22.   

Status/ Fremdrift:  

- Byggestart 22.04.2021. 
- Alle arbeider utvendig og innvendig er fullført .
- Ferdigbefaring gjennomført 14.12.2021
- Overtagelse gjenstår, avtalt uke 3`22 
- Godkjent ferdigattest mottatt fra SK 17.12.2021   

Antatt slutt kostnad kr. 15,7 mill kr
Usikkerhet                                                           kr. 1,5 mill kr  
Godkjent prosjektramme                                                        kr. 15 mill kr                          
Totalt forbruk pr. 31.12.21                                                      kr. 14,5 mill kr



Saksframlegg

Orienteringssaker

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 22/45

Saksnr. Utvalg Møtedato
2022/04 Styret IVAR IKS 21.01.2022

Underliggende saker: 
Saksnummer Tittel
2022/04.1 Status plastvaskeanlegg 

Saksutredning: 

Forslag til vedtak:
Sakene tas til orientering

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen



Saksframlegg

Status plastvaskeanlegg

Saksbehandler: Njål Erland
Arkivsak nr: 12/389

Saksnr. Utvalg Møtedato
2022/04.1 Styret IVAR IKS 21.01.2022

Saksutredning: 
Det vil bli orientert i møtet.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Njål Erland



Saksframlegg

Eventuelt

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 22/45

Saksnr. Utvalg Møtedato
2022/05 Styret IVAR IKS 21.01.2022

Saksutredning: 

Forslag til vedtak:

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen


