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2022/09 Årsregnskap og styrets beretning 2021 

2022/10 Oppnevning av klagenemd for IVAR IKS 

2022/11 Digitale møter og signering av protokoller 

2022/12 Orienteringssaker 

2022/12.1 Orientering om dammer i IVAR 

2022/12.2 Biogassavtale IVAR - Lyse Neo 

2022/12.3 Status plastvaskeanlegg 
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Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen



Saksframlegg

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 22/166

Saksnr. Utvalg Møtedato
2022/06 Styret IVAR IKS 01.04.2022

Saksutredning: 

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen 



Saksframlegg

Godkjenning av protokoll

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 22/166

Saksnr. Utvalg Møtedato
2022/07 Styret IVAR IKS 01.04.2022

Vedlegg:
Protokoll - Styret IVAR IKS - 21.01.2022 

Saksutredning: 

Forslag til vedtak:
Protokoll godkjennes.

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen 



Møteprotokoll 
for 

Styret IVAR IKS 

Møtested: Teams
Dato: 21.01.2022
Tid: Kl. 09:00

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

Representantskapets 
leder: 

Jarl Endre Egeland 

Observatører: Eline Nilsen Furre, Geir Strømland
Forfall: 

Administrasjonen: Ingrid Nordbø, Jostein Karlsen

Sakliste 

Sak nr. Sakstittel
2022/01 Godkjenning av innkalling og saksliste

2022/02 Godkjenning av protokoll

2022/03 Statusrapport nyanlegg per 31.12.2021

2022/04 Orienteringssaker

2022/04.1 Status plastvaskeanlegg

2022/05 Eventuelt
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2022/01 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandling

Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes.

2022/02 Godkjenning av protokoll

Behandling

Vedtak: 
Protokoll godkjennes.

2022/03 Statusrapport nyanlegg per 31.12.2021

Behandling
Njål Erland orienterte.

Vedtak: 

Statusrapport nyanlegg per 31.12.2021 tas til orientering. 

2022/04 Orienteringssaker

2022/04.1 Status plastvaskeanlegg

Behandling
Njål Erland og Ingrid Nordbø orienterte. Anlegget er fortsatt ikke ferdigstilt, og er ikke overtatt 
av IVAR, og er heller ikke klar for prøvedrift.  Etter at arbeidet med ferdigstilling av anlegget 
ble tatt opp igjen i september 2021 har leverandør hatt utfordringer med å få løst de 
gjenværende tekniske utfordringene med anlegget. Det er tvil om kravene i henhold til 
kontrakt oppnås, og IVAR følger opp kontrakten tett.   

Vedtak: 
Saken tas til orientering.
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2022/05 Eventuelt

Behandling
Ingrid Nordbø orienterete kort om aktuelle saker i IVARs drift

· Det ble gjennomført administrativt eiermøte 14. januar med deltakelse fra 
kommunedirektører/kommunalsjefer/økonomisjefer. 

· Avtale om salg av biogass til Lyse – reforhandling av avtalen startet opp.  
Styrebehandling 1. april. 

· Ingen alvorlige HMS hendelser. 
· Endret beregning CO2 avgift Forus energigjenvinng - mulig 2 mill i besparelse grunnet 

god utsortering av fossil plast på ettersorteringsanlegg. Tilsvarer halvering av 
forbrenningsavgiften, og ca 5% prisreduksjon totalt på all vår forbrenning. 

· Mixed plastic til finsortering Danmark –kjemisk gjenvinning Quantafuel og 
sementfabrikk 

· Innført materialgjenvinning for trevirke (sponplateproduksjon), oppnår ca 80% 
materialgjenvinningsgrad i første driftsår, uten ekstra kost. Innfører separat sortering 
av MDF på gjenvinningsstasjoner. 

· IVAR deltar for tiden i anbudskonkurranser for å utnytte ledig kapasitet i anlegg. 
· IVAR har en utsortering av plast fra restavfall på 27 kg per innbygger og vi er best i 

landet,  Oslo har til sammenligning 5,5 kg per innbygger.  

Fastsettelse av lønn adm. dir. IVAR, lønnsoppgjør 2021.   -  Unntatt offentlighet (ofl. § 
13 1. ledd, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1) 
Styreleder ba om å få diskutere lønnsfastsettelse av lønn for adm. dir.  Ingrid Nordbø forlot 
møtet under denne behandlingen.  

Vedtak: 

Etter diskusjon i styret var det enighet om et personlig tillegg på kr 7 000, samt en generell 
justering på kr 3,8 %. 

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

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



Saksframlegg

Styrets møte med revisor

Saksbehandler:
Arkivsak nr: 21/264

Saksnr. Utvalg Møtedato
2022/08 Styret IVAR IKS 01.04.2022

Saksutredning: 

I henhold til regnskaps- og revisorlov skal styret årlig avholde et møte med revisor uten 
administrasjonen til stede. 
Revisor Stig Fjelldahl vil gå gjennom en generell presentasjon i tillegg til diskusjon med styret.  

Forslag til vedtak:

Med hilsen 

Ingrid Nordbø 



Saksframlegg

Årsregnskap og styrets beretning 2021

Saksbehandler:
Arkivsak nr: 21/264

Saksnr. Utvalg Møtedato
2022/09 Styret IVAR IKS 01.04.2022

Vedlegg:
Konsernregnskap 2021 IVAR IKS 
Styrets beretning 2021 (002) 
Uavhengig revisors beretning - IVAR IKS 

Saksutredning: 

Vedlagt følger forslag til styrets beretning og årsregnskap for 2021.  
I og med at IVAR IKS eier IVAR Næring AS legges det fram konsernregnskap. 

Resultat for de enkelte selvkostområdene føres som kortsiktig gjeld eller fordring, se note 11.  For 
vann og avløp har vi et akkumulert overskudd fra tidligere år. I tråd med selvkostreglementet skal 
overskudd tilbakeføres kommunene og dermed gebyrbetalerne, og for 2021 synliggjøres dette 
gjennom regnskapsunderskudd med dekning fra tidligere års overskudd. 

Økt rentenivå har gitt høyere kalkylerente som belastes selvkostområdene og gitt større belastning 
for både vann, avløp og renovasjon enn budsjettert.   

For vann var det for 2021 budsjettert med et underskudd på 7,6 mill. som delvis tilbakebetaling av 
akkumulert selvkostfond, men regnskapet viser at underskuddet kom på kr 31,2 mill. Deler av 
prosessanlegget på det nye vannbehandlingsanlegget på Langevatn har kortere økonomisk levetid 
enn forutsatt, og dette gir noe høyere avskrivninger enn budsjettert.   

For avløp ble det budsjettert med overskudd på kr 5,9 mill. på grunn av tidligere års overskudd. 
Lavere nedbørsmengder med reduksjon i mottatt avløpsvann for renseanleggene er i tillegg til 
renteøkning er hovedårsaker til et dårligere økonomisk resultat enn budsjettert. For avløp ble 
underskuddet kr 24,2 mill. 

For renovasjon er det i økonomiplanen lagt opp til en gradvis økning av gebyrene og det ble dermed  
budsjettert med underskudd på kr 13,6 mill.  for 2021. 
Økte priser for papp og papir har imidlertid gitt en resultatforbedring og dermed et underskudd på kr 
1,0 mill.    

IVAR har ansvaret for renovasjonstjenesten for Strand, Hjelmeland og Suldal kommuner.  Denne 
virksomheten føres under eget selvkostområde – IVAR Renovasjon Ryfylke. Det var her budsjettert 
med et underskudd på kr 1,9 mill., men regnskapet viser et underskudd på kr 2,8 mill. Utrulling av 4-
dunk ordning og andre kostnader knyttet til innsamling er hovedårsak til høyere underskudd.  



Etter at resultatet for selvkostområdene er ført som gjeld/fordring mot kommunene, viser resultatet 
for IVAR IKS (morselskapet) etter skatt et overskudd på kr 47 131 438 for 2021, se note 3. 
Overskuddet skriver seg fra overskudd finansposter og overskudd på IVAR IKS’ salg til IVAR Næring AS 
med fradrag for avsetning til etterdrift Sele. IVAR IKS får dermed et overskudd før skatt på         kr 
47 131 638.  
Med en skattekostnad for på kr 276 800 blir årets overskudd etter skatt kr 46 854 638.  
Skattekostnaden gjelder næringsvirksomheten.  

Regnskapet vil bli nærmere gjennomgått i møtet. 

I forkant av møtet vil styret få tilgang til en foreløpig versjon av fullstendig årsrapport inklusiv faglig 
del. Selskapets endelige årsrapport trykkes opp i etterkant av styremøtet og behandles av 
representantskapet 22.04.2022. 

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

Utbrudd av Covid-19 (Korona-viruset) har også i 2021 preget IVAR, og det er jobbet intenst med å 
unngå smittespredning både mellom egne ansatte og kunder ved fokus på hygiene, sosial avstand og 
bemanningsplanegging. Det meste av vår virksomhet er samfunnskritiske oppgaver og det foreligger 
kartlegginger og kontinuitetsplaner for å holde driften i gang. IVAR følger sentrale retningslinjer når 
det gjelder smittevern som også følges opp gjennom interne rutiner. Innenfor disse rammene har 
IVAR normal drift på anleggene med spesielle tiltak på gjenvinningsstasjonene der det er stor grad av 
publikumsbesøk.   

Årsregnskap og styrets beretning for 2021 legges frem med følgende forslag til 
vedtak: 

Forslag til vedtak:

Regnskapet og styrets beretning for 2021 godkjennes.
Kr 46 854 638 avsettes annen opptjent egenkapital. 
Regnskapet oversendes representantskapet i årsrapporten. 



Med hilsen 

Ingrid Nordbø







































STYRETS BERETNING 

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

ORGANISASJON 

Eierforhold 

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

Styrende organer 

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

Representantskapet  

I representantskapet har det i 2021 vært til sammen 26 representanter valgt fra kommunene med 
denne fordelingen: Gjesdal 1, Hå 1, Klepp 1, Kvitsøy 1, Randaberg 1, Sandnes 5, Sola 2, Stavanger 
10, Time 1, Strand 1, Hjelmeland 1 og Suldal 1 representant. Følgende valgte representanter for 
perioden 2020-2024 utgjorde IVARs representantskap for 2021: 
Gjesdal: Frank Oftedal, Hå: Jonas Skrettingland, Klepp: Sigmund Rolfsen (nestleder), Kvitsøy: Stian 
Giil Bjørsvik, Randaberg: Jarle Bø, Sandnes: Iselin Høle, Sigurd Sjursen, Jan Refsnes, Inger Anita 
Merkesdal, Reidar M. Thu, Sola: Trond Sel, Siri Jordbrekk, Stavanger: Jarl Endre Egeland (leder), 
Hilde Farhet Born, Dagny Sunnanå Hausken, Helge Arntzen, Åse Lill Skår, Katrine Lilleland, Snorre 
Egeberg Johnsen, Leif Arne Moi Nilsen, Ingebjørg Folgerø, Mette Vabø, Time: Andreas Vollsund, 
Strand: Irene H. Lauvsnes, Hjelmeland: Gaute Hauge, Suldal: Gerd Helen Bø. 

Styret 

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

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

Styret og ledende ansatte er omfattet av selskapets løpende styreansvarsforsikring som dekker 
personlige rettslige erstatningsansvar for formueskader som disse kan pådra seg i egenskap av sin 
styre- eller lederfunksjon.  Ansvarsforsikringen er plassert hos forsikringsgivere med solid finansiell 
styrke.  

Arbeidsmiljøutvalg 

Følgende er medlemmer av arbeidsmiljøutvalget ved årsskiftet 2021/2022: 

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

Representant fra bedriftshelsetjenesten (Avonova) og stabsleder HR og HMS Astrid Salvesen møter 
i tillegg fast i utvalget. 

HMS 

IVAR har et velfungerende system for å ivareta helse, miljø og sikkerhet for de ansatte. Alle 
avdelinger har et selvstendig HMS-ansvar som står i forhold til den drift og aktivitet avdelingen 
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utfører. Hendelser (avvik eller uønskede hendelser) meldes elektronisk i et system for 
hendelsesbehandling.  
Organisasjonen har hatt et langsiktig mål om at sykefravær skal være under 4 %. I 2021 var 
sykefraværet 5,66 %. Det er høyere enn målsetning, og følges opp av ledelsen.  
Sykefravær er tema på alle møter i AMU, og vi har ikke funnet grunn til å tro at sykefraværet er 
arbeidsrelatert. I tillegg har også 2021 vært preget av pandemien, og de ansatte har, med bakgrunn i 
anbefalinger fra myndighetene, hatt en lavere terskel for å være hjemme, også med mindre 
forkjølelsessymptomer. 
IVAR har i 2021 hatt 10 hendelser med personskade, der 4 av hendelsene medførte fravær. 
Hendelsene har oppstått i vår driftsorganisasjon, og ingen av hendelsene er gjentakende. Alvorlige 
hendelser som har medført fravær, blir gjennomgått for læringsutbytte og iverksettelse av eventuelle 
tiltak.  
IVAR har bedriftslegeordning som omfatter målrettede arbeidsrelaterte helseundersøkelser, og 
bistand til vurderinger av arbeidsmiljø og øvrige kartlegginger. Sykefravær følges opp av nærmeste 
leder. 

Internkontroll og ISO-sertifisering

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

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER 

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

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

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

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

Kjemisk gjenvinning 
Kjemisk gjenvinning av både blandet plast og av plasttypen PET/polyester. IVAR er 
involvert i flere FoU-prosjekter for teknologiutvikling og bidrar med materialkunnskap og 
levering av testmateriale. 

Produktutvikling gjenvinningsplast 
Utvikling av rørklemmer, basert på IVARs gjenvinningsplast. Produktutvikling hos Bryne 
Plast.  Støtte fra «Katapult»-programmet..  
Intensjonsavtale med Lærdal Medical om bruk av gjenvunnet IVAR-plast, samt gjenvinning 
av Lærdal-plast. 

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

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

LOSINOR (prosjektperiode 2017 - 2020) 

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

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

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

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

WIDER UPTAKE (2020 – 2024) 
EU prosjekt om sirkulærøkonomi i vannbransjen hvor IVAR er partner sammen med en 
rekke norske og internasjonale partnere som involverer både universiteter, 
forskningsinstitutter, offentlige og private bedrifter. Utvikling av «verktøy» for vurdering av 
effektiviteten («smartness») i gjenvinning og ressursutnyttelse fra avløp og slam er sentrale 
tema i prosjektet. Dette  er langt på vei i tråd med annen satsingen IVAR alt gjør på dette 
feltet, og deltakelse i dette prosjektet vil styrke dette ytterligere.  

Bransjenorm biogassanlegg (2019 -..)  
Modell som har blitt utviklet for å beregne bærekraften i produksjonen av biogass og som 
skal bidra til å gjennomføre analyser av anlegg for å øke bærekraften. Dette forventes å bli 
en del av rapporteringen til miljømyndighetene i fremtiden. IVAR har her spilt en sentral 
rolle i uttesting og videre utvikling av modellen. De fleste store biogassanleggene i Norge vil 
implementere og bruke denne modellen på sine anlegg.  

RENASYS SOLUTIONS AS -  FILTERTEKNOLOGI (2018-2022) 
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Pilottesting av filter for behandling av avløpsvann og slam. 

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

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

PROFILERING AV MIKROBIOLOGISKE SAMFUNN I SJØ (2019-2020). 
Prosjektet ble fullført med rapport i løpet av våren 2020. Prosjektet brukte  molekylærgenetiske 
metoder for å skille mikrobiologisk forurensning fra avløpsledningen på Borestranda fra 
mikrobiologiske påvirkning fra Figgjoelva.  Resultatene fra prosjektet blir publisert i en artikkel 
[Tracking bacterial pollution at a marine wastewater outfall site – a case study from Norway] i 
tidsskriftet Science of the Total Environment i løpet av 2022.  

RENCARBIO – BIOCHAR  AS A QUALITY RECYCLING-PRODUCT FROM ORGANIC WASTE 
FRACTIONS (2021-25) 
Prosjektet tar sikte på å undersøke muligheter for å bruke biokull laget av organiske avfallsfraksjoner 
(f.eks. biorest) i jordbruk og annen plantedyrkingen.  

Bedre separering av husdyrgjødsel, økt gjenvinning av fosfor 
Via Jæren Biopark AS, som IVAR Næring AS er medeier i sammen med Felleskjøpet AS og Lyse 
AS, deltar IVAR i et prosjekt som er delfinansiert av Innovasjon Norge sammen med Jæren Biogass 
AS. Prosjektet har til formål å utføre tester av forskjellige separasjonsmetoder for husdyrgjødsel, for 
å avgjøre hvilken metode som gir best biogassutbytte og fosformengde fra tørrfraksjon etter 
separering. IVAR skal bidra med prøvetaking og analysering, samt veiledning, rapportering og 
kvalitetssikring i gjennomføring av prosjektet. 

PHARMASEA 
I prosjektet skal distribusjon og effekter av legemidler i marine økosystemer kartlegges og risiko 
vurderes. Det vil foregå prøvetaking av innløps- og utløpsvann på SNJ, samt i vann, sedimenter og 
biota rundt utløpet i Håsteinsfjorden. Prosjektet er finansiert av EU og er et samarbeid mellom 
universiteter i Norge, Tyskland, Italia og Spania. IVARs rolle i prosjektet er å tilrettelegge for og delta 
i prøvetaking i anlegget. 

BEMANNING, LIKESTILLING OG DISKRIMINERING 

Personell 

Gjennomsnittlig antall faste stillinger i 2021 var 252,5 som utgjør 215,37 årsverk. I tillegg 
har det i 2021 vært gjennomsnittlig 9 lærlinger. Gjennomsnittsalderen på fast ansatte var pr. 
15.12.2021 43,43 år mot 44,49 år i 2020. 32,3 % av de ansatte er kvinner, 67,7 % av de 
ansatte er menn.  
Ledergruppen består av 5 menn og 3 kvinner. I tillegg er det 1 kvinnelig driftssjef og 3 
kvinnelige seksjonsledere. Styret i IVAR består av 4 kvinner og 5 menn.
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Ved årsskiftet bestod ledergruppen av adm. direktør Ingrid Nordbø, avdelingsleder økonomi 
og anskaffelser Jostein Karlsen, avdelingsleder drift VA Ernst Georg Hovland, 
avdelingsleder plan og utbygging Njål Erland, avdelingsleder gjenvinning Audun 
Roaldkvam, avdelingsleder tjenesteutvikling Lene Beadle, stabsleder HR og HMS Astrid 
Salvesen og stabsleder kommunikasjon og digitalisering John Prestegård. Karlsen er blant 
18 ansatte som har ansattlån i IVAR. 

Les mer om likestillingsredegjørelse i årsrapporten. 

ØKONOMI 

Inntekter 

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

Statlige reguleringer setter krav til hvordan selskaper som arbeider med vann, avløp og renovasjon 
skal beregne priser for inndekning av kostnadene etter selvkostmetoden som beskrives i «Veileder 
for selvkostforskriften» (H—2465) Kommunal- og moderniseringsdepartementet, november 2020), 
og forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale 
gebyrer (selvkostforskriften) som trådte i kraft 01.01.2020. 

Resultatoppstillingen viser for inntektene samlet en økning fra 2020 til 2021. Det påpekes her at 
under-/overskudd på de tre selvkostområdene håndteres regnskapsmessig med inntektsøkning/-
reduksjon med motpost i balansen.   Selskapet har dessuten inntekter knyttet til investeringer utført 
for eierkommuner med utvidet driftsavtale. Disse investeringene  utføres av IVAR og 
viderefaktureres de aktuelle kommunene, og framgår dermed som driftskostnader og tilsvarende 
driftsinntekter i IVARs regnskap.  

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

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

Resultat 
Selvkostresultatene føres som nevnt i balansen som gjeld eller fordring i forhold til eierkommunene. 
For vann og avløp har vi akkumulert overskudd fra tidligere år. I tråd med selvkostreglementet skal 
overskudd tilbakeføres kommunene og dermed gebyrbetalerne, og for 2021 synliggjøres dette 
gjennom regnskapsunderskudd med dekning fra tidligere års overskudd.  

For vann var det i 2021 et underskudd på 31,2 mill. mot et budsjettert underskudd på kr 7,6 mill.  
Avviket skyldes i hovedsak noe høyere kapitalkostnader. Deler av prosessanlegget på det nye 
vannbehandlingsanlegget på Langevatn har kortere økonomisk levetid enn forutsatt, og dette gir noe 
høyere avskrivninger enn budsjettert.  I tillegg gir økt rentenivå høyere rentekostnader enn 
budsjettert. 
Resultatet for avløp viste et underskudd på 24,2 mill. kroner mot budsjettert overskudd på kr 5,9 mill.  
Inntektssvikt som følge av økt lavere mengder mottatt  avløpsvann som følge av mindre nedbør, 
samt økt rentenivå er hovedforklaring på avviket.   
For renovasjon er det i økonomiplanen lagt opp til en gradvis økning av gebyrene, og det ble dermed  
budsjettert med underskudd på kr 13,6 mill.  for 2021. Betydelig økning i priser for papp og papir har 
gjort at underskuddet er redusert til kr 1,0 mill.   
IVAR Renovasjon Ryfylke gikk med et underskudd på kr 2,8 mill. mot budsjettert underskudd på kr 
1,9 mill. Økte innsamlingskostnader knyttet til utrulling av 4 dunk system sammen med økte 
behandlingskostnader er hovedforklaringer på budsjettavviket. 
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Det vises til note 11 for resultater på de enkelte selvkostområdene. 

Etter at resultatet for selvkostområdene er ført som gjeld/fordring mot kommunene, viser resultatet 
for IVAR IKS (morselskapet)  et overskudd på kr 47,1 mill. før skatt. Resultatet skyldes overskudd på 
kr 45,2 mill. for finansposter fordi kalkylerentene har vært betydelig høyere enn selskapets 
lånegjeldsrenter, mens avsetning til etterdrift Sele er økt med kr 0,3 mill. Dessuten har vi et 
overskudd fra IVAR IKS’ salg til IVAR Næring AS er på kr 1,6 mill., og vi får dermed et samlet 
overskudd før skatt på kr 47,1 
Årets resultat etter skattekostnader viser et overskudd på kr 46,9, se note 3. Overskuddet føres mot 
annen opptjent egenkapital. IVAR IKS betaler skatt for selskapets næringsvirksomhet som 
viderefakturer næringskostnadene til IVAR Næring AS med 7 % påslag. 
Tilsvarende kommentarer som i avsnittene ovenfor gjelder også for konsernet.  

Disponering av resultat

Føres mot annen opptjent egenkapital kr      46 854 638 

Balanse 

Bokførte anleggsmidler representerer de investeringene som er foretatt innenfor hvert enkelt område 
redusert for avskrivninger. Det er beregnet avskrivninger basert på objektenes gjenværende 
økonomiske levetid. Totalt er det investert for kr 374 mill. i 2021. For spesifikasjon av investeringene 
viser vi til note 4 og 5. 
IVAR har en egenkapitalandel på 3,9 %. Dette er normalt lavt for bedrifter, men lav egenkapitalandel 
og høy gjeldsandel må sees i lys av at IVAR er et selvkostfinansiert selskap der det legges opp til 
100 % lånefinansiering av investeringer.  

Pensjonsansvar 

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

Organisering næringsvirksomhet 

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

Skatt 

IVAR har tradisjonelt ikke blitt definert som skattepliktig virksomhet. Skattekostnad på kr  276 800 i 
2021 gjelder resultat for næringsvirksomheten i IVAR IKS. Det vises til note 10. 
Næringsvirksomheten i IVAR IKS blir ført som salg til IVAR Næring AS.  

Finans-, markeds-, kreditt- og likviditetsrisiko 

IVAR hadde ved årsskiftet langsiktige lån på kr 4,287 mill. Dette betyr at selskapet må være bevisst 
sin finansielle risiko i forhold til rentenivå. Gjeldende nedbetalingsplan for lånegjelden avviker for 
nedskrivningstiden for anleggsmidlene.  IVAR er i prosess med långiverne med sikte på å 
harmonisere nedbetalings- og nedskrivningstid i tråd med vedtak i representantskapet. 
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IVAR anses generelt ikke å være utsatt for stor kreditt-,  likviditets- eller markedsrisiko. Dette fordi 
selskapet, pga. sin soliditet, ikke har problemer med å oppta nye lån fra eksterne finansinstitusjoner. 
Utfordringen ligger i å fastsette gebyrer som gir en viss forhåndsinnkreving, men innfor regelverket 
som sier at overskudd kan framføres inntil 5 år. 

For IVAR som selvkostbedrift gjelder at en kalkylerente som bygger på 5 års swap-rente med et 
påslag på 0,5 % belastes gebyrgrunnlaget, og må sees opp mot selskapets rentekostnader knyttet til 
lånegjeld. Lånegjeldsrentene er i hovedsak knyttet til 3 mnd. nibor med en margin på i snitt 0,55 %.  
Kalkylerenten er dermed normalt høyere enn lånegjeldsrentene, men noen år kan forholdet være 
motsatt.  For å håndtere dette forholdet vedtok styret i sak 2018/30 Rentestrategi at renteoverskudd 
det enkelte år skal avsettes til rentefond til bruk i år der lånerente overstiger kalkylerente. 
Rentefondet inngår i Annen oppspart egenkapital. Differansen mellom kalkylerente og 
lånegjeldsrente var i 2021 på hele 45 mill. kroner. 

Kontantstrøm 
Likviditeten i IVAR er god. Selskapet har i 2021 tatt opp nye lån innenfor den vedtatte rammen som 
opprinnelig gjaldt 2020 i økonomiplanen. Vedtatt låneopptak for 2021 er utsatt til 2022 fordi vi har 
hatt forskyvninger i framdrift for større investeringsprosjekter. For spesifikasjon av kontantstrømmer 
vises ellers til regnskapsoppstillingen.   

Hovedårsaken til forskjellen mellom kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter og driftsresultatet er 
årets avskrivninger og påløpt, ikke mottatte inngående fakturaer. Kontantstrøm til 
investeringsaktiviteter gjelder i hovedsak investeringer i nye anlegg, mens kontantstrøm fra 
finansieringsaktiviteter er netto opptak gjeld. 

ØVRIGE KOMMENTARER 

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

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

Ettersorteringsanlegget på Forus er i full drift, og oppnår svært gode resultater på utsortering av 
gjenvinnbare ressurser fra husholdningenes restavfall. Anlegget omfatter også et anlegg for 
finsortering av papiret som grovsorteres hjemme av innbyggerne.  Anlegget leverer bl.a. fire ulike 
kvaliteter papir og kartong,  og fem ulike kvaliteter plast.  Papiret og plasten selges til det norske og 
europeiske markedet, og inngår i produksjon av nye produkter. Slik reduseres behovet for 
jomfruelige råvarer.  Utsortert mengde plast pr innbyggere er høyere enn da innbyggerne våre 
kildesorterte plast hjemme,  og vi sorterer ut vesentlig mer plast pr innbygger enn andre 
storbyområder i Norge.  Under samme tak som ettersorteringsanlegget er det planlagt et eget anlegg 
for vask og produksjon av plastpellets eller flakes, basert på tre av de fem utsorterte plastkvalitetene. 
Plastvaskeanlegget er imidlertid enda ikke formelt sett overlevert fra leverandør.  Funksjonaliteten er 
foreløpig ikke i tråd med avtale, og prøvedrift er enda ikke gjennomført.  IVAR er i prosess med 
leverandør angående situasjonen.  

IVAR arbeider med å tilpasse virksomheten til myndighetenes miljøkrav, blant annet mål om 
reduksjon i utslipp av klimagasser. Miljøkrav skal være styrende for IVAR ved valg av 
energiløsninger, og ved anskaffelser til drift og nyanlegg.  
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Fortsatt drift 

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

Konklusjoner 

Etter styrets oppfatning gir det framlagte resultatregnskap, balanse og tilhørende anmerkninger, 
tabeller og diagrammer for både morselskap og konsern en fyllestgjørende informasjon om IVARs 
virksomhet og økonomiske stilling ved årsskiftet 2021/2022. Etter regnskapsårets slutt har det ikke 
inntruffet forhold som er av betydning for å kunne vurdere selskapets stilling. 

Stavanger 1. april 2022 

____________________ ____________________ ____________________ 

Stanley Wirak Sara Mauland Trygve Andre Meyer             
(styrets leder)     (nestleder)

____________________ ____________________ ____________________ 

Hilda Bådsvik Reinert Kverneland Anne Waldemar 

     ___________________ ____________________ 

Tore Morten Hope Ingrid Nordbø 
(Adm. dir.) 
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Uavhengig revisors beretning 

Til representantskapet i IVAR IKS 

Konklusjon 

Vi har revidert Ivar IKS sitt årsregnskap. 

Årsregnskapet består av: 

 Selskapsregnskapet, som består av 

balanse per 31. desember 2021, 

resultatregnskap og 

kontantstrømoppstilling for 

regnskapsåret avsluttet per denne 

datoen og noter, herunder et 

sammendrag av viktige 

regnskapsprinsipper, og 

 Konsernregnskapet, som består av 

balanse per 31. desember 2021, 

resultatregnskap og 

kontantstrømoppstilling for 

regnskapsåret avsluttet per denne 

datoen og noter, herunder et 

sammendrag av viktige 

regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

 Oppfyller årsregnskapet gjeldende 

lovkrav 

 Gir selskapsregnskapet et rettvisende 

bilde av selskapets finansielle stilling 

per 31. desember 2021 og av dets 

resultater og kontantstrømmer for 

regnskapsåret som ble avsluttet per 

denne datoen i samsvar med 

regnskapslovens regler og god 

regnskapsskikk i Norge, og 

 Gir konsernregnskapet et rettvisende 

bilde av konsernets finansielle stilling 

per 31. desember 2021 og av dets 

resultater og kontantstrømmer for 

regnskapsåret som ble avsluttet per 

denne datoen i samsvar med 

regnskapslovens regler og god 

regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International 

Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er 

beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er 

uavhengige av selskapet og konsernet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics 

for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 

International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre 

øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår 

vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Annen informasjon 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av 

årsberetningen og annen informasjon i årsrapporten, men inkluderer ikke årsregnskapet og 

revisjonsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke annen informasjon. 

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

Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og 

årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller 

hvorvidt informasjon i annen informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å 
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rapportere dersom annen informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så 

henseende. 

Konklusjon om årsberetningen

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen 

 er konsistent med årsregnskapet og 

 inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav. 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et 

rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er 

også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap 

som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

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

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

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

avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

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

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

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

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

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

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

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

økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

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

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

BDO AS 

Stig Andre Fjelldahl 

statsautorisert revisor 

(elektronisk signert) 



Saksframlegg

Oppnevning av klagenemd for IVAR IKS

Saksbehandler:
Arkivsak nr: 22/168

Saksnr. Utvalg Møtedato
2022/10 Styret IVAR IKS 01.04.2022

Representantskapet IVAR IKS

Vedlegg:
Artikkel fra Samfunnsbedriftene: Dette må du vite om «særskilt klagenemnd» 
Forvaltningslovens § 28 - vedtak som kan påklages, klageinstans 

Saksutredning: 
Lovgrunnlag:

· Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 
· Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 

Bakgrunn for saken 
I 2018 ble ny kommunelov vedtatt, og i forbindelse med denne avklaring om klagehåndtering for 
enkeltvedtak fattet av kommunalt eide selskap med delegert myndighet. Presiseringen kom i 
forvaltningslovens § 28 om klagenemd for sjølstendige rettssubjekt. 

I bestemmelsen står det blant annet: .. «For enkeltvedtak som er truffet av egne rettssubjekter 
som har fått overført myndighet fra kommunen eller fylkeskommunen, er klageinstansen én 
eller flere særskilte klagenemnder som er oppnevnt av det øverste organet i rettssubjektet.»

Tidligere RYMI IKS hadde delegert myndighet frå kommunene Strand, Suldal og Hjelmeland til å 
fatte vedtak for renovasjon. RYMI IKS ble oppløst med virkning fra 1.1.2020, alle oppgaver og 
myndighet ble overført til IVAR IKS frå samme dato. 

Vurdering 
IVAR IKS er eget rettsubjekt, og skal i følge § 28 i forvaltningsloven ha en særskilt klagenemd. 
Klagenemden skal oppnevnes av det øverste organet i IVAR IKS, det vil si representantskapet.   

Eksempler på enkeltvedtak som blir fattet er svar på søknader om fritak fra avgifter. Det er ikke 
mange delegerte vedtak som blir påklaget, de siste årene har vi mottatt en eller to i året. 
Med tanke på antall saker bør ei klagenemd vera tilstrekkeleg. 
Direktøren ønsker at klagenemden skal behandle alle type klagesaker i IVAR, også de som ikke gjelder 
delegerte vedtak. 

Det foreslås at nemden består av fem medlemmer fra eierkommunene. De tre kommunene der IVAR 
har vedtaksmyndighet representeres med hvert sitt medlem, og de to siste velges fra øvrige 
eierkommuner slik; en for Kvitsøy, Randaberg, Sola, Stavanger og Sandnes og en for Gjesdal, Hå, 



Klepp og Time.

