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2021/23Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandling
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Innkalling og saksliste godkjennes.
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2021/24 Godkjenning av protokoll 
 
Behandling 
 
 
Vedtak: 
Protokoll godkjennes. 
 
 
2021/25 Prognose befolkningsutvikling 
 
 
Behandling 
 
 
Vedtak: 
 

1. IVAR legger til grunn en befolkningsvekst til 440.000 i 2050 i sin planlegging.  

 
2. IVAR skal hvert andre år vedta nye oppdaterte prognoser for befolkningsutviklingen. 

 

 
 
2021/26 Ny råvannsforsyning - forprosjekt 
 
 
 
Behandling 
 
 
Vedtak: 
 
1. Bygging av ny råvannskilde besluttes med anleggsoppstart i 2025 og ferdigstillelse innen 
2030 

2. Det vedtas et budsjett for utbyggingen på 560 mill kr 

3. Valg av inntaksløsning gjøres som en del av detaljprosjekteringen 
 

 
 
 
 
 
2021/27 Omlegging innsamlingsordning hageavfall 
 
 
 
Behandling 
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Vedtak: 
 
IVAR IKS vil i fremtiden kun ta i mot matavfall ved Grødaland biogassanlegg.  

IVAR vil involvere seg i arbeidet med å finne gode alternative kildesorteringsordninger for 
hageavfallet, med mål om at disse skal komme på plass i kommunene i løpet av 2022. Når 
dette arbeidet har kommet lenger, vil IVAR komme tilbake med en frist for når hageavfall ikke 
lenger tas i mot ved Grødaland biogassanlegg.  

 
 
 
 
 
2021/28 Orienteringssaker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021/28.1 HMS hendelser 2021 
 
 
 
Behandling 
Astrid Salvesen gjennomgikk rapport.  
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

 
 
 
 
 
2021/28.2 Status nyanlegg per 30.06.2021 
 
 
 
Behandling 
Njål Erland orienterte om status for Ettersorteringsanlegget.  Restavfall- og 
papp/papirsorteringen fungerer nå  meget bra.  Det er fortsatt en utfordring å få 
plasvaskeanlegget opp å gå på en tilfredsstillende måte. Det kjøres nå en intensiv prosess 
med leverandør med sikte på å få sikret leveranse i tråd med kontrakt.  
Styret ba om å bli løpende orientert om saken.  
 
Vedtak: 
Statusrapport nyanlegg per 30.06.2021 tas til orientering.  
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2021/28.3 Status for arbeidet med karbonfangst ved Forus energigjenvinning 
 
 
 
Behandling 
Styreleder i Forus Energigjenvinning Audun Aspelund fra Lyse orienterte om status i Forus 
Energigjenvinnings kartleggingsarbeid for mulig karbonfangst ved forbrenningsanleggene på 
Forus. 
Styret vil bli forelagt egen sak for å beslutte videre arbeid.  
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

 
 
 
 
 
2021/28.4 Orientering om grunnerverv for rekkefølgekrav Grødaland 
 
 
 
Behandling 
 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

 
 
 
 
 
2021/29 Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------          -----------------------------            --------------------------         
Stanley Wirak           Sara Mauland             Trygve Andre Meyer 
 
 
 
----------------------------        -------------------------         ---------------------- ----------------------- 
Reinert Kverneland           Hilda Bådsvik           Anne Waldemar Tore Morten Hope 
 



Saksframlegg

Gebyr Renovasjon Ryfylke 2022

Saksbehandler: Audun Roalkvam
Arkivsak nr: 21/555

Saksnr. Utvalg Møtedato
2021/32 Styret IVAR IKS 12.11.2021

Saksutredning: 

Gebyr for Renovasjon Ryfylke omfatter renovasjonsgebyr for husholdninger og hytter i kommunene 
Strand, Hjelmeland og Suldal.  

I 2021 fattet styret i IVAR følgende gebyrvedtak:  
Vedtak

1. Styret i IVAR IKS vedtar økning i renovasjonsgebyr for husholdninger i 2021 på 10 % og for 
hytter på 14,7 %

Økonomi
Bakgrunn for økte gebyr for 2021 var forventet underskudd for 2020. Underskudd skyldtes i 
hovedsak innføring av 4-dunksordning, hvor innsamlingskostnad ble høyere enn antatt. 
Rapportering for 2. tertial viser at Ryfylke går med overskudd på kr 1, 2 mill.  
Budsjett for 2022  viser et overskudd på 0,5 mill kr med økning i gebyr på 3 % for renovasjon og 2 % 
på slam for 2022.   
Årsaken til overskudd er bl.a. effektivisering av rutestruktur. Vi budsjetterer med noe lavere 
overskudd i 2022 en det som ser ut til å bli resultat i år pga. innføring av den 4. dunk (for 
glassemballasje) i Strand, Hjelmeland og Suldal.     
For 2022 er det ikke planlagt større endringer i renovasjonstilbudet.  

Gebyr 2022
Renovasjonsgebyret i 2021 er kr 4.796 for standard ordning i Ryfylke. Til sammenlikning er gebyret 
kr 3.610 i Stavanger og kr 4.240 i Sandnes og kr 3.445 i Sola kommune. Gebyret 
i Ryfylke inkluderer gratis adgang til gjenvinningsstasjoner i Strand, Hjelmeland og Suldal.  
Administrasjonen foreslår en økning for 2022 på 3 % for renovasjonsgebyr og 2% for slamgebyr. 

Forslag til 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.   

Med hilsen 



Ingrid Nordbø Audun Roalkvam 



Saksframlegg

Økonomiplan 2022 - 2026 Budsjett 2022

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 21/555

Saksnr. Utvalg Møtedato
2021/33 Styret IVAR IKS 12.11.2021

Vedlegg:
Økonomiplan 2022 - 2026 Budsjett 2022 

Saksutredning: 

Det vises til vedlagte Økonomiplan 2022 – 2026 med Budsjett 2022 

Nye hovedmål og visjon

I gjeldende Økonomiplan 2021 – 2025 ble behovet for oppdaterte hovedmål for IVAR beskrevet slik:  

3.1.4 Mål og strategiprosess i 2021 

IVAR vil i 2021 gjennomføre en mål- og strategiprosess som forankres bredt i organisasjonen og i 
styret. Hensikten er å oppdatere IVARs mål slik at de på en tydeligere måte reflekterer både FNs 
bærekraftsmål og regionale og lokale miljømål fastsatt av eierne.

IVARs hovedmål har vært uendret i en årrekke, og det var ikke lenger tilstrekkelig samsvar 
mellom IVARs hovedmål og eiernes forventninger slik disse er kommunisert gjennom 
kommuneplaner, klimaplaner og øvrig eierdialog, samt samfunnets behov knyttet til vår virksomhet.  

IVAR har i 2021 gjennomført en mål- og visjonsprosess for å komme frem til en ny visjon og nye 
hovedmål.    Prosessen har vært bredt anlagt, og har involvert store deler av organisasjonen.  

De nye målene som her er foreslått gir en tydeligere retning for IVARs arbeid med å hjelpe regionen 
til å lykkes med det grønne skiftet og vår rolle i å utvikle den sirkulære økonomien.  Samtidig bevarer 
målene fokus på IVARs arbeid for sikker forsyning, og vårt ansvar for å velge kostnadseffektive 
løsninger. I arbeidet med nye hovedmål har man også identifisert hvilke av FNs bærekraftsmål som 
IVAR vil gi et særskilt bidrag til å oppnå.   

Dagens visjon og hovedmål



Nåværende visjon: 

IVAR IKS skal sikre regionen markedets mest konkurransedyktige vann,- avløps- og 
renovasjonstjenester. 

Nåværende hovedmål: 

- utvikle og utvide tjenesteleveransene i regionen. 

- være garantist for utvikling, kvalitet og miljø. 

- gjennom teknologisk og organisatorisk utvikling ha en prisutvikling lavere enn KPI. 

- være en sterk merkevare med et godt omdømme. 

- være en aktiv medspiller for regional utvikling. 

- være en attraktiv og utfordrende arbeidsplass basert på kompetanse. 

- være basert på sunne etiske prinsipper. 

- være i fremste rekke når det gjelder HMS.

Prosessen med å utarbeide mål

Internt

En arbeidsgruppe som ble sammensatt av medarbeidere på tvers av organisasjonen har i perioden 
april – oktober hatt ansvar for å gjennomføre prosessen og inkludere organisasjonen i arbeidet.  
Denne gruppen har hatt ansvar for to parallelle prosesser;  en mål- og visjonsprosess for å komme 
frem til overordnete mål for IVAR og en verdiprosess for å velge ut organisasjonens verdier.   

Så godt som alle ansatte har vært involvert i verdiprosessen, gjennom arbeidsmøter med hver enkelt 
personalgruppe.  Alle ledere og et utvalg andre nøkkelpersoner har vært involvert i målprosessen.  
Innspillene som har blitt innhentet i de to prosessene har hatt relevans for hverandre, slik at innspill 
som har kommet opp i arbeidsmøtene om verdier også er tatt med i arbeidet med mål, og omvendt.  
Det har kommet inn mer enn 800 skriftlige innspill, hvorav anslagsvis 300 unike. 

Eiere

Gruppen har gjennomgått eiernes overordnete plan- og styringsdokumenter for å danne et 
oppdatert bilde av hvilke forventninger eierne har til IVARs virksomhet.  Eierne har særlig fokus på 
kutt i klimautslipp og sirkulærøkonomi.  IVARs bidrag til å utvikle sirkulærøkonomien er sentralt via; 
økt ombruk, materialgjenvinning, biogassproduksjon og utnyttelse av ressursene i restprodukter fra 



avfalls- og avløpsbehandling.  I tillegg er IVARs eierkommuner opptatt av sikker forsyning og 
kostnadseffektive tjenester.  Tilbakemeldinger gitt fra eierne i IVARs omdømmeundersøkelse er også 
tatt med i prosessen.  

FNs bærekraftsmål

Som en del av arbeidet er FNs bærekraftsmål gjennomgått, inkludert St.Meld. 40 Mål med mening – 
Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030. På grunnlag av dette har vi valg ut 
hvilke av FNs bærekraftsmål IVAR har en særlig forutsetning for å bidra til å nå.  

Struktur og rammer 

Det har vært et ønske å ha færre hovedmål enn i dag, og en landet på en struktur med tre hovedmål 
og tre delmål.  

De tre hovedmålene skal gi retning for:  

1.  IVAR sitt samfunnsoppdrag og bidrag til regionen

2.  Hvordan IVAR jobber 

3.  IVAR som arbeidsplass

Videre var det et ønske om å velge en visjon som er visjonær og kan løfte og inspirere, og som er 
langsiktig og noe man alltid vil måtte strebe og strekke seg etter. 

FORSLAG TIL VISJON OG HOVEDMÅL

VISJON: Et samfunn der ingenting går til spille.

En stor andel av klimagassutslippene i verden er knyttet til uttak av naturressurser, og bruk av 
naturressurser gir et betydelig press på biologisk mangfold.  For å lykkes med å stoppe 
klimaendringene er det helt nødvendig at vi klarer å holde ressursene i kretsløpet lenger, og bruke 
resirkulerte råvarer i stedet for jomfruelige. Sirkulærøkonomien har et stort potensiale for å bidra til 
reduserte klimautslipp.   

I alle IVARs tjenester er den sirkulære tankegangen sentral, og videreutvikling av våre tjenester 
består i å stadig jakte på ressurser som kan brukes, og ikke gå til spille.  

HOVEDMÅL 
Målene er fordelt på tre områder. Hvert område har et hovedmål og tre delmål.   

· IVAR sitt samfunnsoppdrag  
· Hvordan IVAR jobber  



· IVAR som arbeidsplass

IVARs samfunnsoppdrag

Vi skal være ledende innen 
bærekraftige 
samfunnsløsninger

Hvordan IVAR jobber

Vi skal være kunnskapsrike og 
i spissen for bedre løsninger 

IVAR som arbeidsplass

Vi skal være en utviklende og 
inkluderende arbeidsplass

Vi skal være et regionalt 
fyrtårn for klima og miljø.  

Vi skal være kostnadseffektive 
og skape smarte løsninger.  

 Vi skal samarbeide på tvers og 
gjøre hverandre gode.  

Vi skal levere samfunnskritiske 
tjenester – alltid.   

Vi skal søke samarbeid for å 
utvikle gode tjenester i 
regionen.   

Vi skal ha et arbeidsmiljø som 
bygger på respekt og raushet.  

Vi skal holde ressursene i 
kretsløpet.  

Vi skal stadig forbedre oss. Vi skal tilrettelegge for 
utvikling og læring.  

Bærekraftsmål:

Gjennom realisering av IVARs hovedmål vil vi gi viktige bidrag til å nå følgende av FN 
sine bærekraftsmål:  

· Nr 6: Rent vann og gode sanitærforhold  
· Nr 7: Ren energi til alle  
· Nr 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn  
· Nr 12: Ansvarlig forbruk og produksjon  
· Nr 14: Livet i havet  

· Nr 17: Samarbeid for å nå målene  

Forslag til 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.

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen
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2 

1 INNLEDNING 

IVAR har i 2021 gjennomført en mål- og visjonslprosess for å komme frem til en ny visjon og nye hovedmål.  

IVARs hovedmål har vært uendret i en årrekke, og det var ikke lenger tilstrekkelig samsvar mellom IVARs 

hovedmål og eiernes forventninger slik disse er kommunisert gjennom kommuneplaner, klimaplaner og øvrig 

eierdialog, samt samfunnets behov knyttet til vår virksomhet.  Prosessen med å komme frem til forslag til nye 

hovedmål for IVAR har vært bredt anlagt, og har involvert store deler av organisasjonen. 

 

Målene gir tydelig retning for IVARs arbeid med å hjelpe regionen til å lykkes med det grønne skiftet.  

Samtidig bevarer målene fokus på IVARs arbeid for sikker forsyning gjennom effektive samfunnsløsninger 

som bidrar til robust økonomi.  I arbeidet med nye hovedmål har man også identifisert hvilke av FNs 

bærekraftsmål som IVAR vil gi et særskilt bidrag til å oppnå.  

 

Etter at overordnete mål er vedtatt gjennom behandling av økonomiplanen vil IVARs avdelinger starte 

arbeidet med å operasjonalisere målene for IVARs ulike virksomheter. Disse målene vil være målbare, og vil 

bli fulgt opp gjennom en systematisk måloppfølging.  Organisasjonen vil rapportere på oppfyllelse av målene 

i årsrapporten fra og med årsrapporten for 2022.  

 

Økonomiplanen for 2022 - 2026 tar utgangspunktet forslag til ny visjon og hovedmål.  Økonomiplanen tar 

opp i seg styrets løpende økonomiske vurderinger og disposisjoner. 

 

Budsjettet for 2021 inngår som første år i økonomiplanen. Økonomiplanen er et styringsdokument som gir en 

helhetlig oversikt over de økonomiske disposisjonene i selskapet. Arbeidet med budsjettet rullerer og tar 

utgangspunkt i rammene satt i økonomiplanen.  

 

Bruken av 5-årsplaner medfører at eierkommunene får signal om priser og prisprognoser på et tidlig 

tidspunkt, men det er viktig å være oppmerksom på at endringer likevel kan forekomme som følge av 

endringer i IVARs rammebetingelser, eller andre forhold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 

2 VISJON OG HOVEDMÅL 

 
 
2.1.1 VISJON  

Visjonen er: Et samfunn der ingenting går til spille.  
 
 
2.1.2 HOVEDMÅL 

Målene er fordelt på tre områder. Hvert område har et hovedmål og tre delmål.  
 

• IVAR sitt samfunnsoppdrag 

• Hvordan IVAR jobber 

• IVAR som arbeidsplass 
 

 

IVARs samfunnsoppdrag 

 
Vi skal være ledende innen 
bærekraftige 
samfunnsløsninger 

Hvordan IVAR jobber 

 
Vi skal være kunnskapsrike 
og i spissen for bedre 
løsninger  

IVAR som arbeidsplass 

 
Vi skal være en utviklende og 
inkluderende arbeidsplass 

Vi skal være et regionalt 
fyrtårn for klima og miljø. 

Vi skal være kostnadseffektive 
og skape smarte løsninger. 

 Vi skal samarbeide på tvers og 
gjøre hverandre gode. 

Vi skal levere 
samfunnskritiske tjenester – 
alltid.  

Vi skal søke samarbeid for å 
utvikle gode tjenester i 
regionen 

Vi skal ha et arbeidsmiljø som 
bygger på respekt og raushet. 

Vi skal holde ressursene i 
kretsløpet. 

Vi skal stadig forbedre oss. Vi skal tilrettelegge for utvikling 
og læring. 

 
2.1.3 Bærekraftsmål: 
 
Gjennom realisering av IVARs hovedmål vil vi gi viktige bidrag til å nå følgende av FN sine bærekraftsmål: 
 

• Nr 6: Rent vann og gode sanitærforhold 

• Nr 7: Ren energi til alle 

• Nr 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn 

• Nr 12: Ansvarlig forbruk og produksjon 

• Nr 14: Livet i havet 

• Nr 17: Samarbeid for å nå målene 
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3 VIRKEOMRÅDE OG STYRING  

Selskapet eies av kommunene Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Sandnes, Sola, 

Stavanger, Time, Strand og Suldal.  Det er lagt til grunn at totalt antall innbyggere i 2022 er ca. 350 000.  

 

IVAR ledes av et representantskap med 25 medlemmer fordelt i hovedsak basert på folketallet i de 

respektive eierkommunene. Representantskapet velger 5 medlemmer og de ansatte velger 2 medlemmer og 

2 observatører til styret for selskapet. Styret ansetter administrerende direktør.  

 
IVAR har som formål å anlegge og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann, avløp og renovasjon. 
Selskapet kan påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. 
Selskapet kan også inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og virksomheter. 
 
Selskapet kan delta på eiersiden i andre selskaper, når dette ligger innenfor de rammer IKS-loven og 
eventuelle andre lover/forskrifter angir for selskapets deltakelse i selskaper/forretningsdrift. 
 

Selskapet er sertifisert i henhold til standardene ISO 9001 og ISO 14001, og dette gir et godt grunnlag for å 

møte forpliktelser og mål innenfor kvalitet, helse, miljø og sikkerhet. 

 
 
3.1.1 IVAR bidrar til å nå ambisiøse miljømål 

IVARs eierkommuner har de siste årene vedtatt tydelige miljømål gjennom egne klima- og miljøplaner 

eller kommuneplaner. Målene setter rammer for en mer bærekraftig samfunnsutvikling, men stiller også 

krav til driften av de kommunale tjenestene.  

 

Gjennom gode helhetsløsninger for vann, avløp og renovasjon er IVAR en viktig bidragsyter for å nå flere 

viktige miljømål for samfunnsutviklingen. Sammenligninger viser at våre eierkommuner har høy 

måloppnåelse når det gjelder miljøkrav innenfor vann, avløps- og renovasjonstjenestene.   

 

IVAR bidrar til å oppfylle miljømål også gjennom sin egen drift, ved blant annet å benytte fossilfrie 

driftsmidler i så stor utstrekning som mulig, og legge til rette for fossilfrie anleggsplasser for anlegg der vi 

er byggherre.  

 

IVAR utarbeider klimaregnskap for gjenvinningsområdet, vann og avløp.  Dette gir både oss og eierne 

mulighet til å overvåke oppnåelsen av klimamål.  IVAR vil i 2022 videreutvikle klimaregnskapet til også å 

omfatte vår utbyggingsaktivitet, samt å harmonisere metodikk og fremstilling av klimaregnskapet på tvers 

av de ulike tjenestene. 

  

3.1.2 Pådriver i den sirkulære økonomien 

Fremveksten av den sirkulære økonomien gjør at IVAR i fremtiden blir en produsent av nye råvarer, og i 

mindre grad en behandler av avfall og avløp gjennom lineære prosesser.  Ettersorteringsanlegget på 

Forus gjør en enda større andel av husholdningsavfallet om til råvarer som kan nyttes i ny produksjon. 

Slik bidrar vi til å redusere behovet for jomfruelige råvarer, og reduserer klimautslippene.   

 

Den sirkulære økonomien vil også medføre en omstilling for organisasjonen, der det blir særlig viktig å 

bygge opp kompetanse på nedstrømsmarkedet for våre resirkulerte råvarer. Dette er fortsatt et umodent 

marked, og det vil være krevende å sikre stabil etterspørsel etter våre råvarer.   

 

På våre anlegg på Grødaland og Mekjarvik produserer IVAR biogass basert på matavfall og slam fra 

avløpsrensing.  Bioresten som blir igjen etter gassproduksjonen benyttes til jordforbedring i Sør-Norge, 

eller inngår i produksjon av gjødsel som for tida selges til et norsk selskap som videreselger til Vietnam.   

 

Selv om vi i dag har løsninger for håndtering av all vår biorest, er en stabil, miljømessig og økonomisk 

gunstig håndtering av bioresten fra våre anlegg en kontinuerlig utfordring.  I IVAR sitt nærområde er det 
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allerede et gjødseloverskudd på grunn av omfattende husdyrhold i landbruket. Det er ventet endringer i 

regelverket for gjødselvarer som kan få betydning for bruken biorest. Fremtidig utvikling av 

rammebetingelser for anvendelse av jordprodukter og gjødsel basert på avløpsslam er uforutsigbar, og 

dette området vil kreve oppmerksomhet fremover.  

 

3.1.3 Omstilling 

Regionen står i en krevende omstilling, og det er viktig å sikre kostnadseffektiv drift av offentlige 

tjenester.  I 2022 er det lagt opp til en reduksjon på ca. 6 mill kr i driftsbudsjettet, tilsvarende som for 

2021. Det legges i utgangspunktet opp til at alle deler av drifta skal bidra til å finne gode og varige 

innsparinger.  IVAR har tatt i bruk Lean i sitt arbeid for kontinuerlig forbedring, og dette vil være et viktig 

verktøy også i omstillingsarbeidet.  

 

.   

 
 

3.2 STATUS OG PRIORITERTE OPPGAVER  

 

3.2.1 Vann 

Gjeldende hovedplaner for vannforsyning i byområdet og Jæren innebærer 3 hovedtiltak: 

• økt kapasitet og utvidet vannbehandling på Langevatn  

• ny hovedvannkilde 

• hovedvannledning fra Langevatn til Tjensvoll 

  

Det nye vannbehandlingsanlegget på Langevatn ble satt i ordinær drift juni 2021. De nye prosesstrinnene 

er ozonering og biofilter. Formålet er å redusere fargen i drikkevannet, redusere lukt og smak og øke den 

hygieniske sikkerheten i vannproduksjonen. Den er en prioritert oppgave i 2022 å sikre gode drifts- og 

vedlikeholdsrutiner, samt å optimalisere driften.  

 

Vanninntakene er i Storevatn og Stølsvatn. Stølsvatn har et lite vannvolum og er derfor sårbar for økt 

tilførsel av humusstoffer og mikroorganismer i nedbørperioder. Storevatn er betydelig større og har en 

bedre og mer stabil vannkvalitet enn Stølsvatn. Begge kildene har tidvis, og spesielt om høsten en 

forringet bakteriologisk vannkvalitet. Vannkildene er relativt grunne og har derfor høye 

sommertemperaturer.  Storevatn og Stølsvatn (sammen med Romsvatn) vil på sikt ikke ha tilstrekkelig 

kapasitet til å dekke vannbehovet i tørrår.  

 

I hovedplanarbeidet ble det lagt vekt på å finne en stor, dyp hovedvannkilde med tilstrekkelig kapasitet i 

mange år framover, med stabil og hygienisk sikker vannkvalitet og lav temperatur året rundt. Etter 

omfattende vurderinger ble konklusjonen at Birkelandsvatn er det beste alternativet. Etter en langvarig 

søknadsprosess gav Olje- og Energidepartementet i mai 2020 konsesjon til uttak av drikkevann fra 

Birkelandsvatn. Det pågår nå arbeid med reguleringsplan for adkomstveg og uttakspunkt i Bjerkreim 

kommune. Vi planlegger med oppstart av anleggsarbeidene i 2025 og at ny hovedvannkilde skal tas i 

bruk innen 2030, som samsvarer med ny, oppdatert prognose for vannforbruk framover.    

 

Eksisterende hovedvannledning fra Langevatn til Tjensvoll ble etablert i 1997-1999. I Hovedplanen i 2013 

ble det konkludert med at det må bygges hovedvannledning nr. 2 for å øke sikkerheten i 

vannforsyningen. Anleggsarbeidene er i gang og skal fullføres i perioden 2021-2024. 
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3.2.2 Avløp 

Både Sentralrenseanlegg Nord-Jæren og Grødaland-anlegget har kapasitet til å motta mere substrater 

fra industri- og næringsvirksomheter for økt biogass-produksjon. Det jobbes aktivt i markedet for å inngå 

leveranseavtaler.  

 

Med tiltak for å kildesortere mat- og hageavfallet som i dag leveres i brun dunk, vil det bli frigjort 

ytterligere kapasitet på Grødaland for å motta andre substrater. Fjerning av hageavfallet vil også bedre 

driftsbetingelsene på Grødaland-anlegget.  

 

Det er en forutsetning at biogassanlegget på Grødaland skal dekke sitt energibehov med fornybar energi.  

Vi utreder ulike løsninger for dette.  

 

For både SNJ og Grødaland gjennomføres analyser for å redusere energibruken og bedre 

klimaavtrykket.  

 

Det er startet opp arbeid med ny hovedplan Avløp, som vil omfatte både transportsystem, avløpsrensing 

og slambehandling. Våre eierkommuner vil ha representanter i prosjektgruppen for at vi skal avveie ulike 

hensyn og velge de beste totalløsningene for framtida.  

 

Vi skal gjennomføre et forprosjekt og teste ut noen behandlingsmetoder i 2022 for å finne riktige tiltak slik 

at rensekravene for Nærbø renseanlegg kan overholdes.  

 

Tilsvarende vil vi vurdere tiltak på Grødaland renseanlegg for at vi skal kunne ta i mot økte 

avløpsmengder fra nyetableringer på Kviamarka industriområde.  

  

3.2.3 Gjenvinning 

IVAR har et komplett system for mottak og behandling av avfall. Restavfall og papir leveres til vårt 

moderne ettersorteringsanlegg på Forus, og våtorganisk avfall (matavfall) leveres til vårt biogassanlegg 

på Grødaland.  

 

Alle kommunene opererer hentesystemer med egne dunker for restavfall, papir og organisk avfall. 

Enkelte kommuner har også henteordning for glass/metall, hageavfall og grovavfall. Sandnes innførte i 

2021 prøveordning med hageavfallsdunk. 

  

Ettersorteringsanlegg bidrar til å oppnå miljømål 

Iht. statistikken for faktisk avfallhåndtering oppnådde regionen i 2020 en sorteringsgrad for sitt 

husholdningsavfall på 69,4 %, og en materialgjenvinningsgrad på 50,1 %.  

 

Selve ettersorteringsanlegget produserer stadig bedre, og utsorterer mer plast enn det innbyggerne selv 

klarte tidligere. 

 

Vi nærmer oss dermed oppnåelse av målet om 75% sorteringsgrad innen 2022 som IVAR kommunene 

har fastsatt i avfalls- og ressursplanen for IVAR-regionen. I tillegg er vi nær EU-målet om en 

materialgjenvinningsgrad på 55% som EU har satt for 2025.  Dette viser at IVAR-kommunene har en 

høyere måloppnåelse innenfor avfallshåndtering enn mange andre kommuner, og vesentlig høyere enn 

andre sentrale byområder det er naturlig å sammenligne seg med. Det er kjent at mange norske 

kommuner vil måtte gjøre omfattende tiltak for å innfri målet for materialgjenvinning i tide (snittet for 

landet er for tiden på 40%).  

 

Myndighetene har varslet et krav om 60 % utsortering av plast for alle norske kommuner innen 2030 og 

70 % innen 2035. Dette målet har vi allerede nådd ved ESA i full drift. Dette innebærer at andre norske 

kommuner de nærmeste årene vil få økte utgifter til plastsortering, en prisøkning vi allerede har tatt.  
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Sammenlikning gebyr 

IVAR sine renovasjonsgebyr målt opp mot de større byområdene i Norge viser at vi fortsatt ligger blant 

de med lavest gebyr av byområdene, til tross for at vi allerede har tatt større kostnader enn de andre for 

å tilpasse oss nye miljømål.  

 

I økonomiplanen legges det opp til samme gebyrøkning som varslet i fjorårets økonomiplan. 

Restavfallsgebyr og gebyr for våtorganisk stiger noe mer enn prisstigning. Dette skyldes primært 

opparbeidet underskudd fra igangsetting av de store anleggene. Renovasjonsgebyret i IVAR skal fortsatt 

være konkurransedyktig sammenliknbart med regioner med tilsvarende materialgjenvinning som oss 

etter justering av gebyrer. 

 

Gjenvinningsstasjoner 

De bemannede gjenvinningsstasjonene på Forus og Sele er en stor suksess og har vært i drift i flere år 

og har en bruk langt utover de opprinnelige prognosene. Beliggenhet og fasiliteter tilsier at dette gir et 

meget godt tilbud til 90 % av befolkningen i IVAR-regionen.  

 

Det er etablert et tilbud med bruktbutikk på gjenvinningsstasjonen der publikum kan levere brukbare ting i 

stedet for å kaste dem. Andre kan så kjøpe til en symbolsk pris eller hente det ut gratis. Dette er tiltak 

som er etterspurt av både eiere og publikum. Bruktbua har også høyere inntjening enn forutsatt.  Sele 

gjenvinningsstasjon driftes fremdeles, og er viktig som avlastningsstasjon for Forus.   

 

For tiden drifter IVAR Stavanger og Sandnes sine gjenvinningsstasjoner på Rennesøy, Finnøy og 

Forsand. Fra 2020 har også IVAR overtatt stasjonene i Strand, Hjelmeland og Suldal, i forbindelse med 

innlemming av RYMI IKS i IVAR. 

 

Innsamling 

IVAR har nå ansvar for innsamling av avfall i Strand, Hjelmeland og Suldal. Vi har også utvidet 

samarbeidsavtale med Time (forlenget til 2025) og Kvitsøy om drift av renovasjonstjenester.  

 

 
Utfordringer   

• Plastvaskeanlegget på Forus er forsinket hovedsakelig på grunn av at koronasituasjonen har gjort det 

vanskelig for den utenlandske leverandøren å ha sine fagfolk tilstede i anlegget. Anlegget er enda 

ikke overtatt av IVAR. I 2022 må vi ha fokus på å få anlegget ferdigstilt og innkjørt. Deretter vil fokus 

måtte være god drift og salg av ferdig produsert plast. Lave driftsutgifter og høy pris for produsert 

produkt er avgjørende for å holde totalt gebyrnivå nede.  

 

• Forus energigjenvinning er regionens største enkeltkilde for CO2 utslipp, og representantskapet har i 

vedtak besluttet at IVAR skal se på muligheten for å etablere et anlegg for fjerning av CO2 fra 

forbrenningsanleggene på Forus. Dette vil være en stor investering og krever stor grad av støtte fra 

nasjonalt hold. Tiltak er i tråd med IVARs egne planer og visjoner. Forbrenningsanlegget har satt av 

midler og arbeider med et forprosjekt. Saken vil legges frem for styret i IVAR i løpet av 2022.  

 

• IVAR arbeider med løsninger for å videreforedle hageavfallskompost og biorest fra Grødaland til 

jordblandinger. 

 

• Innsamlingen av matavfall inkluderer en hel del hageavfall. Hageavfallet skaper problemer for 

biogassprosessen og for anlegget på Grødaland. IVAR har nå besluttet at en kun vil ta imot matavfall 

på Grødaland. IVAR har tatt initiativ til en arbeidsgruppe sammen med fagavdelingene i kommune for 

å komme frem til løsninger som er tilpasset våre innbyggere/brukerne og IVARs anlegg. En har som 

mål å komme frem til gode løsninger i løpet av våren 2022, og at løsningene kan innføres i stor skala 

i løpet av høst 2022/vår 2023. 
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ØKONOMIPLAN FOR 2022 - 2026 

3.3 Forutsetninger 

3.3.1 Investering 

Investeringene blir nærmere presentert i forbindelse med hvert hovedområde under. Her er en 
hovedoversikt, fordelt på vann, avløp, renovasjon og felles: 
 

 
 
Det presiseres at noen av prosjektene som er lagt inn bygger på kalkyler. Detaljprosjektering viser ofte at 
endelig tall kan bli justert. Det hefter derfor en del usikkerhet til investeringsbeløpene utover i planperioden. 
Ved rullering av økonomiplanen kan det dessuten oppstå nye investeringsbehov. 
Investeringsprogrammet er tilpasset låneramme fra eierkommunene på kr 6 mrd. 
 
3.3.2 Finansiering og renteutvikling 

 Alle nye investeringer er forutsatt finansiert med lån. Total lånegjeld vil ved årsskiftet 2021/2022 være på ca. 
4,3 mrd. kroner for så å øke i perioden. IVAR er m.a.o. i stor grad påvirket av rentenivået.  
 
I økonomiplanen er det budsjettert med rentekostnader pålen med flytende beregnet ut i fra følgende nivåer: 
 

 
 
Gjelds- og likviditetsforvaltning skjer i tråd med IVARs finansreglementet.  
I henhold til forskrift og retningslinjer for selvkost, er det benyttet 5 års swap-rente pluss 0,5 % for beregning 
av kalkylerente i økonomiplanen. IVARs rentekostnader på lånegjeld (3 mnd. Nibor + 0,55 % margin) 
forventes å ligge under kalkylerenten i 2022.  Så tilsier prognosen at lånegjeldsrenten vil øke og ligge over 
kalkylerenten utover i planperioden. Differansen mellom kalkylerente og lånegjeldsrenter vil bli ført mot fri 
egenkapital for så å bli avsatt til rentefond til bruk i år med høyere lånegjeldskostnader. På grunnlag av 
renteprognoser forventes det at forholdet mellom kalkylerente og rentekostnader vil utvikle seg slik: 
 

 

SELVKOST
INVESTERINGER PERIODEN 2022 2023 2024 2025 2026

VANN 1 621 755 000 483 755 000 424 000 000 294 000 000 210 000 000 210 000 000

AVLØP 388 000 000 48 000 000 45 000 000 10 000 000 75 000 000 210 000 000

RENOVASJON 31 270 000 21 270 000 5 000 000 5 000 000 0 0

FELLES 5 945 000 5 945 000 0 0 0 0

TOTALT 2 046 970 000 558 970 000 474 000 000 309 000 000 285 000 000 420 000 000

2022 2023 2024 2025 2026

Flytende rente 1,76 % 2,30 % 2,55 % 2,60 % 2,60 %

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

2022 2023 2024 2025 2025

SWAP NOK 5 år

Påslag

Kalkylerente

3MND NIBOR

Margin

Lånerente

Kalkylerente

Lånerente
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IVARs investeringer  lånefinansieres og økonomiplanen tilsier gjeldsutvikling slik det framgår nedenfor. 
 

 
 
Nye lån i 2022 inkluderer også godkjent 2021-låneopptak som forskyves til 2022 i som følge av forskjøvet 
framdrift i store investeringsprosjekter.  
IVAR har tilpasset investeringene til kommunenes vedtak om låneramme på kr 6 mrd.   
Det har over tid utviklet seg et misforhold mellom lånegjeldens samlede løpetid og den gjennomsnittlige, 
økonomiske levetiden for anleggene. Det faktum at avskrivninger nå først trer i kraft etter at investeringer er 
ferdigstilt forsterker dette misforholdet.  Det foreslås derfor å justere nedbetalingsprofilen for lånegjelden i 
tråd med anleggsmidlenes økonomiske levetid. 
Gjeldsnivået tilsier at man er følsom for renteendringer. Sett ift. renteprognosene for et år siden gjør de nye, 
høyere prognosene at gebyrgrunnlaget belastes med betydelig høyere kalkylerente sammenlignet med 
forrige økonomiplan. Det er snakk om en økning på bortimot 1 % i forhold til prognosene for 2022 i forrige 
økonomiplan.  
 
3.3.3 Driftsnivå 

Det er i utgangspunktet lagt til grunn en årlig generell pris- og lønnsvekst på 2,8 % - 3,0 % i planperioden for 
driftskostnader og driftsinntekter. Det ble i 2021 startet en omstillingsprosess med effektiviseringskrav på kr 6 
mill.   Omstillingsarbeidet videreføres i 2022 med et ytterligere effektiviseringskrav på 6 mill. kroner.  
 
3.3.4 Befolkningsutvikling 

En del av inntektsforutsetningene i økonomiplanen er knyttet til antall innbyggere.  
I tråd med prognoser fra SSB er følgende befolkningsutvikling lagt til grunn: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utvikling gjeld og avdrag 2022 2023 2024 2025 2026

Gjeld pr. 1.1. 4 287 075 000 4 927 206 000 5 187 583 000 5 284 969 000 5 321 597 000

Nye lån 846 188 000 474 000 000 309 000 000 285 000 000 420 000 000

Avdrag 206 057 000 213 623 000 211 614 000 248 372 000 246 065 000

Gjeld pr. 31.12. 4 927 206 000 5 187 583 000 5 284 969 000 5 321 597 000 5 495 532 000

2022 2023 2024 2025 2026

Antall innbyggere 352 359 354 936 357 342 359 626 361 825
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3.3.5 Gebyrutvikling 

 
Vann- og avløpsgebyrene videreføres også i år på samme nivå, det vil si uendret fra 2020-nivå. Dette gjøres 
ved bruk av overskudd på selvkostfond.   
 
Renovasjonsgebyrene for 2022 øker med samme beløp som forutsatt i gjeldende økonomiplan. 
Ettersorteringsanlegget for restavfall har oppnådd stabil og god drift, og anlegget vil lykkes i å oppnå nye 
krav til materialgjenvinning av ressursene i restavfallet. Det er likevel lagt opp til en gebyrøkning i samsvar 
med den gebyrutviklingen i gjeldende økonomiplan, bl.a. pga akkumulert negativt selvkostfond innenfor 
renovasjon. Gebyrene for behandling av våtorganisk avfall øker også med samme beløp som forutsatt i 
gjeldende økonomiplan. Det arbeides fortsatt med optimalisering av behandlingen av denne fraksjonen.   
 
De aller fleste gebyrbetalerne benytter seg av alle de tre tjenestene vann, avløp og renovasjon.  Den 
samlede prisøkningen for en husstand er på 4%  dvs 1,5% utover standard prisstigning.  
 
Under de enkelte selvkostområdene nedenfor framgår forslag til gebyrer for 2022, og hvilke signalpriser det 
legges opp til i planperioden.  
 
Kommunene har anmodet IVAR om å klargjøre gebyrene tidlig på høsten, slik at de rekker å ta høyde for 
disse i sine egne forslag til økonomiplaner. Dette innebærer at IVAR forskutterer sine gebyrer før detaljene i 
egen økonomiplan er klarlagt, men dette vurderes å være håndterbart for IVAR. Årsresultatet for 
selvkostområdene blir dermed et resultat av gebyranslag formidlet til kommunene i begynnelsen av 
september, men dette er likevel håndterbart for IVAR. Praksisen ble innført fra og med i fjor. 
 
De aller fleste gebyrbetalerne benytter seg av alle de tre tjenestene vann, avløp og renovasjon.  IVAR 
tilstreber derfor å se gebyrøkningen samlet for de tre selvkostområdene slik at den samlede prisøkningen for 
en husstand hensyntas.  
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3.4 Vann 

 
 
 
 
Planlagte investeringer 
 

 
 
 
 
 
3.4.1 Priser 

Prisen på vann beregnes ut ifra 2 faktorer; En variabel del som baserer seg på faktisk forbruk (fordelt pr. m3), 
og et fastledd som baserer seg på 40 % av de totale kostnadene (fordelt pr. innbygger). 
 
 
Alle eierkommunene bortsett fra Suldal får vann fra IVAR.  For kommende planperiode forutsettes det  
45 000 000 m3 levert vann i 2022 og en økning til 46 200 000 m3 i 2026 i takt med forventet innbygger 
økning. Historikk og prognose viser følgende signalpriser i planperioden: 
 

 
 
 
 
Akkumulert overskudd gir grunnlag for å videreføre 2020/21-gebyrene i 2022. 
I løpet av planperioden får vi en gebyrøkning som følge av kapitalkostnader knyttet til ny vannkilde og 
bygging av ny hovedvannledning vest.  Gebyrøkningen er nødvendig for å dekke inn framtidige 
volumøkninger, forbedret vannkvalitet og økt leveringssikkerhet.  
 
 
 
 
 
 
 

INVESTERING VANN 2022 2023 2024 2025 2026 Prosj.totalt*)

DIVERSE INVESTERINGER VANN 12 255 000 0 0 0 0 12 255 000

NY RÅVANNSFORSYNING 0 0 25 000 000 160 000 000 160 000 000 560 000 000

OPPGRADERT VANNBEHANDLING 30 000 000 1 050 000 000

DAM LANGEVATN UTBEDRING KLASSE 4 4 000 000 0 0 0 0 94 050 000

SIKKERHET OG UTTAKSSTRUKTUR I HÅ KOMMUNE 5 000 000 0 0 0 0 15 200 000

NY HOVEDVANNLEDNING VEST 360 000 000 360 000 000 172 000 000 0 0 1 350 000 000

HØYDEBASSENG HÅLAND 50 000 000 40 000 000 10 000 000 0 0 122 000 000

UTTAK RÅVANN FRA HAUSKJEÅNA 1 000 000 0 0 0 0 3 000 000

NY VANNLEDNING GRØNNVOLL-SOLBAKK 5 000 000 0 0 0 0 14 244 000

TRYKKØKNINGSSTASJON STRANDASTØ / ÅRHAUG 1 000 000 6 000 000 12 000 000 0 0 20 000 000

OPPGRADERING DK-ANLEGG VANN, LEDNINGSNETT 3 000 000 3 000 000 0 0 0 9 000 000

OMBYGGING VENTILKAMMER NORHEIM, UTTAK TIME 500 000 0 0 0 0 1 500 000

FORSYNINGSLEDNING RØYNEBERG-HOGSTAD 5 000 000 10 000 000 45 000 000 0 0 60 000 000

OPPRUSNING DAM STOREVATN 5 000 000 5 000 000 30 000 000 50 000 000 50 000 000 140 000 000

PLANLEGGING FORUS- OG STOKKALEDNINGEN 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000

TOTALT VANN 483 755 000 424 000 000 294 000 000 210 000 000 210 000 000 3 453 249 000

INVESTERING FELLES 2022 2023 2024 2025 2026 SUM

FELLS VA-INVESTERINGER 900 000 900 000

FELLES IKT-INVESTERINGER 5 045 000 5 045 000

TOTALT FELLES 5 945 000 0 0 0 0 5 945 000

*) Prosjekt totalt er prosjektsum inkl. bevilgninger før eller etter planperioden 2022 - 2026.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

VANNPRIS

Variabel pris pr. m3 1,48 1,44 1,88 1,88 1,88 2,53 2,79 3,25 3,43

Fastledd pr. innbygger 131 132 169 169 169 215 238 277 292
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Omregnet til kr pr. m3 levert vann får vi en prisutvikling slik det framgår av grafen nedenfor.  
 
Økningen skyldes i hovedsak kapitalkostnader av betydelige investeringer i planperioden. Tidligere års 
overskudd tilbakeføres og bidrar til å holde gebyrene lavere enn det de årlige kostnadene skulle tilsi. 
 

 
 
Økt rentenivå er hovedårsaken til at gebyrøkningen for vann er høyere enn det som ble anslått i forrige 
økonomiplan.  
 
 
For hele planperioden kan årlig økning utover prisstigning i gjennomsnitt anslås til ca. kr 159 pr. husstand.  
 
3.4.2 Økonomisk prognose 

Følgende økonomiske utvikling forventes for hovedområde VANN: 
 

 
 
Tidligere års overskudd tilbakeføres kommunene med til sammen ca. kr 90 mill. for årene 2022 - 2026, slik at 
vi får årlige underskudd forselvkostområde vann i planperioden. Ny hoved vannforsyning og ny råvannskilde 
er hovedårsaker til økning i avskrivninger og finanskostnader i tillegg til at rentenivået øker. Endelig 
aktivering av oppgradert vannbehandlingsanlegg på Langevatn viser dessuten at deler av investeringen 
krever raskere nedskrivning enn det som var anslått tidligere. Årlige avskrivninger øker dermed de første 
årene. Størrelsen på underskuddet i 2022 er en konsekvens av økte kapitalkostnader, samtidig med at 
gebyrene videreføres på 2020/2021 nivå. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

IVAR-gebyr
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VANN 2022 2023 2024 2025 2026

Inntekter 174 515 000 222 297 000 244 650 000 282 091 000 298 540 000

Driftskostnader 101 316 000 103 849 000 106 705 000 109 639 000 112 654 000

Avskrivninger 72 640 000 73 940 000 74 359 000 112 151 000 111 621 000

Finanskostnader 48 171 000 61 508 000 71 586 000 75 301 000 77 265 000

Resultat -47 612 000 -17 000 000 -8 000 000 -15 000 000 -3 000 000
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3.5 Avløp 

3.5.1 Planlagte investeringer 

 
 
Avløp vest med ny trase bybånd sør til Vik og utvidelse av Vik renseanlegg utgår, med unntak av 
ledningsanlegg Vik.  Flere mindre tiltak som kan løse de viktigste behovene som planen omfattet vurderes 
ved kommende rulleringer av økonomiplanen. 
Prosjektene Buffertank SNJ og Oppgradering biogassanlegg SNJ utløses både av IKS-tjenestene og delvis 
også av IVARs ambisjon om å motta næringssubstrater for å kunne utnytte ledig kapasitet på 
Sentralrenseanlegget for Nord-Jæren.  Dette vil også kunne bidra til bedre prosesser og økt 
biogassproduksjon for videresalg eller egenbruk.  Alle drifts- og kapitalkostnader knyttet til næringsaktiviteten 
vil imidlertid bli belastet næring. 
 
 
3.5.2 Priser 

Prisen på avløp beregnes ut ifra 2 faktorer. En variabel del som baserer seg på faktisk behandlet mengde 
(fordelt pr. m3), og et fastledd som baserer seg på 40 % av de totale kostnadene (fordelt pr. innbygger). 
 
 
Alle eierkommunene får sitt avløp behandlet av IVAR, med unntak av Kvitsøy og Suldal. På grunnlag av 
analyse av mottatt avløpsvann i 2021 og de siste foregående årene forutsettes det 52 000 000 m3 for hele 
planperioden. Forventet mottak av avløpsvann er vanskelig å anslå fordi mengdene i stor grad påvirkes av 
nedbørsmengder.  Historikk og prognose viser følgende signalpriser i planperioden: 
 

 
 
 
Bruk av akkumulert overskudd bidrar til lavere gebyrer, men vi får en økning i perioden på grunn av økte 
kapitalkostnader som følge investeringer og økt rentenivå.  
 
 
 
 

INVESTERING AVLØP 2022 2023 2024 2025 2026 Prosj.totalt*)

AVSLUTNING / GARANTIER 500 000 0 0 0 0 500 000

GRYTNES OG TAU AVLØPSRENSEANLEGG 0 0 0 0 160 000 000 176 500 000

LUKTHÅNDTERING SNJ 3 000 000 0 0 0 0 32 000 000

FORBIKJØRINGSLOMME FV44 GRØDALAND 2 000 000 5 000 000 0 0 0 8 000 000

OPPGRADERING BIOGASSANLEGGET SNJ 5 000 000 25 000 000 10 000 000 0 0 50 000 000

NÆRBØ RENSEANLEGG - PLANLEGGING 2 000 000 0 0 0 0 2 000 000

LEDNINGSANLEGG VIK 0 0 0 75 000 000 50 000 000 125 000 000

BUFFERTANK SNJ 10 000 000 15 000 000 0 0 0 25 000 000

INVESTERINGER FELLES VA 500 000 0 0 0 0 500 000

INVESTERINGER SNJ 15 000 000 0 0 0 0 15 000 000

INVESTERINGER GRØDALAND 5 000 000 0 0 0 0 5 000 000

INVESTERINGER STRAND/HJELMELAND 5 000 000 0 0 0 0 5 000 000

TOTALT 48 000 000 45 000 000 10 000 000 75 000 000 210 000 000 444 500 000

*) Prosjekt totalt er prosjektsum inkl. bevilgninger før eller etter planperioden 2022 - 2026.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

AVLØPSPRIS

Variabel pris pr. m3 2,49 2,64 2,60 2,60 2,61 2,82 2,97 3,12 3,18

Fastledd pr. innbygger 253 271 271 271 272 276 288 301 305
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Omregnet til kr pr. m3 mottatt avløpsvann får vi en prisutvikling slik det framgår av grafen nedenfor.  
 

 
 
Økt rentenivå er hovedårsaken til at fremtidig gebyrøkning for avløp er høyere enn det som ble anslått i 
forrige økonomiplan.  
 
 
Pr. husstand kan IVARs andel av avløpsgebyret pr. år anslås å gå ned med i gjennomsnitt kr 24 pr år for 
hele planperioden når det justeres for prisstigning.  
 
 
3.5.3 Økonomisk prognose 

Følgende økonomiske utvikling forventes for hovedområde AVLØP: 
 

 
 
 
Det budsjetteres med et underskudd på kr 27,2 mill. i 2022, og videre med kr 20 og 10 mill. for 2023 og 2024 
med inndekning fra tidligere års overskudd.  
Størrelsen på underskuddet i 2022 er en konsekvens av økte kapitalkostnader, samtidig med at gebyrene 
videreføres på 2020/2021 nivå. 
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Inntekter 366 965 000 383 284 000 400 365 000 418 283 000 427 951 000

Driftskostnader 283 608 000 290 698 000 298 692 000 306 906 000 315 346 000

Avskrivninger 78 241 000 79 159 000 78 519 000 79 072 000 78 959 000

Finanskostnader 32 350 000 33 427 000 33 154 000 32 305 000 33 646 000

Resultat -27 234 000 -20 000 000 -10 000 000 0 0
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3.6 Renovasjon 

 
3.6.1 Planlagte investeringer 

 
 
 
3.6.2 Priser 

Prisene innen renovasjon beregnes så langt det er mulig ut fra selvkost pr. fraksjon. Farlig avfall og drift av 
gjenvinningsstasjonene fordeles med et fastledd pr. innbygger. Fastleddet som skal dekke 
gjenvinningsstasjonene vil bli fordelt etter faktisk bruk av innbyggerne fra hver kommune (bruksundersøkelse 
gjennomføres tre ganger årlig).  
 
Prising av ulike fraksjoner bestemmes av en lang rekke variabler. Dette kan være direkte kostnader, 
miljøhensyn, markedsforhold, offentlige krav, m.m. Enkelte fraksjoner, som papir, treflis og metall kan variere 
kraftig fra år til år, mens de store fraksjonene som restavfall og våtorganisk leveres på langsiktige avtaler 
eller drives i egenregi.  
 
Renovasjonspriser 2022 og anslag for 2023 - 2026: 
 
Følgende fraksjoner faktureres kommunene:  
 

 
 
Priser for 2022 og videre fremover følger fjorårets økonomiplan, og det er ikke lagt opp til ytterligere økninger 
utover det som ble lagt inn i fjor. Drift av de store anleggene (ettersorteringsanlegg og mottak matavfall på 
Grødaland) har stabilisert seg. Pandemien har riktignok gitt store prisutslag på grunn av økte mengder, og 
både inntekter og utgifter med avhending av avfall har økt. En antar dette vil stabilisere seg i årene fremover.  
For Grødaland er fremtidig prisutvikling avhengig av at en lykkes med igangsatt arbeid med å fjerne 
hageavfall fra brun dunk. 
 
Kommunene faktureres for drift av gjenvinningsstasjonene på Forus og Sele, siden brukerbetaling kun 
dekker ca 1/3 av kostnaden.  
 
Tabellen ovenfor viser prognose for de største fraksjonene frem til 2026. Som følge av gebyrøkningen til 
kommunene kan prisøkning utover generell prisvekst per husstand anslås til gjennomsnittlig årlig økning på 
kr 46 i perioden.  
 