Selskapsavtalen for IVAR IKS må ha bestemmelser for klagenemd, vedtak i denne saken innarbeides i 
avtalen.  

Forslag til vedtak:

Det opprettes klagenemd for IVAR IKS. Klagenemden skal ha fem medlemmer, hvorav en er leder. 
Medlemmene skal ha personlige varamedlemmer. 

Medlemmene fordeles slik for kommunene: 
Strand kommune ………………………… 1 medlem 
Hjelmeland kommune …………………… 1 medlem 
Suldal kommune .………………………… 1 medlem 
Kvitsøy, Randaberg, Sola, 
Stavanger og Sandnes til sammen……….. 1 medlem 
Gjesdal, Hå, Klepp  
og Time til sammen ………………………….1 medlem 

Valgnemden velges av representantskapet etter forslag fra eierkommunene, valgperioden følger 
kommunevalgperioden. 
Klagenemden avgjør klager fra abonnenter og kundar over beslutningar, samt delegerte enkeltvedtak 
truffet av IVAR IKS. Klagenemdens avgjørelser har bindende virkning. 

Bestemmelser om klagenemd blir innarbeidet i IVAR IKS sin selskapsavtale. 

Det foreslås at følgende personer frå representantskapet velges til klagenemd frem til neste 
kommunevalg (forslag legges frem i møte): 

· Suldal: 

· Hjelmeland: 

· Strand: 

· Kvitsøy, Randaberg, Sola, 
Stavanger og Sandnes: 

· Gjesdal, Hå, Klepp  



og Time:

Med hilsen 

Ingrid Nordbø 
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Frå Samfunnsbedriftenes nettside: 

https://www.samfunnsbedriftene.no/aktuelt/advokattjenester/dette-ma-du-vite-om-saerskilt-

klagenemnd/

Dette må du vite om «særskilt 
klagenemnd» 
Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning 
Nyhet Skrevet av Agnete Busengdal Sommerset / 19. februar 2021 

Ny kommunelov fra 2018 medførte krav om en egen klagenemnd for 
mange av våre medlemmer. Vi ser på hvilke forpliktelser det kan gi for 
aksjeselskaper og interkommunale selskaper. 

Med den nye kommuneloven kom det også en endring i forvaltningsloven § 28 andre 
ledd om klagenemnd for selvstendige rettssubjekter. Denne endringen har direkte 
betydning for de kommunalt eide selskapene som etter delegert myndighet fatter 
enkeltvedtak. 

Samfunnsbedriftene har fått flere spørsmål om innholdet og rekkevidden av 
forpliktelser som følger av den nye bestemmelsen. Her får du vite hva ditt selskap 
må forholde seg til. 

Krav om klagenemnd 

I forbindelse med den nye kommuneloven ble det uttrykt ønske om å klargjøre hvem 
som skal stå for klagebehandlingen når et eget rettssubjekt treffer enkeltvedtak etter 
overført myndighet fra en kommune eller fylkeskommune. 

For noen virksomheter følger det av særloven som gir hjemmel til å delegere 
myndighet, hvordan klageordningen er. Uklarheten som eksisterte gjaldt i de tilfeller 
hvor klagesystemet ikke fremgikk av den enkelte særloven. Dette er en situasjon 
som er vanlig for svært mange av våre medlemmer; for eksempel innen avfall ved 
søknader om fritak fra renovasjonsordningen, innen brann og redning ved vedtak om 
feiertilsyn, samt flere andre tilfeller. 

For medlemmer med interkommunalt eierskap kunne det, inntil denne lovendringen 
kom, være uklart hvor klager over slike vedtak skulle rettes, og det har vært noe ulik 
praksis i ulike kommuner/samarbeid. 

Etter å ha vurdert ulike alternativer i høringsrunden, besluttet lovgiver at en særskilt 
klagenemnd var det rette for slike selskaper. Kravet om en særskilt klagenemnd ble 
innført ved en endring i forvaltningsloven § 28, som trådte i kraft samtidig med ny 
kommunelov (ved første konstituering etter kommunevalget), ønsket lovgiver å 
klargjøre dette. 
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Hva regulerer bestemmelsen i forvaltningsloven? 

Bestemmelsen i forvaltningsloven (fvl) § 28, andre ledd, andre punktum lyder: 

«For enkeltvedtak som er truffet av egne rettssubjekter som har fått overført 
myndighet fra kommunen eller fylkeskommunen, er klageinstansen én eller flere 
særskilte klagenemnder som er oppnevnt av det øverste organet i rettssubjektet.»

To betingelser må være oppfylt for at en virksomhet må opprette en særskilt 
klagenemnd. 

For det første må virksomheten regnes som et «eget rettssubjekt». Aksjeselskap 
(AS) og interkommunale selskaper (IKS) omfattes av denne ordlyden. Kommunale 
og fylkeskommunale foretak faller imidlertid utenfor denne reguleringen da de ikke er 
selvstendige rettssubjekter. Det samme gjelder enkelte andre samarbeid som er 
opprettet med hjemmel i kommuneloven. Vi vil i det følgende fokusere på de 
selskapene som har flere kommuner inne på eiersiden; altså IKS og interkommunale 
AS. 

For det andre må kommunen ha delegert myndighet til å treffe enkeltvedtak som kan 
påklages. Enkeltvedtak er etter forvaltningsloven § 2 første ledd b) et vedtak som 
gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer. Slike vedtak kan 
påklages. Klager på andre beslutninger selskapet treffer – som for eksempel 
administrative beslutninger eller beslutninger om å inngå kontrakter, skal ikke 
behandles av den særskilte klagenemnda. 

Dersom disse to betingelsene er oppfylt, skal «det øverste organet i rettssubjektet» 
oppnevne klagenemnd. I et AS er det generalforsamlingen, mens i et IKS er det 
representantskapet som skal oppnevne klagenemnden. Det er altså ikke 
kommunens oppgave. 

For de fleste selskaper vil det være mest aktuelt å opprette én særskilt klagenemnd. 
I tilfeller hvor det er en stor saksmengde som skal behandles og mange klager 
innenfor ulike fagområder, kan det være aktuelt med flere klagenemnder, men dette 
er mindre aktuelt for våre medlemmer. 

Bestemmelsen kan etter ordlyden se ut til å åpne for en særskilt klagenemnd i hver 
eierkommune for selskaper med flere kommuner som eiere. Det er imidlertid ikke 
riktig tolkning. I forarbeidene til kommuneloven, Prop. L 46 (2017-2018) punkt 19.5.2, 
kan man lese følgende om dette: 

«…en slik klageordning (med klage til hver enkelt kommune) kan undergrave det 
forpliktende elementet i samarbeidet. Mange vil dessuten kunne komme til å klage 
for å få saken behandlet i hjemkommunen sin. En ordning med egne klagenemnder 
for hver av deltakerkommunene vil også kunne føre til forskjellsbehandling basert på 
hvilken kommune klagerne er bosatt i, noe som vil kunne redusere legitimiteten 
samarbeidet har i befolkningen.

Utvalget viser til at et annet argument mot denne løsningen er at den vil kunne gjøre 
det vanskelig for det interkommunale organet å praktisere regelverket i framtidige 
saker. Organet skal jo innrette seg etter praksisen fra klagebehandlingen. Med flere 
klagenemnder kan dette bli vanskelig dersom klageinstansene kommer til ulike 
resultater.
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Departementet følger i proposisjonen punkt 19.5.4 opp med å slutte seg til at 
klagebehandlingen bør legges til særskilte klagenemnder og begrunner det 
hovedsakelig med at en slik ordning vil sikre en enhetlig praksis og bygge opp under 
samarbeidets forpliktende karakter. 

Kravet om at klagenemnda skal være «særskilt» må tolkes slik at eierkommunene 
ikke kan ha instruksjonsmyndighet overfor nemnda i konkrete saker som skal 
avgjøres. Det følger også forutsetningsvis av forvaltningslovens system at ingen har 
instruksjonsrett over klageinstansen (se bl.a. forvaltningsloven § 34 om 
klageinstansens myndighet). Derfor har heller ikke representantskapets eller 
generalforsamlingens medlemmer slik instruksjonsmyndighet. 

Hvem kan sitte i den særskilte klagenemnda? 