INVESTERING RENOVASJON/GJENVINNING 2022 2023 2024 2025 2026 Prosj.totalt*)

INVESTERING, FORUS & SELE 3 900 000 0 0 0 0 3 900 000

INVESTERING REGIONALE STASJONER 5 570 000 5 570 000

INVESTERINGER INNSAMLING 800 000 800 000

INVESTERINGER GRØDALAND 2 000 000 2 000 000

FORUS ETTERSORTERINGSANLEGG 8 000 000 0 0 0 0 722 000 000

GARDEROBE OG KONTOR FORUS GJ.V.ST. 1 000 000 5 000 000 5 000 000 0 0 12 000 000

TOTALT 21 270 000 5 000 000 5 000 000 0 0 746 270 000

*) Prosjekt totalt er prosjektsum inkl. bevilgninger før eller etter planperioden 2022 - 2026.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Restavfall 1 260 1 500           2 000            2 300            2 500         2 574         2 650         2 730         

Våtorganisk 1 575 1 800           2 000            2 200            2 244         2 289         2 289         2 350         

Papir -100 -100             -100             -                -             -             -             -             

Plast -50 -50              -50               -50                -50             -50             -50             -50             

Glass/metall 185 190              195              200               205            205            205            210            

Gjenvinningsstasjon (kr/m3) 130 135              140              140               145            145            145            150            

Gjenvinningsstasjon hageavfall (kr/m3) 0 -              -               -                -             -             -             -             

Farlig avfall (kr/innbygger) 19 19                20                21                 21              22              22              23              

Hageavfall 652 652              550              565               582            599            617            636            

Grovavfallsinnsamling restavfall 1 260 1 500           1 600            1 645            1 693         1 743         1 795         1 849         

Grovavfallsinnsamling kildesortert 546 563              580              596               613            632            650            670            

Drift gjenvinningsstasjoner 32 950 000 35 500 000   36 592 000   37 616 000    40 726 000 43 927 000 45 223 000 45 580 000 
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3.6.3 Økonomisk prognose 

Følgende økonomiske utvikling forventes for hovedområde RENOVASJON: 
 

 
 
Innen renovasjon/gjenvinning er det de siste årene opparbeidet et underskudd som følge av oppstart av 
store ettersorteringsanlegget på Forus og matavfallsbehandling på Grødaland. Det er derfor lagt inn økning i 
gebyrene for restavfall og matavfall fra 2020. 
Som det framgår av tabellen ovenfor  legges det fra 2022 opp til overskudd gjennom inntektsøkning som 
krever heving av gebyrene til kommunene. Markedsmessige forhold og avfallsmengder vil imidlertid påvirke 
gebyrutviklingen som vil bli vurdert nøye i årene som kommer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENOVASJON 2022 2023 2024 2025 2026

Inntekter 423 118 000 445 096 000 459 336 000 471 969 000 484 947 000

Driftskostnader 354 769 000 360 138 000 370 042 000 380 218 000 390 674 000

Avskrivninger 45 369 000 49 467 000 49 298 000 48 823 000 48 151 000

Finanskostnader 21 550 000 21 940 000 21 511 000 20 435 000 19 237 000

Resultat 1 430 000 13 551 000 18 485 000 22 493 000 26 885 000
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3.7 Kommune-VAR og næring 

Kommune-VAR 
IVAR har i flere år hatt avtale om utvidet samarbeid innen vann, avløp og renovasjon med noen av 
eierkommunene. Det dreier seg både om drift og gjennomføring av investeringsprosjekter. Dette er utskilt fra 
IVARs kjernevirksomhet slik det framgår av oppsummeringen av økonomiplanen nedenfor.  
 

 
 
Næring 
IVAR mottar avfall fra næringslivet og denne delen skal inntekts- og kostnadsmessig skilles ut fra 
selvkostdelen og føres på resultatområde for næring.  IVAR Næring AS er opprettet og er selskapet som 
fakturerer næringslivskundene. Det er imidlertid IVAR IKS som utfører tjenestene til næring på IKS’ets 
anlegg. Kostnadene knyttet til næringsvirksomheten viderefaktureres IVAR Næring AS gjennom avtaler i tråd 
med aksjelovens bestemmelser.  Næringsaktiviteten i IVAR IKS framgår særskilt i hovedoversikten. 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.8 IVAR – Renovasjon Ryfylke  

IVAR Renovasjon Ryfylke har ansvar for renovasjon for kommunene Suldal, Hjelmeland og Strand. 
Renovasjonsordningen for disse kommunene organiseres som et eget selvkostområde.  
 

 
 
 
Det er foreslått at renovasjonsgebyret for husholdningsabonnenter øker med 3 %.Se også egen gebyrsak for 
Renovasjon Ryfylke. 

KOMMUNE-VAR 2022 2023 2024 2025 2026

DRIFTSINNTEKTER 32 911 000 33 734 000 34 662 000 35 615 000 36 594 000

DRIFTSKOSTNADER 32 911 000 33 734 000 34 662 000 35 615 000 36 594 000

RESULTAT KOMMUNE-VAR 0 0 0 0 0

NÆRING 2022 2023 2024 2025 2026

DRIFTSINNTEKTER 25 175 000 25 804 000 26 578 000 27 375 000 28 196 000

DRIFTSKOSTNADER 23 567 000 24 156 000 24 820 000 25 503 000 26 204 000

RESULTAT NÆRING 1 608 000 1 648 000 1 758 000 1 872 000 1 992 000

RENOVASJON RYFYLKE 2022 2023 2024 2025 2026

DRIFTSINNTEKTER 69 441 000 71 177 000 73 134 000 75 145 000 77 211 000

DRIFTSKOSTNADER 64 553 000 66 167 000 67 987 000 69 857 000 71 778 000

AVSKRIVNINGER 3 875 000 4 385 000 4 045 000 3 841 000 3 534 000

KALKULATORISK RENTE 507 000 445 000 346 000 240 000 134 000

RESULTAT RENOVASJON RYFYLKE 506 000 180 000 756 000 1 207 000 1 765 000

BALANSEFØRING SELVKOSTFOND -506 000 -180 000 -756 000 -1 207 000 -1 765 000

RESULTAT ETTER BALANSEFØRING 0 0 0 0 0
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4 OPPSUMMERING AV ØKONOMIPLAN 2022 – 2026 

 

SELVKOST
INVESTERINGER PERIODEN 2022 2023 2024 2025 2026

VANN 1 621 755 000 483 755 000 424 000 000 294 000 000 210 000 000 210 000 000

AVLØP 388 000 000 48 000 000 45 000 000 10 000 000 75 000 000 210 000 000

RENOVASJON 31 270 000 21 270 000 5 000 000 5 000 000 0 0

FELLES 5 945 000 5 945 000 0 0 0 0

TOTALT 2 046 970 000 558 970 000 474 000 000 309 000 000 285 000 000 420 000 000

DRIFTSINNTEKTER 2022 2023 2024 2025 2026

VANN 174 515 000 222 297 000 244 650 000 282 091 000 298 540 000

AVLØP 366 964 000 383 284 000 400 365 000 418 283 000 427 951 000

RENOVASJON 423 118 000 445 096 000 459 336 000 471 969 000 484 947 000

TOTALT 964 597 000 1 050 677 000 1 104 351 000 1 172 343 000 1 211 437 999

DRIFTSKOSTNADER 2022 2023 2024 2025 2026

VANN 101 316 000 103 849 000 106 705 000 109 639 000 112 654 000

AVLØP 283 608 000 290 698 000 298 692 000 306 906 000 315 346 000

RENOVASJON 354 769 000 360 138 000 370 042 000 380 218 000 390 674 000

TOTALT 739 693 000 754 685 000 775 439 000 796 763 000 818 674 000

AVSKRIVNINGER 2022 2023 2024 2025 2026

VANN 72 640 000 73 940 000 74 359 000 112 151 000 111 621 000

AVLØP 78 241 000 79 159 000 78 519 000 79 072 000 78 959 000

RENOVASJON 45 369 000 49 467 000 49 298 000 48 823 000 48 151 000

TOTALT 196 250 000 202 566 000 202 176 000 240 046 000 238 731 000

KALKULATORISK RENTE 2022 2023 2024 2025 2026

VANN 48 171 000 61 508 000 71 586 000 75 301 000 77 265 000

AVLØP 32 350 000 33 427 000 33 154 000 32 305 000 33 646 000

RENOVASJON 21 550 000 21 940 000 21 511 000 20 435 000 19 237 000

TOTALT 102 071 000 116 875 000 126 251 000 128 041 000 130 148 000

RESULTAT SELVKOST 2022 2023 2024 2025 2026

VANN -47 612 000 -17 000 000 -8 000 000 -15 000 000 -3 000 000

AVLØP -27 235 000 -20 000 000 -10 000 000 0 0

RENOVASJON 1 430 000 13 551 000 18 485 000 22 493 000 26 885 000

SELVKOSTRESULTAT -73 417 000 -23 449 000 485 000 7 493 000 23 885 000

BRUK AV TIDL. ÅRS OVERSKUDD 74 847 000 37 000 000 18 000 000 15 000 000 3 000 000

OPPBYGGING OVERSKUDD

OPPBYGGING UNDERSKUDD

INNDEKNING AV TIDL. ÅRS UNDERSK. -1 430 000 -13 551 000 -18 485 000 -22 493 000 -26 885 000

RESULTAT SELVKOST ETTER BALANSEFØRING 0 0 0 0 0

KOMMUNE-VAR 2022 2023 2024 2025 2026

DRIFTSINNTEKTER 32 911 000 33 734 000 34 662 000 35 615 000 36 594 000

DRIFTSKOSTNADER 32 911 000 33 734 000 34 662 000 35 615 000 36 594 000

RESULTAT KOMMUNE-VAR 0 0 0 0 0

RENOVASJON RYFYLKE 2022 2023 2024 2025 2026

DRIFTSINNTEKTER 69 441 000 71 177 000 73 134 000 75 145 000 77 211 000

DRIFTS- OG KAPITALKOSTNADER 68 935 000 70 997 000 72 378 000 73 938 000 75 446 000

RESULTAT RENOVASJON RYFYLKE 506 000 180 000 756 000 1 207 000 1 765 000

BALANSEFØRING SELVKOSTFOND -506 000 -180 000 -756 000 -1 207 000 -1 765 000

RESULTAT ETTER BALANSEFØRING 0 0 0 0 0

NÆRING 2022 2023 2024 2025 2026

DRIFTSINNTEKTER 25 175 000 25 804 000 26 578 000 27 375 000 28 196 000

DRIFTSKOSTNADER 23 567 000 24 156 000 24 820 000 25 503 000 26 204 000

RESULTAT NÆRING 1 608 000 1 648 000 1 758 000 1 872 000 1 992 000

FINANSPOSTER 2022 2023 2024 2025 2026

RENTEUTGIFTER -76 507 000 -109 324 000 -126 278 000 -130 546 000 -133 995 000

RENTEINNTEKTER 688 000 688 000 688 000 688 000 688 000

MOTPOST KALKYLERENTE 103 135 000 116 875 000 126 251 000 128 041 000 130 148 000

NETTO FINANSPOSTER 27 316 000 8 239 000 661 000 -1 817 000 -3 159 000

RESULTAT IVAR IKS 28 924 000 9 887 000 2 419 000 55 000 -1 167 000
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Saksutredning: 
Bakgrunn

Vedlagt følger reglement for finansforvaltning for IVAR. Dette er en revisjon av gjeldende reglement 
som også følger vedlagt.  Det er ikke gjort vesentlige endringer mht. risikoprofil og praksis for 
finansforvaltningen i IVAR.  Strukturen er i hovedsak lik, men rutiner for rapportering er samlet under 
kapittel 9 for alle finansielle aktiva og passiva. Videre er lov- og forskriftshenvisninger endret i forhold 
til gjeldende lovverk. 

Reglementet skal være et styrende dokument for håndtering av selskapet finansielle aktiva og 
passiva for å sikre en forsvarlig finansforvaltning.  

IKS-loven har under  § 22. Lån, garantier og finansiell risiko bestemmelser om gjeld og 

finansforvaltning og det sies bl.a : Selskapet skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende 
avkastning kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at 
selskapet skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall.  Vi har derfor, som 
kommunene, utarbeidet reglementet på grunnlag av kommuneloven og finansforskriften. 
Eierkommunene har tidligere gitt signaler om at IVAR på lik linje med kommunene bør utarbeide et 
finansreglement, ikke minst sett i lys av selskapets omfattende investeringsprogram med låneopptak, 
og at risikoprofilen forventes å være lav. 

Renterisiko står  sentralt i finansforvaltningen. Dette blir  litt spesielt for IVAR som i all hovedsak 
driver innenfor selvkostområdet, fordi renteendringer gjennom kalkylerenten i selvkostregnskapet 
blir belastet/godskrevet kommunene/abonnentene. Det er likevel viktig å jobbe målrettet for å holde 
rentekostnadene så lave som mulig og ha en rimelig avkastning på overskuddslikviditet og eventuelle 
langsiktige finansielle aktiva. 

Finansielle aktiva og passiva



Finansreglementet omhandler forvaltningen av  IVARs:

· Likviditet 
· Lånegjeld 
· Langsiktige finansielle aktiva 

For IVAR vil hovedfokuset være på likviditet og lånegjeld. 

Likviditet 

Vi snakker her om den likviditeten selskapet har til drifts- og investeringsformål. Det vil si at innlånte 
midler til investeringer også inngår i porteføljen.  

Lånegjeld 

I tillegg til rene låneopptak inkl. obligasjons- og sertifikatlån omhandler dette området også finansiell 
leasing og rentebytteavtaler. 

 Langsiktige finansielle aktiva 

IVAR har i dag i liten grad langsiktige finansielle aktiva. Selskapet driver i hovedsak innenfor 
selvkostområdet som ikke skal generere langsiktige finansielle aktiva. IVAR har imidlertid en relativt 
stor andel fri egenkapital som kan gi grunnlag for langsiktige plasseringer. Dersom det skal kunne 
gjøres, må imidlertid eventuelt konkret vedta at midler avsettes til et forvaltningsfond som i neste 
omgang kan plasseres iht. reglementets pkt 8. Nå er det imidlertid slik at IVARs frie kapital i hovedsak 
er brukt til å finansiere selskapets tidligere investeringer. 

Formål

Finansforvaltningen har som overordnet formål å sikre en rimelig avkastning samt stabile og lave 
netto finansieringskostnader for selskapets aktiviteter innenfor definerte risikorammer. 
I finansforskriften framgår det at man skal unngå vesentlig finansiell, samtidig som at man skal oppnå 
en rimelig avkastning. Dessuten skal man sikre stabile og lave netto finansieringskostnader. Disse 
forholdene er imidlertid ikke definert i finansforskriften. Dette reglementet skal gi nødvendige 
føringer for å oppnå målsettingen. Konkrete rammer for forvaltning av henholdsvis selskapets midler 
til driftsformål (inkl. ledig likviditet), gjeldsporteføljen og langsiktige aktiva omtales i kapitlene 6,7 og 
8.   Rutiner for rapportering framgår i kapittel 9. 

Referanseindekser

For å sikre rimelig avkastning uten for stor risiko for langsiktige finansielle aktiva knyttes plasseringen 
opp mot følgende etablerte referanseindekser: 

Norske aksjefond: Oslo Børs benchmark indeks (OSEBX) 
Globale aksjefond: Morgan Stanley Capital International (MSCI) All Country (valutasikret til NOK) 
Norske rentefond og bankinnskudd: NBP Norwegian Government Duration 3 indx (NOGOVD3) eller 3 
mnd nibor. 



Rapportering

Det legges opp til  rapportering per 30. april, 31. august og 31. desember. for de enkelte områdene i 
henhold til punktene om rapportering i vedlagte reglement. 

Ekstern kvalitetssikring
Finansforskriften pålegger kommunene å sørge for ekstern kvalitetssikring av finansreglementet før 
politisk behandling.  
Finansreglementet for IVAR er  kvalitetssikret av BDO v/Frank Olstad – autorisert finansanalytiker 
som uttaler følgende:  
Vår vurdering er at det er ikke avdekket forhold av en karakter som tilsier at reglementet ikke 
tilfredsstiller gjeldende regler, og at de rammer som er satt for finansforvaltningen er egnet til å 
unngå eksponering for vesentlig finansiell risiko.

BDO har imidlertid fremmet forslag om forbedringer og presiseringer.  Det er på dette grunnlag gjort 
justeringer som dermed er innarbeidet i vedlagte reglement.  
BDO har videre påpekt at reglementet må suppleres med operative rutiner.  IVAR har rutiner for 
praktisk oppfølging av finansforvaltningen, men BDO’s påpekning vil følges opp med en gjennomgang 
av rutinene som skal samles i et dokument for operative rutiner. 

Forslag til 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. 

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen 
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REGLEMENT FOR FINANS- OG GJELDSFORVALTNING - IVAR IKS 

1. Finansreglementets virkeområde 

1.1 Hensikten med reglementet 

Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for selskapets finans- og gjeldsforvaltning. Reglementet 

utgjør en samlet oversikt over de rammer og begrensninger som gjelder, og underliggende 

fullmakter/instrukser/rutiner skal hjemles i reglementet. Reglementet definerer de avkastnings- og 

risikonivå som er akseptable for forvaltning av midler som skal forvaltes med lav risiko og høy 

likviditet (kortsiktig likviditet), forvaltning av midler som forvaltes med lang tidshorisont, forvaltning 

av selskapets gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler. 

1.2 Hvem reglementet gjelder for 

Reglementet gjelder for IVAR IKS. Reglementet gjelder også for IVAR Næring AS med underselskaper. 

I den grad disse virksomhetene har en egen finans- og gjeldsforvaltning skal denne utøves i tråd med 

dette reglementet.  

2. Hjemmel og gyldighet 

2.1 Hjemmel 

Dette reglementet er utarbeidet på bakgrunn av: 

• Lov kommuner og fylkeskommuner av 22. juni 2018 § 14-13 

• Forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner av 18. 

november 2019 

2.2 Gyldighet 

• Reglementet trer i kraft fra og med (vedtaksdato, 12.11.2021). Finansreglementet skal vedtas ved 

behov. 

3. Forvaltning og forvaltningstyper 

I samsvar med bestemmelsene i forskriften om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner 

og fylkeskommuner skal reglementet omfatte forvaltningen av alle selskapets finansielle aktiva 

(plasseringer) og passiva (rentebærende gjeld). Gjennom dette finansreglementet er det vedtatt 

målsettinger, strategier og rammer for: 

• Midler som skal forvaltes med lav risiko og høy likviditet (kortsiktig likviditet). 

• Forvaltning av selskapets gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler 

• Midler som skal forvaltes med lang tidshorisont.  

Som interkommunalt selvkostselskap har IVAR i begrenset grad langsiktige, finansielle midler.  



2 

4. Formålet med selskapets finans- og gjeldsforvaltning 

Finans- og gjeldsforvaltningen har som overordnet formål å sikre en rimelig avkastning samt stabile 

og lave netto finansieringskostnader for selskapets aktiviteter innenfor definerte risikorammer. 

Dette søkes oppnådd gjennom følgende delmål: 

• Selskapet skal til enhver tid ha likviditet (inkludert trekkrettigheter) til å dekke løpende 

forpliktelser. 

• Plassert overskuddslikviditet skal over tid gi en god og konkurransedyktig avkastning innenfor 

definerte krav til likviditet og risiko, hensyntatt tidsperspektiv på plasseringene. 

• Lånte midler skal over tid gi lavest mulig totalkostnad innenfor definerte krav til 

refinansieringsrisiko og renterisiko, hensyntatt behov for forutsigbarhet i lånekostnader. 

• Forvaltning av midler med lang tidshorisont skal gi en god langsiktig avkastning til akseptabel risiko 

som over tid skal bidra til å gi eierkommunenes innbyggere et best mulig tjenestetilbud. 

5. Overordnet delegering, rammer og begrensninger 

5.1. Generelt 

• Styret skal selv gjennom fastsettelse av dette finansreglement, ta stilling til hva som er 

tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansiell risiko, jfr. kommunelovens §14-13. 

• Reglementet skal baseres på selskapets egen kunnskap om finansielle markeder og instrumenter. 

• Styret skal ta stilling til prinsipielle spørsmål om finans- og gjeldsforvaltningen, herunder hva som 

regnes som midler som skal forvaltes med lang tidshorisont. Det påligger administrasjonen en 

selvstendig plikt til å utrede og legge frem saker for styret som anses som prinsipielle. 

• Administrasjonen skal fortløpende vurdere egnetheten av reglementets forskjellige rammer og 

begrensninger, og om disse på en klar og tydelig måte sikrer at kapitalforvaltningen utøves forsvarlig 

i forhold til de risikoer selskapet er eksponert for. 

• Styret delegerer gjennom dette reglementet til administrasjonen å forestå finans- og 

gjeldsforvaltningen. I dette inngår at administrasjonen tillegges ansvar for å 

o inngå avtaler i overensstemmelse med reglementet. 

o utarbeide og videredelegere nødvendige fullmakter/finansielle rammer/instrukser/rutiner 

for de enkelte forvaltningsformer som er i overensstemmelse med selskapets overordnede 

økonomibestemmelser. 

o rapportere om status pr forvaltningstype og finansiell risiko 

o påse at finans- og gjeldsforvaltningen, inkludert eventuelt utkontrahert virksomhet, er 

gjenstand for betryggende kontroll. 

o lukke eventuelt oppstått avvik mellom finansreglementets rammer og den faktiske finans- og 

gjeldsforvaltningen så raskt som mulig, og rapportere om særlig alvorlige avvik uten unødig 

opphold. 

• Det skal til enhver tid være nødvendig kompetanse i selskapet til å følge opp finansreglementet. 
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 Finansielle instrumenter og/eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt gjennom dette 

reglementet, kan ikke benyttes i selskapets finans- og gjeldsforvaltning.  

5.2. Etiske kriterier i forvaltningen 

De etiske retningslinjene som til enhver tid er gjeldende for Statens Pensjonsfond Utland, skal 
være retningsgivende for IVAR IKS’ etiske håndtering av kapitalforvaltningen.   

Disse retningslinjene innebærer blant annet at selskaper som produserer særlig inhumane 
våpen skal utelukkes fra porteføljen.  Videre skal selskaper utelukkes dersom det er åpenbar 
uakseptabel risiko for at kommunen gjennom sine investeringer medvirker til: 

 Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettigheter, som for eksempel drap, 
tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, utnyttelse og annen utbytting av barn 

 Alvorlig krenkelse av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner, alvorlig 
miljøskade, grov korrupsjon og andre særlige grove brudd på grunnleggende etiske 
normer  

IVAR IKS vil påse at samarbeidende forvaltere er informert om både forvaltningsrammer og 
etiske retningslinjer i selskapets Reglement for finansforvaltning.  Det er selskapets mål at 
kapital ikke plasseres i selskaper med en uakseptabel etisk profil, og at det derfor velges 
forvaltere som hensyntar de etiske sidene ved utvelgelsen av sine investeringer.   

Dersom selskapet blir gjort oppmerksom på at det hos en forvalter er plasseringer i selskaper 
med en uakseptabel etisk profil, skal dette tas opp til diskusjon med forvalteren med sikte på 
at nevnte plasseringer gjort av forvalteren, opphører, eller at selskapet trekker seg ut av det 
aktuelle produkt hos forvalteren. 

5.3 Rammer for forvaltningen
Konkrete rammer for forvaltning av henholdsvis selskapets kortsiktige likviditet, gjeldsporteføljen og 

midler med lang tidshorisont omtales i punktene 6, 7 og 8. 

6. Forvaltning av midler som skal forvaltes med lav risiko og høy likviditet (kortsiktig likviditet) 

Administrasjonen gis fullmakt til å plassere selskapets ledige likviditet og andre midler beregnet for 

drifts-/investeringsformål (heretter kalt ”kortsiktig likviditet”) i bankinnskudd og pengemarkedsfond 

med kort løpetid. 

Selskapets kortsiktige likviditet består av midler til å dekke løpende forpliktelser (driftslikviditet) og 

plasseringer av overskuddslikviditet i henhold til dette reglementet. 

6.1. Rammer og plasseringsbegrensninger for drifts-/investeringslikviditeten 

Selskapet skal til enhver tid ha tilgjengelig drifts-/investeringslikviditet, inkludert trekkrettigheter, 

som er minst like stor som forventet likviditetsbehov for å dekke løpende forpliktelser de nærmeste 

3 måneder. Det kan inngås avtale om trekkrettigheter/kassekreditt. Drifts-/investeringslikviditeten 

plasseres som innskudd hos selskapets hovedbankforbindelse (cash management bank) eventuelt 

supplert med innskuddskonti i andre banker. Innskuddet skal ikke overstige 1 % av 

forvaltningskapitalen til den banken der innskuddet gjøres. 



4 

Selskapets hovedbankforbindelse skal ha minimum kredittrating BBB-. Administrasjonen gjør en 

vurdering av kontraktsforholdet dersom ratingen faller i kontraktsperioden. Ved plassering av 

likviditet over 10 millioner kroner i andre banker kreves minimum kredittrating BBB-. 

Avkastningsmålet for kortsiktig likviditet er minimum innskuddsrente på hovedbankavtale. 

6.2. Restriksjoner på plassering av overskuddslikviditet 

Beløp ut over det som trengs som driftslikviditet jfr. 6.1 defineres som overskuddslikviditet, og kan 

plasseres på innskuddskonti som beskrevet i kap. 6.1. Midlene kan dessuten plasseres som følger; 

6.2.1 Tidsinnskudd i bank 

a) Tidsbinding kan avtales for en periode inntil 6 måneder 

b) Et enkelt innskudd med tidsbinding kan ikke utgjøre mer enn 50 millioner kroner. 

6.2.2 Andeler i pengemarkedsfond 

a) Midler kan kun plasseres i pengemarkedsfond forvaltet av selskap med bred verdipapirforvaltning 

og som innehar konsesjon for verdipapirfondsforvaltning fra Finanstilsynet eller tilsvarende 

institusjon innen EØS-området 

b) Det kan kun plasseres i fond med rentefølsomhet kortere enn 12 måneder.

c) Ingen enkeltpapirer i fondet skal ha lavere kredittrating enn BBB- (”investment grade”) på 

investeringstidspunktet. 

d) Det kan ikke plasseres midler i pengemarkedsfond som inneholder ansvarlige lån. 

e) Det kan ikke plasseres et beløp som tilsvarer mer enn 10 % av forvaltningskapitalen i et enkelt 

pengemarkedsfond 

f) Det kan ikke plasseres mer enn NOK 35 Mill i pengemarkedsfond. 

g) Samlet gjennomsnittlig løpetid for kreditten i et enkelt pengemarkedsfond skal ikke overstige 1,5 

år.

6.3 Felles plasseringsbegrensninger 

6.3.1 Valuta 

Alle plasseringer skal gjøres i norske kroner (NOK). Det gjøres unntak for en valutakonto der 

selskapet kan handle aktuell valuta for å dekke en forestående betalingsforpliktelse. 

6.3.2 Andre finansielle instrumenter 
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Det tillates at det benyttes avledede finansielle instrumenter (derivater) i pengemarkedsfond som 

selskapet har investert i, innenfor gjeldende regler for slike fond. 

Ved betaling i utenlandsk valuta kan terminkontrakt benyttes. Utover dette skal det ikke benyttes 

avledede finansielle instrumenter ved forvaltning av kortsiktig likviditet i egen regi. 

7. Forvaltning av selskapets gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler 

7.1. Vedtak om opptak av lån 

Styret og representantskapet fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. 

Med utgangspunkt i styrets/representantskapets vedtak har administrasjonen fullmakt til å: 

• gjennomføre låneopptak, herunder godkjenne vilkårene for lån og kreditter. 

• godkjenne vilkår og undertegne avtaler vedrørende finansielle instrumenter i gjeldsforvaltningen 

• ta opp nye lån til refinansiering av eksisterende gjeld

• forvalte selskapets innlån etter de retningslinjer som framgår av dette reglementet, og i tråd med 

bestemmelsene i lov om interkommunale selskaper  og Selskapsavtalen.  Det kan benyttes ekstern 

bistand til gjeldsforvaltningen. 

• ved opptak av lån skal det sikres dokumentasjon av risiko overfor avtalepart for å etablere 

motpartsansvaret.

Selskapets gjeldsbrev skal undertegnes av styrets leder og administrerende direktør. 

7.2. Valg av låneinstrumenter 

Det kan kun tas opp lån i norske kroner. 

Lån kan tas opp som direkte lån i offentlige og private finansinstitusjoner, samt i livselskaper. Det er 

også adgang til å legge ut lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Lån kan tas opp som åpne serier 

(rammelån) og uten avdrag (bulletlån). 

Finansiering kan også skje gjennom finansiell leasing. 

7.3. Tidspunkt for låneopptak 

Låneopptakene skal vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatt investeringsbudsjett, forventninger 

om fremtidig renteutvikling og generelle markedsforhold. 

7.4. Konkurrerende tilbud 
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Låneopptak skal søkes gjennomført til markedets gunstigste betingelser. Det skal normalt innhentes 

minst 2 konkurrerende tilbud fra aktuelle långivere. Det gjøres unntak fra denne reglen for 

situasjoner hvor selskapet velger å legge ut sertifikat- eller obligasjonslån gjennom å gi en 

tilrettelegger et eksklusivt mandat. Prinsippet kan også fravikes ved låneopptak i statsbank. 

7.5. Valg av rentebindingsperiode – bruk av sikringsinstrumenter 

Styring av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i forhold 

til oppfatninger om fremtidig renteutvikling og innenfor et akseptabelt risikonivå gitt et overordnet 

ønske om forutsigbarhet og stabilitet i lånekostnader. 

Forvaltningen legges opp i henhold til følgende; 

a) Risikoen skal reduseres ved å spre tidspunkt for renteregulering. 

b) Gjennomsnittlig gjenværende renteløpetidsbinding på samlet rentebærende gjeld skal til enhver 

tid være mellom 0 og 5 år. 

For å oppnå ønsket rentebinding, gis det anledning til å ta i bruk rentebytteavtaler. 

Rentesikringsinstrumentene kan benyttes i den hensikt å endre renteeksponeringen for selskapets 

lånegjeld. Forutsetninger for å gå inn i slike kontrakter skal være at en totalvurdering av 

renteforventninger og risikoprofil på et gitt tidspunkt tilsier at slik endring er ønskelig. 

Ved eventuell rentebinding bør det tilstrebes å gjøre rentebinding mot den markedsrente som 

brukes som variabel ved utarbeidelse av kalkylerente i selvkostregnskapet.  

Differanse mellom selskapets netto finanskostnader og sum kalkylerenter føres mot eget rentefond 

under egenkapitalen. 

7.6. Størrelse på enkeltlån – spredning av låneopptak 

Forvaltningen legges opp i henhold til følgende; 

a) Låneporteføljen fordeles på flere lån med ulik forfallstidspunkt, slik at refinansieringsrisikoen 

begrenses. Et enkelt lån kan ikke utgjøre mer enn 20 % av den samlede låneporteføljen. 

b) Lån som forfaller og som ikke skal innløses innen en periode på 12 mnd skal ikke overstige 

mer enn 50 % av total gjeldsportefølje 

c) Under ellers like forhold vil det være formålstjenlig at selskapet fordeler låneopptakene på flere 

långivere. 

8. Forvaltning av midler med lang tidshorisont 

8.1 Formål 

Styret skal gjennom vedtak kunne avsette til eget forvaltningsfond midler som skal betraktes 

forvaltet med lang tidshorisont, og som kan forvaltes i tråd med dette reglementets punkt 8. Midler 

som avsettes til et slikt fond kan være frigjort kapital fra eventuelt salg av selskapets eiendeler, 

eventuell opparbeidet fri egenkapital eller annet.  Fondet skal sikre en langsiktig avkastning som kan 
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bidra til å styrke selskapet med sikte på å  gi best mulige leveranser  til eierkommunene og andre 

mottakere av selskapets leveranser. Det styres etter en investeringshorisont på mer enn 5 år, 

samtidig som en søker en rimelig årlig bokført avkastning. 

8.2 Ansvarsforhold 

Administrasjonen gis fullmakt til å plassere selskapets midler med lang tidshorisont iht dette 

finansreglement. 

8.3 Investeringsmål 

 8.3.1 Generelt  

For å kunne oppfylle Forvaltningsfondets formål skal Forvaltningsfondets midler til enhver tid 

forvaltes etter kriteriene 

• sikkerhet 

• risikospredning 

• likviditet 

• avkastning 

Risikovurderinger foretas som omtalt i pkt 9.1.  

8.3.2 Likviditetsmål 

Investeringene skal skje i verdipapirfond godkjent av Finanstilsynet eller tilsvarende myndighet innen 

EØS-området.  

8.3.3 Avkastningsmål 

Forvaltningsfondets avkastningsmål er å oppnå en tilfredsstillende avkasting. Målet innebærer at en 

søker å oppnå en verdistigning som er minst like god som markedet for de respektive porteføljer, gitt 

ved referanseindeksene (se punkt 8.4.3). Forvaltningsfondets avkastningsresultater skal bedømmes 

etter markedsverdijustert avkastning (aktivaene vurdert til markedsverdi). 

8.4 Investeringsstrategi  

8.4.1 Porteføljeinndeling 

Midlene skal allokeres til delporteføljer iht. følgende strategi: 

Aksjer: 

Norske og globale aksjefond:  20 % 

Rentefond: 

Norske rentefond  80 % 

Sum     100 % 
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Strategien angir normalposisjon som kan avvikes innenfor vedtatt bånd for rebalansering. 

8.4.2 Rebalansering av porteføljene 

Delporteføljene skal rebalanseres min. hver 6. måned slik at markedsverdivektingen mellom andel 

aksjer og andel renter blir lik 20 % / 80 % (Strategi), med mindre avvikene mellom strategivektene og 

markedsverdivektene er mindre enn 3 prosentpoeng.  

8.4.3 Bruk av referanseindeks 

Følgende indekser gjøres gjeldende: 

Norske aksjefond: Oslo Børs benchmark indeks (OSEBX) 

Globale aksjefond: Morgan Stanley Capital International (MSCI) All Country (valutasikret til NOK). 

Norske rentefond og bankinnskudd: NBP Norwegian Government Duration 3 indx (NOGOVD3) eller 3 

mnd nibor. 

8.5 Gjennomføring 

Administrasjonen fastsetter nødvendige instrukser for forvaltningen av Forvaltningsfondet og kan 

velge eksterne forvaltere som kan forestå forvaltningen av dets midler. Eventuelle eksterne 

forvaltere må ha konsesjon fra Finanstilsynet eller tilsvarende myndigheter i EØS-området for å 

forestå forvaltningsoppdrag for Forvaltningsfondet.  

8.6 Investeringsbegrensninger  

8.6.1 Restriksjoner på investeringer i aksjefond 

a) Den faktiske forvaltningen skal følge en indeksnær strategi basert på noterte aksjer i de respektive 

børser i land som er med i valgte referanseindeks som gir en bred dekning av det globale 

aksjemarkedet. 

b) Det skal velges aksjefond i modne markeder, og de valgte aksjefond skal ikke ha en relativ 

volatilitet på mer enn 2,5 % i forhold til OSEBX og MSCI for henholdsvis norske og globale aksjefond. 

c) Kapitalforvalteren kan ikke benytte porteføljen til å garantere for eller delta i nye aksjeemisjoner. 