Det fremgår ikke av forvaltningsloven eller av forarbeidene til bestemmelsen hvordan 
valg av klagenemnd skal skje. Det kan besluttes av deltakerkommunene (eierne) 
selv. Det er heller ikke gitt noen føringer eller begrensninger knyttet til oppnevning, 
sammensetning, hvor mange eller hvem som kan være deltakere i klagenemnden. 
Eierorganet til det enkelte selskapet er således gitt et handlingsrom. 

Sivilombudsmannen har imidlertid i sak (2019/3089) uttalt at styret i et IKS ikke kan 
opptre som klageorgan for vedtak truffet av selskapets administrasjon i første 
instans. 

Det er ellers naturlig å minne om at det finnes rettslige føringer etter 
forvaltningslovens habilitetsregler, som må ivaretas både ved oppnevning av 
nemndsmedlemmer og ved arbeid i konkrete saker i klagenemnda. 

Hvilke regler gjelder for saksbehandlingen av klager? 

Der selskapet treffer enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2, som påklages, vil 
klagebehandlingen i hovedtrekk se slik ut: 

 Klagen skal fremsettes for selskapet, som er det forvaltingsorganet som traff 
vedtaket. Dette følger av fvl. § 32 første ledd, bokstav a). Klagebehandlingen 
følger forvaltningslovens system. 

 Når selskapet mottar klagen, skal det som underinstans i klagesaken «foreta 
de undersøkelser klagen gir grunn til». Det skal altså ikke opprettes noe eget 
sekretariat for klagenemnda som skal forberede sakene. Selskapet kan 
oppheve eller endre vedtaket, dersom det finner klagen begrunnet. Dette 
betyr at selskapet har kompetanse til å omgjøre egne vedtak hvis det f.eks. 
ser det er feil ved innholdet eller saksbehandlingen. Dersom vilkårene for å 
behandle klagen ikke foreligger (klager har ikke klagerett på det aktuelle 
vedtaket, klagen er fremsatt alt for sent el.), kan selskapet også på visse 
vilkår avvise saken. Dette følger av fvl. § 33 andre ledd. 

 Hvis selskapet etter denne vurderingen ikke opphever vedtaket eller treffer 
nytt vedtak, så skal saken oversendes til klageorganet (klageinstansen) «så 
snart den er tilrettelagt», jf. fvl. § 33 fjerde ledd. Dersom 
underinstansen/selskapet fastholder sitt vedtak etter klagen, er det vanlig at 
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det lages et oversendelsesbrev som følger saken til klageorganet, der man 
f.eks. kommenterer de innsigelser som er reist i klagen og begrunner hvorfor 
de ikke er tatt til følge. Kopi av dette må som hovedregel også sendes til den 
som har klaget. Klageren kan på den måten få anledning til å kommentere 
eventuelle nye momenter som fremkommer i oversendelsen. 

 Det oppnevnte klageorganet kan deretter prøve alle sider av saken, herunder 
ta hensyn til nye omstendigheter. Klagenemnda kan treffe nytt vedtak i saken 
eller oppheve det og sende saken tilbake til underinstansen/selskapet til helt 
eller delvis ny behandling. Klageorganets kompetanse fremgår av fvl. § 34. 
Sentralt står plikten til påse at saken er så godt opplyst som mulig før nytt 
vedtak treffes. Klageorganet kan i denne sammenheng også pålegge 
underinstansen å foreta nærmere undersøkelser. 

 Klageorganets vedtak kan som hovedregel ikke påklages videre. 
Klageorganets vedtak blir dermed det endelige vedtaket som får konkrete 
rettsvirkninger for den som vedtaket retter seg mot. Unntak kan tenkes i 
tilfeller der det følger av særlov at vedtaket likevel kan påklages til 
Statsforvalteren, departementet el. Når forvaltningens klagemuligheter er 
oppbrukte, har klageren adgang til å bringe saken inn for domstolen. 

 Kommunens administrasjon har ikke noen formell rolle i behandlingen av 
klagesaker truffet av selskaper som er interkommunalt eid. 



Forvaltningsloven 
 

§ 28. (vedtak som kan påklages, klageinstans). 

Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i 
saken til det forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest overordnet 
det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen). 

For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov 
om kommuner og fylkeskommuner, er klageinstansen kommunestyret eller 
fylkestinget, eller etter disses bestemmelse, formannskapet eller 
fylkesutvalget eller en eller flere særskilte klagenemnder oppnevnt av 
kommunestyret eller fylkestinget. For enkeltvedtak som er truffet av egne 
rettssubjekter som har fått overført myndighet fra kommunen eller 
fylkeskommunen, er klageinstansen én eller flere særskilte klagenemnder 
som er oppnevnt av det øverste organet i rettssubjektet. Departementet er 
likevel klageinstans når vedtak er truffet av kommunestyret eller fylkestinget 
eller av det øverste organet i et eget rettssubjekt som har fått overført 
myndighet fra kommunen eller fylkeskommunen. Vedkommende statlige 
organ er klageinstans når vedtak er truffet i henhold til myndighet delegert fra 
et statlig forvaltningsorgan. 

Med mindre Kongen bestemmer annerledes, kan klageinstansens vedtak i 
klagesak ikke påklages. Klageinstansens vedtak om å avvise klagen kan 
likevel påklages, unntatt: 

a. når også underinstansen traff vedtak om å avvise klagen, 
b. når underinstansen har prøvd avvisningsspørsmålet og kommet til at 

vilkårene for realitetsbehandling er til stede, 
c. når Kongen vil være klageinstans, 
d. når klagen er avvist av en uavhengig klagenemnd. 

Er det klagerett over et vedtak om å avvise en klage som er truffet av et 
kommunalt eller fylkeskommunalt organ som klageinstans, går klagen til 
statsforvalteren. 

For særskilte saksområder kan Kongen fastsette klageregler som utfyller eller 
avviker fra reglene i dette kapittel. Forskrift som begrenser klageretten eller 
som ellers vesentlig endrer reglene til skade for partsinteresser, kan bare gis 
når tungtveiende grunner taler for det. 

 

Samfunnsbedriftene om klagenemnd 

https://www.samfunnsbedriftene.no/aktuelt/advokattjenester/dette-ma-du-vite-om-saerskilt-klagenemnd/ 



Saksframlegg

Digitale møter og signering av protokoller

Saksbehandler: Lene Beadle
Arkivsak nr: 22/132

Saksnr. Utvalg Møtedato
2022/11 Styret IVAR IKS 01.04.2022
2022/05 Representantskapet IVAR IKS 22.04.2022

Saksutredning: 

Korona-pandemien førte til at det ble vanskelig å samles fysisk for møtevirksomhet, og det oppsto et 
behov for gjennomføring av fjernmøter for styret og representantskapet i IVAR. Digitale møter under 
pandemien ble en mulighet ved at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) utarbeidet 
en midlertidig lov som gav noen unntak fra kommuneloven og IKS-loven, med hjemmel til 
representantskap, styrer og avviklingsstyrer å avholde fjernmøter ved hjelp av elektroniske 
virkemidler.  

Stortinget har nå vedtatt permanent adgang for interkommunale selskap til å gjennomføre 
fjernmøter i styrende organer. Utgangspunktet skal fortsatt være at representantskap og styrer 
møtes fysisk da det har en egenverdi å treffes, bli kjent og diskutere fritt, men det skal være adgang 
til fjernmøter. Kravet er at det må fattes et overordnet vedtak i representantskapet og styret om at 
slike digitale møter skal være tillatt. Stortinget vedtok også mulighet for elektronisk signering av 
protokoller. IKS loven §9 og §12 gir de aktuelle bestemmelsene om fjernmøter og elektronisk 
signatur https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-01-29-6?q=IKS%20loven .  

For at styremøtene skal kunne avholdes elektronisk i IVAR vil altså styret måtte fatte et generelt 
vedtak om at selskapet skal ha adgang til å avholde styremøter som fjernmøter. Tilsvarende må 
representantskapet treffe vedtak om at representantskapsmøter kan gjennomføres som fjernmøter. 
Ved neste revidering av Selskapsavtalen vil det legges inn mulighet for å avholde styre- og 
representantskapsmøter elektronisk, samt åpne for mulighet til elektronisk signering av protokoller. 

Forslag til vedtak:

Styret i IVAR vedtar at styremøter kan gjennomføres som fjernmøter i samsvar med reglene i IKS-
loven, §9, fjerde ledd. Kravene som ellers gjelder for styremøter, gjelder også for fjernmøter. 
Protokoller fra styremøter kan signeres elektronisk.    