8.6.2 Restriksjoner på investeringer i rentefond

a) Ingen rentefond skal ha lavere kredittrating enn BBB- (”investment grade”).  

b) Rentefondenes samlete rentefølsomhet (durasjon) skal ikke overstige 3. 

c) Samlet gjennomsnittlig løpetid for kreditten i obligasjonsfondene skal ikke overstige 4 år. 

9. Rapportering, vurdering og kvalitetssikring av finansiell risiko 

9.1 Rapportering 
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Administrasjonen skal i forbindelse med tertialrapportering  per. 30. april og 31. august, samt per. pr. 

31. desember, legge frem rapporter for styret som skal inneholde en beskrivelse og vurdering av 

selskapets finansielle risiko og avkastning, sammenholdt med målene og kravene i 

finansreglementet. Rapportene skal også inneholde en beskrivelse og vurdering av eventuelle 

vesentlige endringer i markedet og i selskapets finansielle risiko. Rapportene skal også opplyse om 

eventuelle avvik mellom kravene i finansreglementet og den faktiske forvaltningen, og hvordan 

avvikene er håndtert. 

Rapportene skal 

a.
vise hvordan de finansielle midlene er sammensatt og markedsverdien av dem, både samlet og for 
hver gruppe av midler 

b.
vise hvordan de finansielle forpliktelsene er sammensatt og verdien av dem, både samlet og for 
hver gruppe av forpliktelser 

c.
opplyse om de finansielle forpliktelsenes løpetid, og om verdien av lån som forfaller og må 
refinansieres innen 12 måneder 

d. opplyse om aktuelle markedsrenter og selskapets egne rentebetingelser

e. opplyse om forhold som styret har stilt krav om at det skal opplyses om.

9.2 Risikovurdering 

Det skal til hver rapportering til styret gjøres følgende atskilte risikovurderinger: 

a) Renterisikoen for plasseringer av aktiva og passiva sett i sammenheng, 

• En ”netto” gjeldsbetraktning som viser selskapets renterisiko angitt i NOK ved en 1 % generell 

endring i rentekurven. 

b) Den absolutte risikoen i forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva (Forvaltningsfondet) 

• Beregne rullerende standardavvik over siste 36 måneder til porteføljens gjennomsnittsavkastning. 

c) Den relative risikoen i forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva (Forvaltningsfondet) 

• Beregne rullerende relativ volatilitet (standardavviket til differansen mellom faktisk avkastning og 

referanseindeksens avkastning) over siste 36 måneder. 

Årlig skal det i tillegg rapporteres om porteføljens samlede tapsrisiko, målt ved en stresstest 

(Finanstilsynet el.l.), basert på faktisk utnyttelse av risikorammer. 

9.3 Konstatering av avvik 

Ved konstatering av avvik mellom faktisk finans- og gjeldsforvaltning og finansreglementets 
rammer, skal slikt avvik umiddelbart lukkes. Avviket slik det har fremstått, og eventuelt 
økonomisk konsekvens av avviket dersom dette er større enn NOK 100 000,-, skal uten ugrunnet 
opphold rapporteres til styret sammen med forslag til rutineendringer som vil redusere 
sannsynligheten for slikt avvik i fremtiden.  
Dersom den konstaterte økonomiske konsekvens av avviket er mindre enn NOK 100 000,-, kan 

slik rapportering utestå til neste ordinære finans- og gjeldsrapportering til styret.
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9.4 Kvalitetssikring 

Uavhengig kompetanse skal vurdere om finansreglementet legger rammer for en finans- og 
gjeldsforvaltning som er i overenstemmelse med kommunelovens og den kommunale garanti- og 
finansforskriftens prinsipper for god kommunal finans- og gjeldsforvaltning. I tillegg skal 
uavhengig kompetanse vurdere rutinene for vurdering og håndtering av finansiell risiko, og 
rutiner for å avdekke avvik fra finansreglementet.  

Administrasjonen delegeres ansvar for at slike vurderinger innhentes. Det rapporteres på utført 
kvalitetssikring av rutinene minst en gang hvert fjerde år.  
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REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING - IVAR IKS 

1. Finansreglementets virkeområde 

1.1 Hensikten med reglementet 

Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for selskapets finansforvaltning. Reglementet utgjør en 

samlet oversikt over de rammer og begrensninger som gjelder, og underliggende 

fullmakter/instrukser/rutiner skal hjemles i reglementet. Reglementet definerer de avkastnings- og 

risikonivå som er akseptable for plassering og forvaltning av likvide midler og midler beregnet for 

driftsformål, opptak av lån/gjeldsforvaltning og plassering og forvaltning av langsiktige finansielle 

aktiva. 

1.2 Hvem reglementet gjelder for 

Reglementet gjelder for IVAR IKS. Reglementet gjelder også for IVAR Næring AS med underselskaper. 

I den grad disse virksomhetene har en egen finansforvaltning skal denne utøves i tråd med dette 

reglementet.  

2. Hjemmel og gyldighet 

2.1 Hjemmel 

Dette reglementet er utarbeidet på bakgrunn av: 

• Lov kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992, § 52 

• Forskrift kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning (FOR 2009-06-09) 

Lov om  interkommunale selskaper sier lite om finansforvaltning. Derfor legges lov og forskrift for 

kommuner til grunn for IVARs finansreglement. 

2.2 Gyldighet 

• Reglementet trer i kraft fra og med (vedtaksdato, xx.xx.12). Finansreglementet skal vedtas minst én 

gang i hver styreperiode. 

3. Forvaltning og forvaltningstyper 

I samsvar med bestemmelsene i forskriften om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning 

skal reglementet omfatte forvaltningen av alle selskapets finansielle aktiva (plasseringer) og passiva 

(rentebærende gjeld). Gjennom dette finansreglementet er det vedtatt målsettinger, strategier og 

rammer for: 

• Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for drifts- og investeringsformål. 

• Forvaltning av selskapets gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler 

• Plassering og forvaltning av selskapets langsiktige  finansielle aktiva. 

 

Gjeldende reglement
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4. Formålet med selskapets finansforvaltning 

Finansforvaltningen har som overordnet formål å sikre en rimelig avkastning samt stabile og lave 

netto finansieringskostnader for selskapets aktiviteter innenfor definerte risikorammer. 

Dette søkes oppnådd gjennom følgende delmål: 

• Selskapet skal til en hver tid ha likviditet (inkludert trekkrettigheter) til å dekke løpende 

forpliktelser. 

• Plassert overskuddslikviditet skal over tid gi en god og konkurransedyktig avkastning innenfor 

definerte krav til likviditet og risiko, hensyntatt tidsperspektiv på plasseringene. 

• Lånte midler skal over tid gi lavest mulig totalkostnad innenfor definerte krav til 

refinansieringsrisiko og renterisiko, hensyntatt behov for forutsigbarhet i lånekostnader. 

• Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva skal gi en god langsiktig avkastning til akseptabel risiko 

som over tid skal bidra til å gi eierkommunenes innbyggere et best mulig tjenestetilbud. 

5. Overordnet delegering, rammer og begrensninger 

5.1. Generelt 

• Styret skal selv gjennom fastsettelse av dette finansreglement, ta stilling til hva som er 

tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansiell risiko, jfr. kommunelovens §52. 

• Reglementet skal baseres på selskapets egen kunnskap om finansielle markeder og instrumenter. 

• Styret skal ta stilling til prinsipielle spørsmål om finansforvaltningen, herunder hva som regnes som 

langsiktige finansielle aktiva. Det påligger administrasjonen en selvstendig plikt til å utrede og legge 

frem saker for styret som anses som prinsipielle. 

• Administrasjonen skal fortløpende vurdere egnetheten av reglementets forskjellige rammer og 

begrensninger, og om disse på en klar og tydelig måte sikrer at kapitalforvaltningen utøves forsvarlig 

i forhold til de risikoer selskapet er eksponert for. 

• Styret delegerer gjennom dette reglementet til administrasjonen å forestå finansforvaltningen. I 

dette inngår at administrasjonen tillegges ansvar for å 

o inngå avtaler i overensstemmelse med reglementet. 

o utarbeide og videredelegere nødvendige fullmakter/finansielle rammer/instrukser/rutiner 

for de enkelte forvaltningsformer som er i overensstemmelse med selskapets overordnede 

økonomibestemmelser. 

o rapportere om status pr forvaltningstype og finansiell risiko 

o påse at finansforvaltningen, inkludert eventuelt utkontrahert virksomhet, er gjenstand for 

betryggende kontroll. 

o lukke eventuelt oppstått avvik mellom finansreglementets rammer og den faktiske 

finansforvaltningen så raskt som mulig, og rapportere om særlig alvorlige avvik uten unødig 

opphold. 

• Det skal til enhver tid være nødvendig kompetanse i selskapet til å følge opp finansreglementet. 
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 Finansielle instrumenter og/eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt gjennom dette 

reglementet, kan ikke benyttes i selskapets finansforvaltning.  

5.2. Etiske kriterier i forvaltningen 

De etiske retningslinjene som til enhver tid er gjeldende for Statens Pensjonsfond Utland, skal 

være retningsgivende for IVAR IKSs etiske håndtering av kapitalforvaltningen.   

 

Disse retningslinjene innebærer blant annet at selskaper som produserer særlig inhumane 

våpen skal utelukkes fra porteføljen.  Videre skal selskaper utelukkes dersom det er åpenbar 

uakseptabel risiko for at kommunen gjennom sine investeringer medvirker til: 

 

 Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettigheter, som for eksempel drap, 

tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, utnyttelse og annen utbytting av barn 

 Alvorlig krenkelse av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner, alvorlig 

miljøskade, grov korrupsjon og andre særlige grove brudd på grunnleggende etiske 

normer  

 

IVAR IKS vil påse at samarbeidende forvaltere er informert om både forvaltningsrammer og 

etiske retningslinjer i selskapets Reglement for finansforvaltning.  Det er selskapets mål at 

kapital ikke plasseres i selskaper med en uakseptabel etisk profil, og at det derfor velges 

forvaltere som hensyntar de etiske sidene ved utvelgelsen av sine investeringer.   

 

Dersom selskapet blir gjort oppmerksom på at det hos en forvalter er plasseringer i selskaper 

med en uakseptabel etisk profil, skal dette tas opp til diskusjon med forvalteren med sikte på 

at nevnte plasseringer gjort av forvalteren, opphører, eller at selskapet trekker seg ut av det 

aktuelle produkt hos forvalteren. 

 
5.3 Rammer for forvaltningen 
Konkrete rammer for forvaltning av henholdsvis selskapets midler til driftsformål (inkl. ledig 

likviditet), gjeldsporteføljen og langsiktige aktiva omtales i punktene 6,7 og 8. 

6. Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for drifts- og investeringsformål 

Administrasjonen gis fullmakt til å plassere selskapets ledige  likviditet og andre midler beregnet for 

drifts-/investeringsformål (heretter kalt ”kortsiktig likviditet”) i bankinnskudd og pengemarkedsfond 

med kort løpetid. 

Selskapets kortsiktige likviditet består av midler til å dekke løpende forpliktelser (driftslikviditet) og 

plasseringer av overskuddslikviditet i henhold til dette reglementet. 

6.1. Rammer og plasseringsbegrensninger for drifts-/investeringslikviditeten 

Selskapet skal til enhver tid ha tilgjengelig drifts-/investeringslikviditet, inkludert trekkrettigheter, 

som er minst like stor som forventet likviditetsbehov for å dekke løpende forpliktelser de nærmeste 

3 måneder. Det kan inngås avtale om trekkrettigheter/kassekreditt. Drifts-/investeringslikviditeten 

plasseres som innskudd hos selskapets hovedbankforbindelse (cash management bank) eventuelt 

supplert med innskuddskonti i andre banker. Innskuddet skal ikke overstige 1 % av 

forvaltningskapitalen til den banken der innskuddet gjøres. 
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Selskapets hovedbankforbindelse skal ha minimum kredittrating BBB-. Administrasjonen gjør en 

vurdering av kontraktsforholdet dersom ratingen faller i kontraktsperioden. Ved plassering av 

likviditet over 10 millioner kroner i andre banker kreves minimum kredittrating BBB-. 

6.2. Restriksjoner på plassering av overskuddslikviditet 

Beløp ut over det som trengs som driftslikviditet jfr 6.1 defineres som overskuddslikviditet, og kan 

plasseres på innskuddskonti som beskrevet i kap. 6.1. Midlene kan dessuten plasseres som følger; 

6.2.1 Tidsinnskudd i bank 

a) Tidsbinding kan avtales for en periode inntil 6 måneder 

b) Et enkelt innskudd med tidsbinding kan ikke utgjøre mer enn 50 millioner kroner. 

6.2.2 Andeler i pengemarkedsfond 

a) Midler kan kun plasseres i pengemarkedsfond forvaltet av selskap med bred verdipapirforvaltning 

og som innehar konsesjon for verdipapirfondsforvaltning fra Finanstilsynet eller tilsvarende 

institusjon innen EØS-området 

b) Det kan kun plasseres i fond med rentefølsomhet kortere enn 12 måneder. 

c) Ingen enkeltpapirer i fondet skal ha lavere kredittrating enn BBB- (”investment grade”) på 

investeringstidspunktet. 

d) Det kan ikke plasseres midler i pengemarkedsfond som inneholder ansvarlige lån. 

e) Det kan ikke plasseres et beløp som tilsvarer mer enn 10 % av forvaltningskapitalen i et enkelt 

pengemarkedsfond 

f) Det kan ikke plasseres mer enn NOK 30 mill i et enkelt pengemarkedsfond 

g) Samlet gjennomsnittlig løpetid for kreditten i et enkelt pengemarkedsfond skal ikke overstige 1,5 

år. 

6.3 Felles plasseringsbegrensninger 

6.3.1 Valuta 

Alle plasseringer skal gjøres i norske kroner (NOK). Det gjøres unntak for en valutakonto der 

selskapet kan handle aktuell valuta for å dekke en forestående betalingsforpliktelse. 

6.3.2 Andre finansielle instrumenter 

Det tillates at det benyttes avledede finansielle instrumenter (derivater) i pengemarkedsfond som 

selskapet har investert i, innenfor gjeldende regler for slike fond. 

Ved betaling i utenlandsk valuta kan terminkontrakt benyttes. Utover dette skal det ikke benyttes 

avledede finansielle instrumenter ved forvaltning av kortsiktig likviditet i egen regi. 

6.4 Rapportering 
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Administrasjonen skal i forbindelse med halvårsrapportering pr. 30. juni, legge frem rapporter for 

styret som viser status for forvaltningen av selskapets kortsiktige likviditet. I tillegg skal 

administrasjonen etter årets utgang legge frem en rapport for styret som viser utviklingen gjennom 

året og status ved utgangen av året. 

Rapporten skal minimum angi følgende: 

• Fordeling på de ulike plasseringsalternativer/typer aktiva i kroner (markedsverdier) og i prosent av 

de samlede midler til driftsformål 

• Egne rentebetingelser sammenlignet med markedsrenter 

• Administrasjonens kommentarer knyttet til sammensetning, rentebetingelser/avkastning, 

vesentlige markedsendringer og endring i risikoeksponering 

• Administrasjonens beskrivelse og vurdering av eventuelt oppståtte avvik mellom faktisk forvaltning 

og rammene i finansreglementet. 

7. Forvaltning av selskapets gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler 

7.1. Vedtak om opptak av lån 

Styret og representantskapet fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. 

Med utgangspunkt i styrets/representantskapets vedtak har administrasjonen fullmakt til å: 

• gjennomføre låneopptak, herunder godkjenne vilkårene for lån og kreditter. 

• godkjenne vilkår og undertegne avtaler vedrørende finansielle instrumenter i gjeldsforvaltningen 

• ta opp nye lån til refinansiering av eksisterende gjeld 

• forvalte selskapets innlån etter de retningslinjer som framgår av dette reglementet, og i tråd med 

bestemmelsene i lov om interkommunale selskaper  og Selskapsavtalen. 

Selskapets gjeldsbrev skal undertegnes av styrets leder og administrerende direktør. 

7.2. Valg av låneinstrumenter 

Det kan kun tas opp lån i norske kroner. 

Lån kan tas opp som direkte lån i offentlige og private finansinstitusjoner, samt i livselskaper. Det er 

også adgang til å legge ut lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Lån kan tas opp som åpne serier 

(rammelån) og uten avdrag (bulletlån). 

Finansiering kan også skje gjennom finansiell leasing. 

7.3. Tidspunkt for låneopptak 

Låneopptakene skal vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatt investeringsbudsjett, forventninger 

om fremtidig renteutvikling og generelle markedsforhold. 
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7.4. Konkurrerende tilbud 

Låneopptak skal søkes gjennomført til markedets gunstigste betingelser. Det skal normalt innhentes 

minst 2 konkurrerende tilbud fra aktuelle långivere. Det gjøres unntak fra denne reglen for 

situasjoner hvor selskapet velger å legge ut sertifikat- eller obligasjonslån gjennom å gi en 

tilrettelegger et eksklusivt mandat. Prinsippet kan også fravikes ved låneopptak i statsbank. 

7.5. Valg av rentebindingsperiode – bruk av sikringsinstrumenter 

Styring av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i forhold 

til oppfatninger om fremtidig renteutvikling og innenfor et akseptabelt risikonivå gitt et overordnet 

ønske om forutsigbarhet og stabilitet i lånekostnader. 

Forvaltningen legges opp i henhold til følgende; 

a) Risikoen skal reduseres ved å spre tidspunkt for renteregulering. 

b) Gjennomsnittlig gjenværende renteløpetidsbinding på samlet rentebærende gjeld skal til en hver 

tid være mellom 0,5 og 5 år. 

For å oppnå ønsket rentebinding, gis det anledning til å ta i bruk framtidige renteavtaler (FRA) og 

rentebytteavtaler (SWAP). Rentesikringsinstrumentene kan benyttes i den hensikt å endre 

renteeksponeringen for selskapets lånegjeld. Forutsetninger for å gå inn i slike kontrakter skal være 

at en totalvurdering av renteforventninger og risikoprofil på et gitt tidspunkt tilsier at slik endring er 

ønskelig. 

Det bør tilstrebes å gjøre rentebinding mot den markedsrente som brukes som variabel ved 

utarbeidelse av kalkylerente i selvkostregnskapet.  

7.6. Størrelse på enkeltlån – spredning av låneopptak 

Forvaltningen legges opp i henhold til følgende; 

a) Låneporteføljen fordeles på flere lån med ulik forfallstidspunkt, slik at refinansieringsrisikoen 

begrenses. Et enkelt lån kan ikke utgjøre mer enn 20 % av den samlede låneporteføljen. 

b) Under ellers like forhold vil det være formålstjenlig at selskapet fordeler låneopptakene på flere 

långivere. 

7.7. Rapportering 

Administrasjonen skal i forbindelse med halvårsrapportering pr. 30. juni rapportere på status for 

gjeldsforvaltningen. I tillegg skal administrasjonen etter årets utgang rapportere til styret på 

utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året. 

For gjeldsforvaltningen skal det rapporteres om følgende: 

• Opptak av nye lån (inkl. avtaler om finansiell leasing) så langt i året. 

• Konvertering av eldre lån så langt i året. 
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• Sammensetning og verdi av låneporteføljen fordelt på de ulike typer passiva 

• Gjennomsnittlig løpetid, gjenværende renteløpetidsbinding og forfallsprofil på låneporteføljen 

• Egne rentebetingelser sammenlignet med markedsbetingelser 

• Administrasjonens kommentarer knyttet til endring i risikoeksponering, gjenværende rentebinding 

og rentebetingelser i forhold til selskapets økonomiske situasjon og situasjonen i lånemarkedet, samt 

forestående finansierings-/refinansieringsbehov. 

• Administrasjonens beskrivelse og vurdering av eventuelt oppståtte avvik mellom faktisk forvaltning 

og rammene i finansreglementet 

• Renterisiko ved en netto gjeldsbetraktning (jfr 9.1a). Følsomhetsanalyse ved renteendring. 

8. Forvaltning av selskapets langsiktige finansielle aktiva  

8.1 Formål 

Styret skal gjennom vedtak kunne avsette til eget forvaltningsfond midler som skal betraktes som 

langsiktige finansielle aktiva, og som kan forvaltes i tråd med dette reglementets punkt 8. Midler som 

avsettes til et slikt fond kan være frigjort kapital fra eventuelt salg av selskapets eiendeler, eventuell 

opparbeidet fri egenkapital eller annet.  Fondet skal sikre en langsiktig avkastning som kan bidra til å 

styrke selskapet med sikte på å  gi best mulige leveranser  til eierkommunene og andre mottakere av 

selskapets leveranser. Det styres etter en investeringshorisont på mer enn 5 år, samtidig som en 

søker en rimelig årlig bokført avkastning. 

8.2 Ansvarsforhold 

Administrasjonen gis fullmakt til å plassere selskapets langsiktige aktiva iht dette finansreglement. 

8.3 Investeringsmål 

 8.3.1 Generelt  

For å kunne oppfylle Forvaltningsfondets formål skal Forvaltningsfondets midler til enhver tid 

forvaltes etter kriteriene 

• sikkerhet 

• risikospredning 

• likviditet 

• avkastning 

Risikovurderinger foretas som omtalt i pkt 9.1.  

8.3.2 Likviditetsmål 

Investeringene skal skje i verdipapirfond godkjent av Finanstilsynet eller tilsvarende myndighet innen 

EØS-området.  
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8.3.3 Avkastningsmål 

Forvaltningsfondets avkastningsmål er å oppnå en tilfredsstillende avkasting. Målet innebærer at en 

søker å oppnå en verdistigning som er minst like god som markedet for de respektive porteføljer, gitt 

ved referanseindeksene (se punkt 8.4.3). Forvaltningsfondets avkastningsresultater skal bedømmes 

etter markedsverdijustert avkastning (aktivaene vurdert til markedsverdi). 

8.4 Investeringsstrategi  

8.4.1 Porteføljeinndeling 

Midlene skal allokeres til delporteføljer iht. følgende strategi: 

Aksjer: 

Norske og globale aksjefond:  20 % 

Rentefond: 

Norske rentefond   80 % 

Sum     100 % 

Strategien angir normalposisjon som kan avvikes innenfor vedtatt bånd for rebalansering. 

8.4.2 Rebalansering av porteføljene 

Delporteføljene skal rebalanseres min. hver 6. måned slik at markedsverdivektingen mellom andel 

aksjer og andel renter blir lik 20 % / 80 % (Strategi), med mindre avvikene mellom strategivektene og 

markedsverdivektene er mindre enn 3 prosentpoeng.  

8.4.3 Bruk av referanseindeks 

Følgende indekser gjøres gjeldende: 

Norske aksjefond: Oslo Børs benchmark indeks (OSEBX) 

Globale aksjefond: Morgan Stanley Capital International (MSCI) All Country (valutasikret til NOK) 

Norske rentefond og bankinnskudd: Oslo Børs Statsobligasjonsindeks ST4X (3 år)  

8.5 Gjennomføring 

Administrasjonen fastsetter nødvendige instrukser for forvaltningen av Forvaltningsfondet og kan 

velge eksterne forvaltere som kan forestå forvaltningen av dets midler. Eventuelle eksterne 

forvaltere må ha konsesjon fra Finanstilsynet eller tilsvarende myndigheter i EØS-området for å 

forestå forvaltningsoppdrag for Forvaltningsfondet.  

8.6 Investeringsbegrensninger  

8.6.1 Restriksjoner på investeringer i aksjefond 
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a) Den faktiske forvaltningen skal følge en indeksnær strategi basert på noterte aksjer i de respektive 

børser i land som er med i valgte referanseindeks som gir en bred dekning av det globale 

aksjemarkedet. 

b) Det skal velges aksjefond i modne markeder, og de valgte aksjefond skal ikke ha en relativ 

volatilitet på mer enn 2,5 % i forhold til OSEBX og MSCI for henholdsvis norske og globale aksjefond. 

c) Kapitalforvalteren kan ikke benytte porteføljen til å garantere for eller delta i nye aksjeemisjoner. 

8.6.2 Restriksjoner på investeringer i rentefond 

a) Ingen rentefond skal ha lavere kredittrating enn BBB- (”investment grade”).  

b) Rentefondenes samlete rentefølsomhet (durasjon) skal ikke overstige 3. 

c) Samlet gjennomsnittlig løpetid for kreditten i obligasjonsfondene skal ikke overstige 4 år. 

8.7. Rapportering 

Administrasjonen skal i forbindelse med halvårsrapportering pr. 30. juni, legge frem rapporter for 

styret som viser status for forvaltningen av Forvaltningsfondet. I tillegg skal administrasjonen etter 

årets utgang legge frem en rapport for styret som viser utviklingen gjennom  

året og status ved utgangen av året. 

Rapporten skal ta utgangspunkt i tabellen i punkt 8.4.1, og som et minimum angi følgende: 

• Fordeling på de ulike aktivaklasser i kroner (markedsverdier) og i prosent av de samlede langsiktige 

midlene (forvaltningsfondet) 

• Avkastning hittil i år sammenlignet med referanseindeks per aktivaklasse og samlet 

• Administrasjonens kommentarer knyttet til den faktiske aktivafordelingen, endringer i 

risikoeksponering, vesentlige markedsendringer, samt avkastningen i forhold til markedet og målt 

mot styrets budsjetterte avkastning. 

• Administrasjonens beskrivelse og vurdering av eventuelt oppstått avvik mellom faktisk forvaltning 

og rammene i finansreglementet 

• Administrasjonens kommentarer til mer-/mindreavkastning  ift referanseindeks 

9. Vurdering og kvalitetssikring av finansiell risiko 

9.1 Risikovurdering 

Det skal til hver rapportering til styret gjøres følgende atskilte risikovurderinger: 

a) Renterisikoen for plasseringer av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål og 

gjeldsporteføljen sett i sammenheng, 

• En ”netto” gjeldsbetraktning som viser selskapets renterisiko angitt i NOK ved en 1 % generell 

endring i rentekurven. 
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b) Den absolutte risikoen i forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva (Forvaltningsfondet) 

• Beregne rullerende standardavvik over siste 36 måneder til porteføljens gjennomsnittsavkastning. 

c) Den relative risikoen i forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva (Forvaltningsfondet) 

• Beregne rullerende relativ volatilitet (standardavviket til differansen mellom faktisk avkastning og 

referanseindeksens avkastning) over siste 36 måneder. 

Årlig skal det i tillegg rapporteres om porteføljens samlede tapsrisiko, målt ved en stresstest 

(Finanstilsynet el.l.), basert på faktisk utnyttelse av risikorammer. 

9.2 Kvalitetssikring 

Uavhengig kompetanse skal vurdere om finansreglementet legger rammer for en finansforvaltning 

som er i overenstemmelse med kommunelovens og den kommunale finansforskriftens prinsipper 

for god kommunal finansforvaltning. I tillegg skal uavhengig kompetanse vurdere rutinene for 
vurdering og håndtering av finansiell risiko, og rutiner for å avdekke avvik fra finansreglementet.  

Administrasjonen delegeres ansvar for at slike vurderinger innhentes. Det rapporteres på utført 

kvalitetssikring av rutinene minst en gang hvert fjerde år.  
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Saksframlegg

Tertialrapport per 31. august 2021

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 21/264

Saksnr. Utvalg Møtedato
2021/36.1 Styret IVAR IKS 12.11.2021

Vedlegg:
Hovedoversikt per 31.08.2021 

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 

Anlegget for oppgradert vannbehandling på Langevatn er nå ferdig.  Ved endelig aktivering på 
delanlegg er man kommet fram til noe kortere økonomisk levetid og dermed høyere avskrivninger 
enn det som var lagt til grunn ved budsjettutarbeidelsen  

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

For avløp er det budsjettert 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.  

For renovasjon/gjenvinning er det budsjettert med underskudd 2021. Rentekostnadene ligger over 
budsjett, mens avskrivninger ligger noe under budsjett. Behandling av mottatt restavfall har noe 
høyere kostnader enn budsjettert, hovedsakelig på grunn av manglende ferdigstillelse av 
plastvaskeanlegget. For våtorganisk og papp/papir er kostnadene noe lavere enn budsjettert.  

Innenfor renovasjon har markedsprisene betydning for det økonomiske resultatet.  For papp og papir 
har prisene hatt en betydelig økning i 2021 som gir bidrar positivt til resultatet for selvkostområdet. 

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 189 mill. på investeringsprosjekter per 31. aug.  Budsjettsummen for 
investeringer på kr 560 mill. inkluderer overføring av midler fra tidligere års ubrukte bevilgninger.  
Det vises for øvrig til den kvartalsvise statusrapporteringen for nyanlegg. 

Regnskaps- og finanstall vil bli nærmere kommentert i møtet. 



Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen 



Virkelig Budsjett Avvik  Avvik Avvik ekskl. 2020 Endring 

investering investering

hittil i år hittil i år kommuner kommuner Virkelig hittil i fjor 2020-2021

Driftsinntekter 592 253 655 576 445 697 15 807 958 -14 755 979 1 051 979 600 349 413   -8 095 758      

Lønn 141 462 091 143 495 457 2 033 366 2 033 366 141 526 902   -64 811           

Andre driftskostnader 284 928 406 272 596 873 -12 331 533 -14 755 979 2 424 446 291 069 994   -6 141 588      

Avskrivninger 128 118 425 126 899 786 -1 218 639 -1 218 639 94 240 742     33 877 683     

Finansposter 26 695 279 26 646 926 -48 353 -48 353 48 119 361     -21 424 082    

Resultat 11 049 454 6 806 655 4 242 799 0 4 242 799 25 392 414 -14 342 960

Investeringer 189 179 735 560 064 045 370 884 310 184 180 474   4 999 261       

Investeringer kommune-VAR 21 063 967 6 307 988 -14 755 979 35 662 361     -14 598 394    

Virkelig Budsjett 2020 Endring 

hittil i år hittil i år Avvik i % Avvik i enhet Avvik i kr Virkelig hittil i fjor 2020-2021

Solgt volum vann  (1000 m
3
) 29 958 30 000 -0,1 % -42 -79 148          29 454            1,7 %

Mottatt volum avløp  (1000 m
3
) 29 029 34 667 -16,3 % -5637 -14 656 748   36 523            -20,5 %

Mottatt restavfall  (tonn) 29 533 30 667 -3,7 % -1134 -2 267 333     30 298            -2,5 %

Mottatt våtorganisk  (tonn) 20 700 19 333 7,1 % 1367 2 733 333      20 847            -0,7 %

Mottatt papp og papir  (tonn) 7 915 9 100 -13,0 % -1185 8 177              -3,2 %

ØKONOMIRAPPORT

INVESTERINGER

MENGDER

RESULTATREGNSKAP

Per august 2021

https://ivariks.sharepoint.com/sites/OKAD_1101_Oekonomi/Shared Documents/05. Rapportering/2021.08.31_2.tertial 2021/Rapporter/Økonomirapport 2. tertial 2021



Saksframlegg

Statusrapport nyanlegg per 30.09.2021

Saksbehandler: Njål Erland
Arkivsak nr: 13/495

Saksnr. Utvalg Møtedato
2021/36.2 Styret IVAR IKS 12.11.2021

Vedlegg:
Status nyanlegg pr. 30.09.2021 (1) 

Saksutredning: 
Det er 10 prosjekt med godkjent prosjektramme som tatt med i rapporten. Samlet antatt sluttsum 
for disse 10 prosjektene er 112 mill kr lavere enn godkjent prosjektramme. Det er 2 prosjekt som har 
antatt sluttsum over godkjent prosjektramme. Begge prosjektene er i sluttfasen og det beløper seg til 
1,2 mill kr (Dam Langevatn) og 0,8 mill kr (Bygg mottak farlig avfall). 

Det jobbes aktivt med prognoser for antatt sluttsum og det er per dato god kontroll på 
kostnadsutviklingen i forhold til godkjente rammer. 

Forslag til vedtak:
Statusrapport nyanlegg 30.09.2021 tas til orientering.

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Njål Erland 
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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. 30.09.2021. 

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% 

- Krav om fossilfri byggeplass er stilt på 5 konkurransegrunnlag, og entreprisene er i gang.  

- Rapportering på CO2-besparelse pågår. 

 

 

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 560 mill kr 25,2 mill kr 

110013 Utvidelse Langevatn 1.100 mill kr 1.034 mill kr 989 mill kr 

110018 Dam Langevatn  94 mill kr 95,2 mill kr 91,3 mill kr 

110032 Hovedvannledning Vest 1.350 mill kr 1.299 mill kr 185,9 mill kr 

110042 Høydebasseng Håland 120 mill kr 118,8 mill kr 17,2 mill kr 

110049 Rehab VL Tronsholen - Tjensvoll 58 mill kr 55,3 mill kr 13,8 mill kr 

120038 Lukthåndtering SNJ 29 mill kr 29,0 mill kr 28,2 mill kr 

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

130005 Ettersorteringsanlegg 722 mill kr 722 mill kr 703 mill kr 

130016 Bygg mottak farlig avfall 15 mill kr 15,8 mill kr 10,6 mill kr 

SUM 4.071 mill kr 3.959,1 mill kr 2.065,3 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 vil bli lagt fram for styringsgruppen i august. Det ble bestemt å gå 
videre med de løsningene som er presentert i forprosjektet og starte detaljprosjektering. 
Styringsgruppen har også godkjent en prosjektramme på 560 mill kr (basert på oppstart i 
2023). 

Det arbeides med utarbeidelse av plandokumenter for reguleringsplan og Landskap og 
miljøplan (skal godkjennes av NVE). Arbeidene er noe forsinket pga manglende avklaring av 
myndighetsforholdet mellom NVE og Statsforvalteren/kommunen.  Det er nå avtalt møte med 
NVE og vi håper å få nødvendige avklaringer slik at planen kan sendes inn til videre 
behandling i løpet av året. 

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  560 000 000,- 
Godkjent prosjektramme 560 000 000,- 
Bevilget 2021  kr 0,- 
Totalt bevilget  kr 43.500.000,- 
Totalt forbruk  kr 25.200.000,- 
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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. Dette er omfattende arbeider som gjør at det gamle 

anlegget ikke vil være klart til sammenkopling med det nye før høsten 2023. 

 

 

Antatt slutt kostnad                                                                                  kr 1.034.000.000,- 

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   989.000.000,- 

 
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 oppgradert 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 

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, samt sluttrapport - som er under utarbeidelse. 

Sluttoppgjør med entreprenør er ferdig. Oppfylling pågår.  

Gjenstående arbeid: FDV, overlevering til drift, sluttrapport til NVE etter ferdig oppfylling. 

Fremdrift 

Anlegget ble overtatt 10.mai 2021. 

Risko 

Anlegget er avsluttet 

Økonomi 

Antatt slutt kostnad                                                         kr 95.229.000,- 
Usikkerhet/margin                                                             kr 10.000.000,- 
Godkjent prosjektramme                                                   kr 90.000.000 
Bevilget 2021                                                       kr 20.000.000,- 
Totalt forbruk pr. 30.06.2021                                             kr.91.252.000,- 
 
Sluttoppgjør med entreprenør er ferdig. Økt kostnad siden forrige rapportering: Ombygging 
av styringssystem mot SD anlegg Langevatn og konsulent rapportering NVE 
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September 2021: Ombygging er ferdig.  
 
 

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 

Ferdigstilling detaljprosjektering skjøvet ut ett kvartal til 4.kvartal 2021.  

 
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. 
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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. Planvedtak forventes i løpet av 1. kvartal 2022. 

 

Anskaffelse 
Siste leveranse av glassfiber rør til strekket Langevatn Engjelsvåg leveres 4.kvartal 2021 
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 – er tildelt Jærbetong AS 
Entreprise E12 Rør og ventiler i alle bygg – er tildelt ENWA AS 
Entreprise E14 Elektro i alle bygg – evaluering pågår 
Entreprise E13 Turbinaggregat til Fjermesad styringsbasseng – evaluering pågår 
Entreprise E03 Rørledning Engjelsvåg - Soma planlagt utlyst 4.kvartal 2021 
Entreprise E11 Ventilkammer Todneim, Soma, Røyneberg og Grannes planlagt utlyst 
4.kvartal 2021 
 
 
 Det forventes utlysingen av resterende entrepriser i løpet av 1-3.kvartal 2022 
Entreprise E04 Rørledning Soma – Grannes 
Entreprise E05 Styrt boring Røyneberg/Kjerrberget/Tjensvoll 
Entreprise E06 Tunnel Grannes - Tjensvoll 
Entreprise E15 Styring og overvåking (Rammekontrakt) 
Entreprise E16 Rørledning Grannes – Tjensvoll høydebasseng 
 
 
FREMDRIFT ENTREPRISER 

 

Anleggsarbeidet på rør ledningsstrekket Langevatn – Engjelsvåg pågår.  

Byggentreprisene på styringsbasseng og 3 ventilkammer pågår.  

Prefabrikkering av prioriterte rørdeler startet. 

RISIKO 

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

ekspropriering. 

 

Uventete prisøkninger og leveringstider på rørmaterialer. 
 
KOSTNADER 

Antatt slutt kostnad                                                         kr 1.299 mill 
Godkjent prosjektramme                                                   kr 1.350 mill 

Bevilget totalt 2021                                                       kr 458    mill 
Totalt forbruk pr.1.oktober 2021                                        kr 185,9 mill  
 

 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 
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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: 
Forprosjekt:        ferdigstilt januar 2020  
Planarbeid:       ferdigstilt april 2021 
Det.prosjektering:     ferdigstilles desember 2021 
Kontraktinngåelse for basseng:  februar   2022    
 Anleggsstart basseng:   mars 2022 
 
 
Status fremdrift: 
Konkurransen for tildeling av entreprisekontrakt B1 basseng er kunngjort. Evaluering med 
tanke på prekvalifisering pågår. 
 
Konkurransegrunnlalget for Tvihaug pumpestasjon 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 Magnus Ånestad grunneier på Tvihaug. Avtaledokumentet om kjøp 
av tomt er klar til signering. Forventes ferdig signert i løpet av høst november 2021 
 
Status økonomi pr. 1.10.2021: 
Antatt sluttkostnad                                                                                   118.833.000,- 
Godkjent prosjektramme                                                                             120.000.000, - 
Budsjett per 2021                                                                                  22.000.000,-
Bevilget i 2021                                                                                                10.300.000,- 
Totalforbruk per 1.10.2021                                                                              17.205.000,- 
 
 
 
 

 

 

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. 
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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. 

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. 

2 tilbud er mottatt for denne delstrekningen. Begge er priset nesten 60 % over opprinnelig 

budsjett. Det har vært stor prisstigning i markedet og enkelte råvarer har steget med 60-75% 

fra september 2020 til mai 2021. Kontrakt er inngått med Stangeland Maskin og oppstart 

graving blir i oktober 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. 

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

Arbeidene starter opp i begynnelsen av oktober 2021. 

Risiko 

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

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 
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. 30.09.2021: 
Antatt sluttkostnad:   kr 55 300 000 

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

Totalt forbruk pr. 30.06.2021 kr 13 826 901 (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: 

• 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 1.10.2021                                                                             665.689,- 
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*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 før 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 

Antatt slutt kostnad                                                         kr 122.000.000 
Usikkerhet/margin                                                             kr   18.000.000 
Godkjent prosjektramme                                                   kr  
Bevilget 2021                                                       kr 0 
Totalt forbruk pr. 30.06.2021                                             kr. 
 
Generelt 

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



   
 

 Side 14 
 

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

IVAR har oppgradert 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 

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, samt sluttrapport - som er under utarbeidelse. 

Sluttoppgjør med entreprenør er ferdig. Oppfylling pågår.  

Gjenstående arbeid: FDV, overlevering til drift, sluttrapport til NVE etter ferdig oppfylling. 

Fremdrift 

Anlegget ble overtatt 10.mai 2021. 

Risko 

Anlegget er avsluttet 

Økonomi 

Antatt slutt kostnad                                                         kr 95.229.000,- 
Usikkerhet/margin                                                             kr 10.000.000,- 
Godkjent prosjektramme                                                   kr 90.000.000 
Bevilget 2021                                                       kr 20.000.000,- 
Totalt forbruk pr. 30.06.2021                                             kr.91.252.000,- 
 
Sluttoppgjør med entreprenør er ferdig. Økt kostnad siden forrige rapportering: Ombygging 
av styringssystem mot SD anlegg Langevatn og konsulent rapportering NVE 
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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. 

- Sweco er informert via eget møte og skriftlig om status i prosjektet. 
 

Antatt sluttkostnad (Forprosjekt og felles VA prosjekt med KK) Kr 30 mill på grunn av endring 
i forutsetningene.                                                                                                     
Kalkulert kostnad -                                                                   Ikke fastlagt 
Usikkerhet                                                                 Ikke fastlagt 
Budsjett (bare prosjekteringskostnader)                                       kr  28 mill          
Bevilget  2019                                                        kr 28 mill                                
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Totalt forbruk pr. 01.10.2021                                kr. 15,2 mill 
 

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.  

Skrubber levert av Graintec (totalentreprenør maskin) fungerer enda ikke 

tilfredsstillende, kontrakten er derfor ikke overtatt og 5 % av kontraktsum holdes tilbake. 

Befaring med leverandør er gjennomført og optimalisering pågår. Ekstra fagpersonell 

internt er satt på saken for tettere oppfølging. I tillegg til optimalisering av 

skrubberanlegget arbeides det også med optimalisering av kullfilter.   

 

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. 

 

Risiko 

Økonomisk risiko 
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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.  

 

Kostnader 

    Pr. 01.07.2021 Pr. 01.10.2021 

- 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   27,93 mill kr 28,22 mill kr 

- Forventet sluttsum   28,91 mill kr 28,96 mill kr 

  

5 % av kontraktssummen til Graintec betales ikke ut før skrubberanlegget fungerer 

tilfredsstillende.   

 

Oppfølging av skrubberanlegget genererer interne timer. Mindre tilleggsarbeider for 

optimalisering av skrubberanlegg kan enda komme. Luktkomponenter (som ikke kan fjernes i 

skrubberen) er registrert, arbeid for avklaring og utredning av disse pågår og føres som 

interne timer på prosjektet.  

 

Det vurderes enda om prosjektet må utvides og om det må bevilges mer penger for 

supplerende tiltak.    
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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. 
 
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. 
 
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. 08.09.2021                                              kr  1.022.575 

 
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. 
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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 2021. Ny 

dispensasjonssøknad er sendt og er til behandling hos Hå kommune. 

 

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. 

 

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. 

 

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 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. 
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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 til stede fra leverandør i perioden 

januar til mars 2021. Deretter har anlegget vært uten drift. IVAR IKS ønsker ikke å drifte 

anlegget før der formelt er overtatt fra leverandør. Planlagt ferdigstillelse er fra september 

2021 med forbehold om innreisemulighet uten karantene for hoved- og underlevererandører. 

Beregnet tid fra oppstart til overtakelse er ca 6 måneder. 

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, antatt september 2021, 3 måneders varighet  
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,-  
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Til disposisjon per 01.01.2021    kr  35.122.498,- 
Totalforbruk                                                              kr 702.993.000,-   
* 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 sotering.  

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. 

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.  

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.   

På grunnlag av forannevnte har vi fått utarbeidet tegninger og beskrivelse av bygget, 

samt kostnadskalkyle som er satt sammen til en rapport.  

Tilbudsgrunnlag ble sendt ut via EU- supply og kontraheringsprosessen er 

gjennomført og avsluttet. Totalentreprisekontrakt er inngått med entreprenør og 

prosjektering er avsluttet. Byggearbeidene har pågått siden april`21 og vil bli fullført i 

løpet av november`21.   

Status/ Fremdrift:  

- Avropsavtale inngått med konsulent som vi har rammeavtale med for uavhengi 

kontroll, brannprosjektering. 
- IG søknad ble delt opp i tre faser, da dette var nødvendig på grunn av tiltaksklasse 

for brannprosjektering av bygget. Dette har medført at sakstiden i SK er vesentlig 
lengre enn forutsatt.  

- Byggestart 22.04.2021. 
- Gulvstøp i hele bygget er fullført.  
- Veggelementer og lett - tak fullført. 
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- Tømmerarbeidet innvendig og i inngangsparti fullført. 
- Tekniske fag – og innredningsarbeider pågår. 
- Ferdigbefaring avtalt 2.11.2021    

 
Antatt slutt kostnad                                                                 kr. 15.8 mill 
Usikkerhet                                                                Ikke fastlagt 
Godkjent prosjektramme                                                             kr. 15 mill                                                                                                                   
Totalt forbruk pr. 1.10.2021                                                         kr. 10.6 mill                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



Saksframlegg

Brannsikkerhet avfallsanlegg

Saksbehandler: Audun Roalkvam
Arkivsak nr: 21/507

Saksnr. Utvalg Møtedato
2021/36.3 Styret IVAR IKS 12.11.2021

Saksutredning: 
Administrasjonen i IVAR har fått forespørsel fra medlemmer i representantskapet om å legge frem 
orienteringssak om brannsikkerhet i avfallsanlegg. Henvendelsen fokuserer på 
ettersorteringsanlegget og forbrenningsanlegget begge lokalisert på Forus. 

Saken legges frem for styret i forkant av møte i representantskapet. 

Årsak til henvendelse er flere branner i avfallsanlegg de siste årene, hvor den siste storbrannen var i 
Returkraft (forbrenningsanlegg i Kristiansand) sitt anlegg like før sommerferien.  

Avfallsbransjen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Miljødirektoratet, 
brannvesen og Statsforvalteren er alle opptatt av denne utviklingen i bransjen. Utviklingen skyldes 
flere faktorer, men kombinasjon av endret sammensetning av avfall, men bl.a. flere batterier og økt 
behandling av avfall for å sikre bedre gjenvinning, er de viktigste. 

På bakgrunn av dette er det utarbeidet flere rapporter med tema brannsikkerhet, samt gjennomført 
tilsynsaksjoner. Avfallsbransjen har selvsagt også på eget initiativ økt sitt fokus på brannsikkerhet.   

I denne saken gjengis de viktigste funnene i undersøkelsen av tidligere branner, samt IVARs arbeid 
for å forhindre brann i våre anlegg. 

I 2019 utarbeidet RISE Fire Research AS en rapport om brannrisiko i avfallsanlegg på bestilling fra DSB 
og Miljødirektoratet. Rapporten viste blant annet at de vanligste årsakene til brann var selvantenning 
ved kompostering, "thermal runaway" i batterier, friksjonsvarme ved kverning og menneskelig 
aktivitet (påtenning, uhell mm).  

Blandet avfall, batterier (særlig feilsorterte batterier), elektrisk og elektronisk (EE) avfall, i tillegg til 
papir, papp og kartong er ifølge RISE opplyst å være høyrisikoavfall. 

Sentrale tiltak som angis: 

· deteksjon og overvåking 
· begrense mengder avfall 
· orden og ryddighet 
· god opplæring 
· mottakskontroll 



· tilgjengelig og riktig dimensjonert slokkeutstyr
· løsninger for å samle opp slokkevann for å unngå at miljøgifter slipper ut. 

På bakgrunn av rapporten ble det gjennomført en større tilsynsaksjon i bransjen, som konkluderte 
med at en må sette søkelys på gode brannrisikovurderinger og god opplæring av alle ansatte. 

Adferd

Av faremomenter nevnt over er det to som berører befolkningens adferd. Det er feilsortering av 
batterier og elektronisk avfall. Batterier, særskilt enkelte typer oppladbare batterier, inneholder 
store mengder energi, som kan frigjøres ved behandling av avfall. EE-avfall kan også inneholde 
batteri eller andre kilder som kan utløse brann ved feil behandling.  

Riktig behandling og levering av batteri og EE avfall til riktig mottak er vesentlig. I IVAR-området kan 
disse avfallstypene leveres til forhandler eller til gjenvinningsstasjon. Enkelte kommuner samler også 
inn avfall via rød dunk.   

Både bransjeorganisasjonen Avfall Norge og Samfunnsbedriftene varsler økt fokus om informasjon til 
innbyggere om korrekt levering av batteri/EE-avfall i tiden fremover. 

IVARs innsats vedrørende brannsikkerhet

Ut fra rapporten gjengitt over og egen erfaring er det ettersorteringsanlegget, 
hageavfallskompostering på Sele og kverning av trevirke (aktivitet under avvikling) som har størst 
fokus innen brannsikkerhet. IVAR tar også imot batterier og EE-avfall separat på 
gjenvinningsstasjonene våre, men vi behandler ikke dette avfallet selv. Dette sorteres, pakkes 
forsvarlig og sendes til egne mottaksanlegg. 

Tiltak IVAR har utført er fokus på brannsikkerhet ved bygging av nye anlegg, ROS analyser og 
kontinuerlig forbedringsarbeid/internkontroll. 

ROS-analyser

Vi har i 2020/2021 foretatt nye ROS-analyser på ettersorteringsanlegget, Hogstad, deponigassanlegg 
Sele og Forus gjenvinningsstasjon. De andre anleggene har ROS-analyser gjennomført i løpet av de 
siste fem årene.  

IVAR har gode prosedyrer for jevnlige vernerunder på anlegg. Vi er også ISO-sertifisert, og får årlig 
eksternt tilsyn av etterlevelse av vårt internkontrollsystem. 

Ettersorteringsanlegget

Vi har hatt stort fokus på brannsikkerhet ved bygging av nye anlegg. Brann var et særskilt tema for  
ettersorteringsanlegget, som behandler blandet restavfall. Anlegget har automatisk detektering og 
slukkerobot i mottakshallen. I resten av anlegget er det avansert deteksjonsutstyr og slokking via 
Inergen gass, samt overrisling av porter.  



Brannvesenet og Statsforvalteren var i 2020 på tilsyn på ettersorteringsanlegget. Anlegget fikk tre 
avvik, som alle ble lukket og godkjent kort tid etter tilsynet. 

Ettersorteringsanlegget vil bli omfattet av industrivern forskrift, som betyr enda større fokus å 
begrense konsekvenser eventuelle uønskede hendelser kan ha på omgivelser. Dette omfatter bl.a. 
opplæring av egne ansatte og øvelser mm  

Forus energigjenvinning

IVAR er medeier i Forus Energigjenvinning, men anlegget drives av egen organisasjon. Vi har fått 
følgende orientering fra anlegget om brannsikkerhet: 

«Forus Energigjenvinning er en bedrift med totalt 22 ansatte. Vi er ett av 17 forbrenningsanlegg i 
Norge hvor vi brenner/gjenvinner restavfallet fra husholdningsavfall/næringsavfall. Anlegget har 2 
stk forbrenningsovner (linje 1 og linje 2). 

Anlegget drives 24/7 med 3 skifts ordning. 

Største faren for brann er ved kverning av avfall som pågår på dagtid mellom 7-17. 
Nesten alt avfall blir kvernet på linje 2, der faren er at det «slår» gnist fra batteri, nødrakett eller 
gassflaske fra mottatt avfall. 

En annen fare er avfall som blir liggende over lang tid, men dette skjer kun ved vedlikehold på 
anlegget. Avfall kan da i ligge i 3 uker før det går til kverning/energigjenvinning.    

For å øke sikkerheten har Forus Energigjenvinning i 2018 investert i varmesøkende kamera i 
mottaksbingene våre, samt investert i brannslanger/kuplinger for raskt å kunne koble oss til 
brannkum ute på plassen. 

Etter vi fikk dette utstyret har det ikke vært behov for assistanse fra brannvesen hos FE. 

Det gjennomføres årlig brannøvelse/kurs for oppdatering.» 

Oppsummering
IVAR har flere avfallsanlegg som tar imot og behandler avfall som krever økt fokus på brannsikkerhet. 
IVAR har gode rutiner for gjennomføring av ROS-analyser og vernerunder på anlegg. Vi holder også 
jevnlige beredskapsøvelse. Vi har anlegg med avansert deteksjons- og slukkeutstyr, og godt 
samarbeid med brannvesen. 

Totalt sett har vi et godt system for å motvirke forekomst av branner i våre anlegg. Dette betyr ikke 
at vi er immune mot branner, og må fortsette arbeidet med kontinuerlig forbedring innen fagfeltet. 

. 

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.



Med hilsen 

Ingrid Nordbø Audun Roalkvam
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