Med hilsen 



Ingrid Nordbø Lene Beadle 



Saksframlegg

Orienteringssaker

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 22/166

Saksnr. Utvalg Møtedato
2022/12 Styret IVAR IKS 01.04.2022

Underliggende saker: 
Saksnummer Tittel
2022/12.1 Orientering om dammer i IVAR 
2022/12.2 Biogassavtale IVAR - Lyse Neo
2022/12.3 Status plastvaskeanlegg 
2022/12.4 Grunnerverv i Hå kommune

Saksutredning: 

Forslag til vedtak:
Sakene tas til orientering

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen 



Saksframlegg

Orientering om dammer i IVAR

Saksbehandler: Ingrid Nordbø
Arkivsak nr: 13/490

Saksnr. Utvalg Møtedato
2022/12.1 Styret IVAR IKS 01.04.2022

Vedlegg:
2022 - Dammer - notat til styret 24 mars 2022 

Saksutredning: 
Dammer kan være en fare for samfunnet hvis ikke sikkerheten ved anleggene ivaretas godt. Ansvaret 
for sikkerheten er plassert hos dameierne. Dameirnes plikter er lovregulert, og NVE skal se til at 
eierne følger opp kravene til sikkerhet som følger av regelverket.  

IVAR IKS er eier av 9 dammer knyttet til vår drikkevannsforsyning.  Disse er underlagt NVE og følges 
opp i henhold til damsikkerhetsforskriften (DSF).   

Alle dammer skal klassifiseres utfra fra en vurdering av skadepotensialet ved brudd, svikt eller 
feilfunksjon på anlegget. Konsekvensklassen avgjør hvilke tekniske krav som stilles til dammen.  

Dambruddsbølgeberegninger (DBBB) er et sentralt verktøy i regelverket for damsikkerhet. Dette er 
en beregning av hvilket område som kan bli berørt av et dambrudd.  Mengden bebyggelse og 
befolkningstetthet i det området som kan bli oversvømt ved et dambrudd er viktig i vurderingen av 
konsevensklasse. Som dameier skal IVAR selv gi et begrunnet forslag om konsekvensklasse for 
dammen.   

I møtet vil styret få en orientering om IVARs dammer og de vikigste problemstillingene knyttet til 
disse blir presentert.  

Vedlagte notat gir en oversikt over IVARs damanlegg med konsekvensklasse, samt en beskrivelse av 
vår organisasjon for vassdragsanlegg. 

Forslag til vedtak:
Redegjørelsen for dammer og arbeidet med damsikkerhet i IVAR tas til orientering.

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Ingrid Nordbø 
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2022 - Dammer - notat til styret V2.doc 

DAMMER IVAR IKS 

Dammer kan være en fare for samfunnet hvis ikke sikkerheten ved anleggene ivaretas godt. 

Ansvaret for sikkerheten er plassert hos dameierne. NVE skal se til at eierne følger opp 

kravene til sikkerhet som følges opp av regelverket.  

 

IVAR IKS er eier av 9 dammer knyttet til vår drikkevannsforsyning.  Disse er underlagt NVE 

og følges opp i henhold til damsikkerhetsforskriften (DSF).  Alle dammer skal klassifiseres 

utfra fra en vurdering av skadepotensialet ved brudd, svikt eller feilfunksjon på anlegget. 

Dambruddsbølgeberegninger (DBBB) er et sentralt verktøy i regelverket for damsikkerhet. 

Dette er en beregning av hvilket område som kan bli rammet ved et dambrudd.  Mengden 

bebyggelse og befolkningstetthet i det området som kan bli oversvømt ved et dambrudd er 

viktig i vurderingen av konsevensklasse. Konsekvensklassen avgjør hvilke tekniske krav 

som stilles til dammen.  Som dameier skal IVAR selv gi et begrunnet forslag om 

konsekvensklasse for dammen.   

 

I dette notatet gis det en beskrivelse av IVARs damanlegg med konsekvensklasse, samt en 

beskrivelse av vår organisasjon for vassdragsanlegg. 

 
 

Bjerkreimsvassdraget 
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Bjerkreimsvassdraget 

Dam Romsvatn med tappetunnel og overløp  

Dam Stølsvatn  

Stølsvatn tunnel, turbinledning 

 

Gjesdal - Figgjovassdraget 

Dam Storevatn  

Dam Selstjern – tatt ut av vannforsyningen 

Dam Langevatn  

 

Hå – Hagavatn - Fuglestad og Ognavassdraget 

Grytefoss  

Sandbekk  

Eikeland 

Attholdsdammen 

 

1 LOVER OG RETNINGSLINJER 

Internkontrollsystem (IK) vassdragsanlegg bygger på bestemmelsene i ”Forskrift om 

sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg”, gjeldende fra 1.1.2010.  Forskriften er hjemlet i 

”Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven av 24.nov. 2000).    

 

”Forskrift om internkontroll for å oppfylle lov om vassdrag og grunnvann” pålegger 

anleggseiere å ha et aktivt IK-system. 

 

”Forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg” inneholder generelle bestemmelser 

angående gyldighetsområde, utøvende myndighet, godkjenningsprosedyrer, ansvarsforhold, 

samt forutsetninger for beregning av belastninger, flommer etc. 

 

Hovedformålet er å medvirke til at dammer generelt får tilfredsstillende sikkerhet mot brudd 

eller skade som kan medføre fare  for liv eller helse. 

 

2 INTERNKONTROLL (IK) VASSDRAG 

Internkontrollhåndbok for vassdragsanlegg er en del av IVARs totale internkontrollsystem  
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Formålet med denne internkontrollhåndboken er å systematisere de tiltak som er 

nødvendige for å sikre og dokumentere at krav i lover og forskrifter oppfylles.   

 

Internkontrollsystemet skal påse, og dokumentere, at alle relevante lover og forskrifter som 

er av betydning for sikkerheten av anlegg i vassdrag blir etterlevet, slik at man oppnår 

tilfredsstillende vassdragssikkerhet. 

 

Internkontroll vassdrag er en del av overordnet kvalitetsstyringssystem, TQM.  

Sentrale dokument som er lagret i TQM: 

- Beredskapsplan for vassdragsanlegg 

- Beredskapsplan for IVAR 

- Handlingsplaner, kilder og vannbehandling 

- ROS dammer. Sikkerhet for 3.person 

 

Lenker til relevante forskrifter og veiledere. 

Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) i IVAR er ansvarlig for at IK-systemet blir oppdatert og 

ajourført minimum årlig. 

 

3 KLASSIFISERING AV ANLEGG 

Tilsynsforskriften klassifiserer anleggene i 5 klasser (0 – 4) avhengig av skadepotensialet 

ved brudd  - dambruddsbølge-beregning 

 

IVARs vassdragsanlegg er klassifisert i henhold til damsikkerhetsforskriften § 4. 

Revideres minimum ved revisjon av dambruddsbølgeberegningene (DBBB). 

 

 
Dam Romsvatn (hoveddam) klasse 2 11.03.2009 
 
Overløpsdam Romsvatn klasse 2 2009 (som hoveddam) 
 
Dam Stølsvatn (overløp) klasse 0 13.04.2011 
 
Dam Storevatn  klasse 4 15.02.2012 
 
Dam Selstjern  klasse 2 13.11.2013 
 
Dam Langevatn  klasse 3* 15.02.2012 
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Dam Eikeland, Hagavatn klasse 3 15.02.2011 
 
Dam Grytefoss, Hagavatn klasse 3 15.02.2011 
 
Dam Sandbekk, Hagavatn klasse 2 10.12.2015 
 
Attholdsdam, Hagavatn klasse 0 10.12.2015 
 
* IVAR har valgt å utføre tiltak i forhold til klasse 4 da bebyggelse vil øke nedstrøms. Ny 
DBBB og klassifisering skal utføres etter ombygd dam 2022, før revurdering. 

 

 

4 KOMPETANSE OG OPPLÆRING 

Forskriften fastsetter krav til kompetanse for personell på forskjellige nivå. Det gjelder 

organisatoriske krav og krav om faglige kvalifikasjoner. 

o Leder 

o Vassdragsteknisk ansvarlig 

o Stedfortredende VTA 

o Tilsynsansvarlig/driftspersonell 

o Prosjekterende og utførende for ombygging 

 

5 GODKJENNING AV PLANER NVE 

o Teknisk plan NVE - godkjenning 

o Dokumentasjon før byggestart - Kontrollplanen sendes NVE før oppstart 

o Dokumentasjon i byggeperiode – månedsrapport  

o Avslutning av byggefase: Sluttrapport 
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6 ORGANISASJONSPLAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 BEREDSKAPSØVELSER 

I hht DSF § 7-4 skal beredskapsøvelse utføres minst hvert 3. år. 

Sist utført 21.mars 2019. Neste planlagt 28. mars 2022 (utsatt fra desember pga 

pandemitiltak).  Det er et mål å gjennomføre noe hyppigere damøvelser. 

 

 

8 ROS DAMMER, SIKKERHET FOR 3.PERSON 

Risikoanalyse for dammer er gjort samlet for alle anleggene. Den har som formål å oppfylle 

damsikkerhetsforskriften når det gjelder risiko for uønskede hendelser ved damanlegg i 

forhold til 3.person. Den skal revideres minimum hver 5.år, sist i 2021. 

 

Adm. dir 

Ingrid Nordbø 

Drift 

Ernst Georg Hovland 

 

 

 

eorg Hovland, avd.leder VA 

Leder: Ingrid Nordbø 

VTA: Nidunn Sandvik 

VTA-B: Jone Bakke 

Driftsområde vann 

Thanasis A. Tsifoutis, driftssjef  

Driftstilsyn 

Stian Hovland driftstekniker 

Driftsteknikere 

4-5 personer 

Organisasjon vassdragsanlegg: 
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Ref DSF § 7.6 

 

 

 

 

9 KONSESJONER OG TILLATELSER 

 

Romsvatn- og Stølsvatnanleggene: 

 

Ekspropriasjonstillatelse fra NVE datert 9. september 1971 og brev fra Industridepartementet 

datert 4. februar 1971.  Rettigheter og plikter er angitt i erstatningsskjønn datert 13. 

september 1974.  

 

Dam Langevatn-, Selstjern- og Storevatn-anleggene: 

 

Ekspropriasjonstillatelse datert 5. april 1957.  Rettigheter og plikter er bl.a. angitt i 

erstatningsskjønn av 13. november 1957 og 20. juli 1959.  

 

 

Hagavatnanleggene: 

 

Ekspropriasjonstillatelse gitt av fylkesmannen i Rogaland 25.09.1980.
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DAMMER 

Dam Romsvatn 

Dam Romsvatn er en fyllingsdam fra ca 1978 
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Romsvatn overløp er et åpent sideoverløp med betongterskel. 
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Dam Stølsvatn 

Dam Stølsvatn er liten overløpsdam for Stølsvannsfeltet (inkl. Romsvatnfeltet). 

 

 

 

Dam Storevatn 

Dammen ved Storevatn betong platedam fra 1959  
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o Revurdering innsendt NVE 2020 

o Revurdering godkjent av NVE med vilkår 2021 

o Forprosjekt 2021 

o Teknisk plan innsendes 2022 

o Detaljprosjektering påbegynnes 2022, planlagt ombygging 2024-2026 

 

Dam Selstjern 

Dammen ved Selstjern er en massiv betongdam. Dammen fungerer som overløp for hele 

Selstjernsfeltet (inkl. Storevatnfeltet og eventuell overføring fra Stølsvatnfeltet). Dammen er 

tatt ut av vannforsyningen. 
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Dam Langevatn 

Dammen ved Langevatn er en massivdam fundamentert på fjell. 

Dammen ble bygget i 1958 - 1959. som plate/fyllingsdam. Ombygging til massivdam  ferdig 

2021 

 

 

 

 
Dammen er klassifisert i klasse 3 (NVE 2012) IVAR valgte å planlegge å oppgradere til 

klasse 4 da bebyggelse vil øke nedstrøms. 

 

▪ Planlagt revisjon dambruddsbølgebergening (DBBB), vurdering klasse etter ombygging 

før revurdering 2022. 
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Hagavatn-dammene 

Dammene er bygget rundt 1930. 

 
Dam Grytefoss, er en fuget steindam  

I 1997 ble det påstøpt oppstrøms tetningsplate. 

 
 

 

Dam Sandbekk er en Fuget steindam. Dammen er senere pusset, og i 1986 ble det foretatt 

rehabilitering ved påstøping av oppstrøms betongplate. Lyse har tapping av vann til 

Ognavassdraget 1 m 
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Dam Eikeland er en blokksteinmurdam med oppstrøms tetning.  

 

Dammen ble utbedret i 1986/1987  

 

 
 
 

Attholdsdammene er to små massive betongdammer 
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Stølsvannstunnelen  

Stølsvannstunnelen er overføring fra Stølsvannsfeltet til Langevatn VBA. I starten er det 

en 800 m lang turbinledning med dimensjon 1000 mm (GRP) fra Stølsvatn ned til en 

kraftstasjon som er bygget på råvannsoverføringen.   

 

Turbinledningen ligger langs kjørevei på betongfundamenter. Kraftstasjonen eies av IVAR 

og Dalane Energi, selskapets navn er Stølskraft AS. 

 

Dalane Energi er ansvarlig for selve kraftstasjonen og driften av denne, mens IVAR har 

ansvar for tilløpssytemet og råvannsoverføringen videre fra kraftstasjonen til 

vannbehandlingsanlegget ved Langevatn. 

 

10 TILSYNSPROGRAM 

 

Driftstilsyn 

Periodisk tilsyn 

2 ganger årlig 

Kontrollskjema IVARs system for vedlikehold «Jobtech»  

 

Spesielt tilsyn ved ekstreme påkjenninger  

 

Hovedtilsyn 

Hvert 5. år.  

2022 Planlagt hovedtilsyn dam Storevatn 

 

Revurdering 

Hvert  15.år – uavhengig konsulent 
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Dammer Hagavatn – ferdig 2017 – ikke fått godkjenning, mulig pålegg om bolter i dam 

Grytefoss 

 

Romsvatn – ferdig 2021 – ikke fått godkjenning. Ikke forventet tiltak 

 

Dam Storevatn – ferdig 2020 – godkjent 05.02.2021, med krav om tiltak 

 

2022:  Planlagt revurdering dam Langevatn 

 

 

11 DAMBRUDDSBØLGEBEREGNINGER 

2005 Dam Sandbekk og attholdsdammen 

2008 Dam Langevatn – skal revideres etter ombygging til massiv dam 

2010 Dam Eikeland og dam Grytefoss, Hagavatn 

2010 Dam Selstjern 

2009 Romsvatn, inkl Stølsvatn 

2012 Storevatn 

 

 

12 STYRING AV AKTIVITETER 

Alle vassdragsanleggene er lagt inn i IVARs sentral dataprogram for vedlikeholdsstyring; 

Jobtech. 

Tilsynsprogram er laget fram til 2030 (damtilsynsliste IVAR – dynamisk) Aktivitetene legges 

inn i Jobtech. 

 

Beredskapsøvelse legges inn i damtilsynsliste og Jobtech. 

 

13 AVVIKSBEHANDLING 

Håndtering av avvik generelt følger opplegget i IVARs kvalitetssystem (TQM).  

 

▪ Ekstraordinær skade på anlegg og konstruksjoner, sprekker og lekkasjer 
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▪ Tilløp til tilstopping av overløp 

 

14 OVERVÅKING OG INSTRUMENTERING 

 
▪ I hht beredskapsplan , grenseverdier  

 
 

15 RAPPORTERING OM ULYKKER ELLER UØNSKET HENDELSE 

Jfr forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg 2010 og veileder for melding om ulykker eller 

uønsket hendelse (1/2014) 

 

 

 

Mariero,  24. mars 2022 



Saksframlegg

Biogassavtale IVAR - Lyse Neo

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 22/166

Saksnr. Utvalg Møtedato
2022/12.2 Styret IVAR IKS 01.04.2022

Saksutredning: 
Det vil bli muntlig orientert om arbeid med ny avtale. 

Forslag til vedtak:

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen 



Saksframlegg

Status plastvaskeanlegg

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 22/166

Saksnr. Utvalg Møtedato
2022/12.3 Styret IVAR IKS 01.04.2022

Saksutredning: 
Det blir orientert i møtet. 

Forslag til vedtak:

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen 



Saksframlegg

Grunnerverv i Hå kommune

Saksbehandler: Njål Erland
Arkivsak nr: 22/166

Saksnr. Utvalg Møtedato
2022/12.4 Styret IVAR IKS 01.04.2022

Saksutredning: 

Forslag til vedtak:

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Njål Erland



Saksframlegg

Eventuelt

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 22/166

Saksnr. Utvalg Møtedato
2022/13 Styret IVAR IKS 01.04.2022

Saksutredning: 

Forslag til vedtak:

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen


