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Innkalling og saksliste godkjennes.
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2022/06 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
 
Behandling 
 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 
 
 
 
2022/07 Godkjenning av protokoll 
 
Behandling 
 
 
Vedtak: 
Protokoll godkjennes. 
 
 
2022/08 Styrets møte med revisor 
 
 
 
Behandling 
Administrasjonen forlot møtet under denne saken.  
Revisor Stig Fjelldahl orienterte om revisjonsarbeidet, styrets møte med revisor ble 
gjennomført. 
 
 
 
 

 
 
2022/09 Årsregnskap og styrets beretning 2021 
 
 
 
Behandling 
Jostein Karlsen orienterte om hovedtall i regnskapt for 2021. 
 
Vedtak: 

1. Regnskapet og styrets beretning for 2021 godkjennes. 
2. Kr 46 854 638 avsettes annen opptjent egenkapital. 
3. Regnskapet oversendes representantskapet i årsrapporten. 
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2022/10 Oppnevning av klagenemd for IVAR IKS 
 
 
 
Behandling 
Ingrid Nordbø orienterte om bakgrunnen for saken. IVAR får normalt ikke klager for 
kjernevirksomheten.  IVAR Renovasjon Ryfylke leverer imidlertid renovasjonstjenester til 
sluttbrukerne  og fakturerer også renovasjonskundene i Suldal, Hjelmeland og Strand 
kommune, og her kan det forekomme klager. Det ble dermed foreslått medlemmer i 
klagenemnda ut fra representantskapsmedlemmer og vara fra de nevnte kommunene, og at 
man kan vurdere to medlemmer til klagenemnda fra de øvrige eierkommunene.  
Etter diskuterte seg fram til følgende forlag til vedtak: 
For resten av denne valgperioden innstiller styret til representantskapet følgende forslag til 
medlemmer til klagenemnden: 

·  Suldal:   Øyvind Tveitane Lovra 
· Vara: Gerd Helene Bø 

·  Hjelmeland:  Gaute Hauge 
· Vara: Bjørn Laugaland 

·  Strand:   Irene Heng Lauvsnes 
· Vara: Bjørn Aril Veland 

 
 
 
 
Vedtak: 
For resten av denne valgperioden innstiller styret til representantskapet følgende forslag til 
medlemmer til klagenemnden: 

·  Suldal:   Øyvind Tveitane Lovra 
· Vara: Gerd Helene Bø 

·  Hjelmeland:  Gaute Hauge 
· Vara: Bjørn Laugaland 

·  Strand:   Irene Heng Lauvsnes 
· Vara: Bjørn Aril Veland 

 
 
 
 
2022/11 Digitale møter og signering av protokoller 
 
 
 
Behandling 
 
 
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.    
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2022/12 Orienteringssaker 
 
 
 
Behandling 
 
 
Vedtak: 
 
 
 
 
 
 
2022/12.1 Orientering om dammer i IVAR 
 
 
 
Behandling 
Nidunn Sandvik orienterte.  
 
Vedtak: 
Redegjørelsen for dammer og arbeidet med damsikkerhet i IVAR tas til orientering. 
 

 
 
 
 
 
2022/12.2 Biogassavtale IVAR - Lyse Neo 
 
 
 
Behandling 
Styret vil bli forelagt egen sak om revidert biogassavtale med Lyse Neo.  Ingrid Nordbø 
orienterte om arbeidet: 

·  Pågår forhandlinger om revidert avtale for salg av biogass  
·  Dagens avtale gir partene ulike økonomiske utfall 
·  Ny avtale har til formål å gi begge parter del av overskudd fra salg til sluttkunder 

· Stimulere til økt produksjon og økt salg 
· Stimulere til økt klimanytte for biogass (økt etterspørsel og økt 

betalingsvilje) 
 
Styret ba administrasjonen om å komme tilbake med nærmere utredning av mulighetene for 
både økonomisk nytte og klimanytte ved alternativ bruk av biogass. 
 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. Styret ber administrasjonen om å komme tilbake med nærmere 
utredning av mulighetene for både økonomisk nytte og klimanytte ved alternativ bruk av 
biogass. 
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2022/12.3 Status plastvaskeanlegg 
 
 
 
Behandling 
Njål Erland orienterte. 
 
Vedtak: 
 
Saken tas til orientering.  
 
2022/12.4 Grunnerverv i Hå kommune 
 
 
 
Behandling 
Njål Erland orienterte om behov for grunnerverv i forbindelse med avgjøring på Grødaland.  
 
Vedtak: 
 
Saken tas til orientering 
 
 
2022/13 Eventuelt 
 
Behandling 
Cybersikkerhet 
På bakgrunn av spørsmål fra styreleder orienterte Ingrid Nordbø om cybersikkerhet og 
konsekvenser av krigen i Ukraina.  
Styremøter - endring møtedatoer 
Styreleder ba om nye tidspunkt for oppsatte møter i juni og september. 
Styremøte 10. juni endres til mandag 20. juni kl. 09.00 
Vi kommer tilbake til nytt tidspunkt for styremøtet og strategisamling opprinnelig satt opp 15. 
og 16. september 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------          -----------------------------            --------------------------         
Stanley Wirak           Sara Mauland             Trygve Andre Meyer 
 
 
 
----------------------------        -------------------------         ---------------------- ----------------------- 
Reinert Kverneland           Hilda Bådsvik           Anne Waldemar Tore Morten Hope 
 



Saksframlegg

Anskaffelsesstrategi IVAR IKS

Saksbehandler: Geir Strømland
Arkivsak nr: 13/824

Saksnr. Utvalg Møtedato
2022/16 Styret IVAR IKS 20.06.2022

Vedlegg:
Anskaffelsesstrategi 2022-2027 

Saksutredning: 

Bakgrunn
Administrerende direktør legger frem forslag til revidert anskaffelsesstrategi for IVAR IKS for 
behandling i styret, da dette er en selskapsoverordnet strategi.  

Vedlagt strategidokument erstatter «Anskaffelsesstrategi for IVAR 2015-2021» vedtatt av Styret i 
IVAR den 14.02.2014. Anskaffelsesstrategien legger grunnlaget for en felles forståelse og beste 
praksis, slik at selskapets anskaffelser av varer, tjenester, bygg og anlegg effektivt bidrar til at 
selskapet når sine mål. Strategien gjelder for alle avdelinger og driftsenheter i IVAR IKS.  

Redegjørelse 
IVAR IKS kjøpte varer, tjenester, bygg og anlegg for 732 millioner kroner i 2021. Strategien peker på 
at det er nødvendig med en felles forståelse av det mulighetsrommet selskapet har på 
anskaffelsesområdet. Det dreier seg ikke bare om felles gevinster som bidrar til økt behovsdekning, 
effektivitet og bedre økonomi i tjenesteproduksjonen, men også at anskaffelsesaktiviteten kan være 
et kraftfullt verktøy for å fremme innovasjon og sentrale samfunnshensyn. Oppfølging av de  nye 
miljøkravene kan og må i stor grad gjøres gjennom gode anskaffelser.  

Målsetningene er forpliktende for alle kjøp som gjennomføres med selskapets midler, og oppfølging 
av dette er et lederansvar.  

Anskaffelsesstrategi for IVAR IKS ble første gang vedtatt i 2014. Tidligere strategidokumenter har hatt 
fokus på å bidra til økt bevissthet og forståelse for anskaffelsesregelverket og en felles overordnet 
tenkning og adferd til beste for selskapet som helhet. Videre har det vært fokus på de 
forbedringsområder som ulike revisjoner har avdekket i forhold til gjennomføring av riktige og lovlige 
anskaffelser.  

Hovedmål i tidligere strategi er fortsatt relevant og står fast i denne reviderte anskaffelsesstrategien. 
Hovedmålet er at «anskaffelsene skal være et effektivt virkemiddel for å oppnå IVAR IKS sine 
overordnede mål. 

Anskaffelsespraksisen skal ha fokus på samfunnsansvaret i forhold til klima, miljø, sosialt ansvar og 
arbeidslivskriminalitet»

Satsingsområdene er endret noe for å peke ut retningen videre i forhold til der selskapet står nå. 
Følgende fem delmål er valgt ut i kommende strategiperiode:  



1. Anskaffelsene skal bidra til bedre behovsdekning og sikre bærekraftige løsninger.  
2. Alle avtaler og kontrakter skal følges opp for å sikre at de brukes og fungerer som avtalt.  
3. Alle kjøp skal gjennomføres profesjonelt, effektivt, digitalt og med klare rollefordelinger.  
4. Anskaffelsene skal bidra til å nå IVAR sine klima- og miljømål  
5. Anskaffelsespraksis skal sikre god ivaretakelse av samfunnsansvaret med hensyn til miljø, 
arbeidsforhold og sosiale forhold.   

Satsingsområdene er konkretisert gjennom mål og tiltak som skal følges opp gjennom 
handlingsplaner og styringsparametere/KPI’er. Målene og tiltakene vil ikke være uttømmende for 
anskaffelsesarbeidet de kommende årene, men oppmerksomheten vil i særlig grad være rettet mot 
de utvalgte områdene.  

Intern prosess 
I arbeidet med utarbeidelse av anskaffelsesstrategien er det gjennomført møter med alle 
driftsenheter og avdelinger for gjennomgang og diskusjoner om enhetenes anskaffelsesfaglige 
behov.  

Prosessen har bidratt til innspill som er hensyntatt i strategien. Flere av innspillene gikk på 
organisering og sårbarhet ved at det er manglende kompetanse og kapasitet til gjennomføring av 
gode anskaffelsesprosesser. 

Status/vurdering 
IVAR IKS har jobbet målrettet med videreutvikling og profesjonalisering av anskaffelsesaktiviteten i 
inneværende strategi-periode. Satsingen på bevisstgjøring til anskaffelsesregelverket, organisering, 
styring og bruk av elektroniske verktøy, har løftet selskapets anskaffelsespraksis opp ett nivå. Dette 
er et godt grunnlag å jobbe videre med, for ytterligere å løfte anskaffelser til et strategisk 
styringsverktøy for selskapets måloppnåelse. 

Representantskapet og styret i IVAR har gitt viktige føringer for prioriteringer og strategisk bruk av 
anskaffelser i selskapet. Blant annet er det  vedtatt fossilfrie bygge- og anleggsplasser og det er 
tydeliggjort at fossil energi til transport, drift av anleggsmaskin og oppvarming skal velges bort. 
Selskapets anskaffelser skal ha tydelige krav for å redusere miljøbelastningen og bedre 
klimaavtrykket. 

Kravene til offentlige anskaffelser har endret seg mye de siste årene. Det har blitt skjerpede krav til å 
ivareta viktige samfunnshensyn som klima og miljø, og forebygging av arbeidskriminalitet. I 2019 kom 
St. mld. 22 Smartere innkjøp - effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser. Hovedmålet med 
meldingen er «å utvikle en mer helhetlig, effektiv anskaffelsespolitikk for å sette det offentlige i stand 
til å oppnå regjeringens ambisiøse mål på feltet».  

Overnevnte er viktige premisser for IVAR sitt anskaffelsesfaglige arbeid i kommende strategiperiode. 
Det er behov for å synliggjøre de gevinster IVAR kan få, og mulighetsrommet som ligger i selskapets 
anskaffelser må få større oppmerksomhet. Dette gjelder ikke bare gevinster som bidrar til økt 
behovsdekning og bedre økonomi i tjenesteproduksjonen, men også hvordan det i 
anskaffelsesprosesser kan fremmes innovasjon og viktige samfunnshensyn. Videre har IVAR i nylig 
gjennomført mål- og strategiprosess satt ambisiøse mål innen bærekraftige samfunnsløsninger og 
det å være i spissen for bedre løsninger. Anskaffelsesstrategien angir ikke konkrete mål på områder 
som faller utenfor det anskaffelsesfaglige, men synliggjør hvordan IVAR sin anskaffelsespraksis kan 
bidra til å nå målet om å være et regionalt fyrtårn for klima og miljø.  

IVAR er på god vei mot en hel-elektronisk anskaffelsesprosess, fra kunngjøring av konkurranser til 



kontraktsoppfølging, som også omfatter alle driftskjøp (bestillinger) på e-handel. Økt digitalisering av 
anskaffelsesprosessen støtter opp under IVAR sitt digitaliseringsprosjekt. Integrerte og automatiserte 
systemer bidrar til redusert tidsbruk, bedre datafangst og økt sporbarhet. Arbeidet med å ta ut 
gevinster på anskaffelsesområdet blir viktig i kommende år, blant annet for å ta ut potensialet i de 
investeringer som er gjort for å digitalisere anskaffelsesprosessen.  

Nye og skjerpede krav med økt behov for anskaffelseskompetanse i selskapet har resultert i flere 
kompetanseutviklingstiltak, samt tydeliggjøring av ansvar til involverte i anskaffelsesprosessene. 

Strategidokumentet skal bidra til kontinuerlig videreutvikling og forbedring av 
anskaffelsesprosessene i IVAR . 

Forslag til vedtak:

1. Anskaffelsesstrategi for IVAR 2022-2027 vedtas.  
2. Strategien oppdateres ved behov, minimum en gang hver styreperiode.  

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Geir Strømland



Anskaffelsesstrategi
for IVAR IKS

2022–2027

Juni 2022

«Anskaffelsesstrategien viser IVAR IKS 
sine overordnede veivalg og satsinger 
for anskaffelser. Den prioriterer tiltak 
som skal gjennomføres for å nå 
virksomhetens overordnede mål"



IVAR IKS gjorde i 2021 anskaffelser for kr. 732 mill. Det er kjøpt varer og 
tjenester for kr 386 mill og gjort investeringer i utstyr og 
bygg/anleggsprosjekter for kr 345 mill. Anskaffelsene er gjort hos 1.100 
leverandører. Anskaffelseskostnadene utgjør 61% av IVAR sine totale 
kostnader i 2021.

71% (kr 300 mill) av varene og tjenestene som er kjøpt har skjedd på IVAR 
sine 120 kontrakter / rammeavtaler.

Anskaffelsesstrategien skal:

• Understøtte IVAR sin hovedstrategi og være et virkemiddel for at 
virksomheten skal nå målene vedtatt i mål og strategiprosess som er 
gjennomført i 2021.

• Bidra til utvikling mot sterkere styring og prioritering av overordnede mål:

• miljø og klima

• sosialt ansvar

• god behovsdekning og sikre bærekraftige løsninger

• Avklare kostnadsrammer, prioriteringer, beslutningsstruktur og nivå på 
kostnader IVAR kan ta i anskaffelser der miljø- og klimavalg får 
kostnadsmessige konsekvenser

• Initiere en organisasjonsprosess for å avklare hvordan nødvendige 
innkjøpskompetanse sikres i hele organisasjonen. 

• styrke innkjøpsorganisasjonen (i avdelinger og driftsenheter)

• organisering

• kompetanse

Anskaffelsesstrategien er organisert i fem delmål med underliggende tiltak 
som er satt inn i en årlig plan med aktiviteter for hvert tiltak

Introduksjon

INTRODUKSJON HOVEDMÅL DELMÅL IMPLEMENTERING

Anskaffelsesstrategi IVAR IKS 2022–2026



IVAR IKS sine anskaffelser skal gjøres profesjonelt, effektivt, etterrettelig 

og med integritet.

Hovedmål

Hovedmålet er at anskaffelsene skal være et effektivt virkemiddel for å 

oppnå IVAR IKS sine overordnede mål. 

Anskaffelsespraksisen skal ha fokus på samfunnsansvaret i forhold til 

klima, miljø, sosialt ansvar og arbeidslivskriminalitet.   

Følgende parametere vektlegges: 

 Klima og miljø – anskaffelsene skal bidra til å nå IVAR og samfunnets 

mål til klima- og miljøvennlige løsninger

 Bygg og anlegg- anskaffelsene skal gjennomføres med lavest mulig 

miljøbelastning.  

 Kvalitet – anskaffelsene skal bidra til riktige og gode produkter og 

tjenester til virksomheten. 

 Kostnader – anskaffelsene skal være kostnadseffektive. 

 Tidsbruk – anskaffelsene skal være effektive med hensyn til bruk av tid. 

Visjon

INTRODUKSJON HOVEDMÅL DELMÅL IMPLEMENTERING
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Lønn
19 %

Kjøp av varer 
og tjenester

32 %

Investeringsprosjekt/
Bygg og anlegg

29 %

Kapitalkostnader
20 %

Kostnader 2021 - kr. 1,2 mrd.



Ut i fra hovedutfordringene til IVAR IKS er det identifisert/funnet/satt opp 5 
områder hvor det er behov for utvikling eller særlig fokus utover ordinær 
virksomhet. Disse områdene skal prioriteres i strategiperioden.

Delmål 

INTRODUKSJON HOVEDMÅL DELMÅL IMPLEMENTERING
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1. Anskaffelser skal bidra til bedre 
behovsdekning og sikre 
bærekraftige løsninger

KLIKK FOR MER INFORMASJON

1. Anskaffelser skal bidra til bedre behovsdekning og 
sikre bærekraftige løsninger

2. Alle avtaler og kontrakter skal følges opp for å 
sikre at de brukes og fungerer som avtalt.

3. Alle kjøp skal gjennomføres profesjonelt, effektivt, 
digitalt og med klare rollefordelinger

4. Anskaffelser skal bidra til å nå IVAR sine klima- og 
miljømål.

5. Sikre anskaffelsespraksis for god ivaretakelse av 
samfunnsansvar til miljø, arbeids- og sosiale forhold 

2. Alle avtaler og kontrakter skal 
følges opp for å sikre at de brukes 
og fungerer som avtalt.

KLIKK FOR MER INFORMASJON

3. Alle kjøp skal gjennomføres 
profesjonelt, effektivt, digitalt og 
med klare rollefordelinger.

KLIKK FOR MER INFORMASJON

4. Anskaffelsene skal bidra til å nå 
IVAR sine klima- og miljømål

KLIKK FOR MER INFORMASJON

5. Sikre anskaffelsespraksis for god 
ivaretakelse av samfunnsansvaret 
med hensyn til miljø, 
arbeidsforhold og sosiale forhold

KLIKK FOR MEFORMASJON



ØNSKET EFFEKT
Ledelse på alle nivå skal ha forståelse for anskaffelsesarbeidets betydning for IVAR sine 
resultater og omdømme. Enheter og ansatte i organisasjonen skal ha et strategisk syn på 
anskaffelser. IVAR skal ha flere kompetente anskaffelsesrådgivere og innkjøpere 
(bestillere). Behovet for anskaffelsen vurderes åpent og defineres ut fra en grundig og 
bred involvering av alle interessenter. Leverandørenes kompetanse benyttes for å sikre 
bærekraftige og gjerne innovative løsninger. 

IVAR skal ha avtaler som sikrer god og tilstrekkelig behovsdekning. IVAR bruker 
rammeavtaler som et viktig strategisk verktøy for gjentakende enkeltkjøp. 

TILTAK
1.1 Organisasjonsprosess for å avklare hvordan avdelingene og driftsenhetene får mer 

dedikert innkjøpskompetanse. 
1.2 Utvikle strategisk anskaffelseskompetanse hos ledere og personell som er involvert i 

anskaffelser.
1.3 Benytte beslutningsdokument/konkurransestrategi i planleggingen av større 

anskaffelser 
1.4 Bruke leverandørene til å utforske muligheter som fremmer innovative løsninger 

(markedsdialog, eventuelt bruke konkurranse om innovasjonspartnerskap)
1.5 Øke anvendelsen av behovs- og funksjonskrav/beskrivelser (ikke detaljspesifikasjon) 
1.6 Utvikle bedre styringsrapporter som grunnlag for å prioritere avtaledekning
1.7 Sikre fortsatt høyt antall rammeavtaler
1.8 Knytte bærekraft i anskaffelser til virksomhetens strategi for å nå IVAR sine utvalgte 

bærekraftsmål
1.9 Sette av mer tid til å klarlegge behov før selve anskaffelsen skjer.
1.10 Øke involvering av interessenter, både fagpersoner og brukere, i forberedelsen av 

store eller strategisk viktige anskaffelser.
1.11 Ledere med budsjettdisponeringsfullmakt skal aktivt jobbe for å sikre en 

virksomhetskultur med forståelse for anskaffelsesarbeidets betydning for 
virksomhetens resultater og omdømme.

1. Anskaffelser skal bidra til bedre behovsdekning og sikre 
bærekraftige løsninger.

INTRODUKSJON HOVEDMÅL DELMÅL IMPLEMENTERING
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1. Anskaffelser skal bidra til bedre behovsdekning og 
sikre bærekraftige løsninger

2. Alle avtaler og kontrakter skal følges opp for å 
sikre at de brukes og fungerer som avtalt.

3. Alle kjøp skal gjennomføres profesjonelt, effektivt, 
digitalt og med klare rollefordelinger

4. Anskaffelser skal bidra til å nå IVAR sine klima- og 
miljømål

5. Sikre anskaffelsespraksis for god ivaretakelse av 
samfunnsansvar til miljø, arbeids- og sosiale forhold

RISIKO
Dersom man ikke bruker tilstrekkelig ressurser knyttet til etablering av 
kontrakter/avtaler, er det risiko for at behovet ikke dekkes på en god nok måte. 

Bærekraftige løsninger krever kompetanse og vilje til endringer. Det foreligger 
risiko for at det mangler endringsvilje i organisasjonen og risiko for at det krever for 
store ressurser å øke kompetanse. 

Resultatmål Styringsparametre/KPI

Sikre høyere antall 
avtaler/rammeavtaler

Antall avtaler/rammeavtaler

Sikre anskaffelsesprotokoll for alle 
kjøp over kr 100.000 og for kjøp 
som gjøres utenfor avtale

Andel protokoller mot BI-
rapporter for leverandørbruk

Flere tilbudsforespørsler gjennom 
KGV verktøyet

Antall forespørsler 

Økt antall bestillinger i e-handel. Andel bestillinger



ØNSKET EFFEKT
Jevnlig oppfølging av kontrakter med leverandør.
Det skal være høy lojalitet til IVAR IKS sine kontrakter/avtaler, og rutiner/systemer for 
bestilling og avtaleoppfølgning skal følges. Avtalevilkårene respekteres og utnyttes best 
mulig gjennom hele avtaleperioden. 

TILTAK

2.1 Implementere felles modell og løsning for avtaleoppfølging
2.2 Øke kompetanse om avtaleoppfølgning i alle ledd 
2.3 Tydeliggjøre fullmaktsinnehaveres ansvar for å bruke rammeavtalene og bruke 

disse korrekt ved anskaffelser av varer, tjenester og bygg/anlegg
2.4 Forbedre informasjon om inngåtte avtaler til brukere 
2.5 Sikre at datakvaliteten fra økonomi- og BI systemet er høy og gir et godt grunnlag 

for analyser. Eventuelt anskaffe eget analyseverktøy. 
2.6 Utvikle rapporter og gjennomføre kontroller for å sikre riktig bruk av avtaler
2.7 Tydeliggjøre fullmaktsinnehaveres ansvar for å bruke rammeavtalene og bruke 

disse korrekt ved innkjøp av varer og tjenester. Fullmaktsinnehavere skal sikre at 
behovsmeldingene som initierer bestillinger foretas av medarbeidere med 
nødvendig kompetanse, og ha interne rutiner som sikrer at rammeavtaler følges 
(blant annet ved å kontrollere priser ved godkjenning av ordre/faktura). 

2.8 BI/datavarehus skal gi tilstrekkelig informasjon til å kunne kontrollere og etterprøve 
bruken av midler på avtalene.

2.9 Utarbeide regelmessige forbruksanalyser på overordnet nivå og sikre god innsikt i 
leverandørmarkedet for utvalgte kategorier.
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1. Anskaffelser skal bidra til bedre behovsdekning og 
sikre bærekraftige løsninger.

2. Alle avtaler og kontrakter skal følges opp for å 
sikre at de brukes og fungerer som avtalt.

3. Alle kjøp skal gjennomføres profesjonelt, effektivt, 
digitalt og med klare rollefordelinger

4. Anskaffelser skal bidra til å nå IVAR sine klima- og 
miljømål.

5. Sikre anskaffelsespraksis for god ivaretakelse av 
samfunnsansvar til miljø, arbeids- og sosiale forhold

RISIKO
Dersom fokus på avtalelojalitet blir begrenset, eller BI rapportene/verktøyet for 
kontroll av avtalebruk ikke blir utnyttet, er det risiko for at avtaleoppfølgingen krever 
mer ressurser enn det som er nødvendig. Ressursbruk til dette formålet kan da gå 
ut over andre oppgaver. 

2. Alle avtaler og kontrakter skal følges opp for å sikre at de 
brukes og fungerer som avtalt

Resultatmål Styringsparametre/KPI

Avtalelojaliteten skal være på min 
80% på utvalgte avtaler (5 år)

Prosentvis avtalelojalitet på 
utvalgte avtaler

Kunne dokumentere at alle avtaler 
er fulgt opp minst en gang i året

Antall avtaler med utført 
oppfølging

Redusert bruk av leverandører 
uten avtale

Antall leverandører uten avtale



ØNSKET EFFEKT
IVAR skal ha en kompetent anskaffelses- og innkjøpsorganisasjon med tydelige 
rollebeskrivelser og avklart ansvarsdeling. Ansatte og ledere skal se på innkjøperrollen 
som viktig, og kjenne rammene for innkjøp. IVAR sine digitaliserte verktøy for 
anskaffelser- og innkjøp skal sikre pålagte krav til dokumentasjon på en effektiv måte.

TILTAK
3.1 Sikre at involverte i anskaffelser har riktig kompetanse. Spesielt fokus på 

behovsmeldere, bestillere og anvisere i e-handel 
3.2 Sikre best mulig utnyttelse av verktøyene for e-handel, og 

konkurransegjennomføring/ kontraktsoppfølging (KGV og KAV)
3.3 Gjennomføre avviksrapportering 
3.4 Sørge for god datakvalitet fra leverandører. (deriblant katalog- og ordreinformasjon)
3.5 Videreutvikle digitale maler i KGV/KAV verktøyet for mer effektive fulldigitaliserte 

anskaffelsesprosesser 
3.6 Øke bruken av KGV/KAV verktøyet. 
3.7 Tydeliggjøre leders ansvar for kjøp estimert eller akkumulert til verdi over kr 

100.000,-
3.8 Sikre lederforankret oppfølging til anskaffelsene
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1. Anskaffelser skal bidra til bedre behovsdekning og 
sikre bærekraftige løsninger..

2. Alle avtaler og kontrakter skal følges opp for å 
sikre at de brukes og fungerer som avtalt.

3. Alle kjøp skal gjennomføres profesjonelt, effektivt, 
digitalt og med klare rollefordelinger

4. Anskaffelser skal bidra til å nå IVAR sine klima- og 
miljømål.

5. Sikre anskaffelsespraksis for god ivaretakelse av 
samfunnsansvar til miljø, arbeids- og sosiale forhold 

RISIKO
Forutsetningen for å få en mer kompetent innkjøpsorganisasjon, er at det krever 
oppgave-/organisasjonsendring. Det foreligger risiko for at dette ikke lar seg 
gjennomføre.

3. Alle kjøp skal gjennomføres profesjonelt, effektivt, digitalt og 
med klare rollefordelinger

Resultatmål Styringsparametre/KPI

Alle anskaffelser av varer og 
tjenester over kr 100.000,- skal 
gjennomføres i KGV dersom det ikke 
foretas som avrop på rammeavtale

BI/økonomirapporter som viser 
leverandørutgifter over kr 
100.000,- uten dokumentasjon i 
E-handel eller KGV.

100 % av alle kjøp av varer og 
tjenester (målt mot 
beregningsgrunnlaget for 
bestillingssystemet) er foretatt i e-
handel

Prosentandel faktura med 
ordrenummer 
(bestillingsnummer)

Ingen ulovlige direkteanskaffelser Antall ulovlige 
direkteanskaffelser som 
identifisere med 
BI/økonomirapporter



ØNSKET EFFEKT
Alle ledere skal ha kunnskap og bevissthet om IVAR sine klima- og miljømål for å sikre at 
innkjøpene, og dets økonomiske konsekvenser, blir basert på selskapets strategiske 
beslutninger. Den målte klimabelastningen fra IVAR sine anskaffelser skal være i henhold 
til IVAR sine vedtatte klima- og miljømål

IVAR bruker innkjøpsmakten til å påvirke leverandørmarkedet til å jobbe målrettet med å 
forbedre sine miljøprestasjoner ved at det informeres grundig om IVAR sine målsetninger 
for ivaretakelse av klima- og miljøhensyn.

TILTAK
4.1  Avklare rammer, prioriteringer, beslutningsstruktur og nivå på kostnader, da miljø- og 

klimavalg kan få kostnadsmessige konsekvenser. 
4.2  Sikre god oversikt over virksomhetens langsiktige behov og anskaffelsesplaner
4.3 Få konkrete klima-, miljø- og innovasjonsmål inn i styrende dokumenter
4.4 Benytte DFØ og Miljødirektoratet sine anbefalte verktøy for ivaretakelse av miljø og 

sosialt ansvar i anskaffelsesprosessene.
4.5  Etterspørre konkrete utslippsdata (primærdata) til bruk i klimaregnskapet der dette er 

aktuelt.
4.6 Aktiv bruk av markedsundersøkelser før konkurranser for å avdekke gode klima- og 

miljøtiltak
4.7 Øke utskiftingstakten av biler som går på fossilt drivstoff 
4.8  Bygge kompetanse innen miljø og klima hos personell som er spesielt involvert i 

innkjøp.  
4.9  Samarbeide med andre virksomheter for å utvikle klima- /miljøkrav og kriterier for 

områder som gjerne ikke er dekket av DFØ eller EUs kriterier 
4.10  Vurdere om det skal stilles absolutt krav til sertifisert miljøledelse hos leverandører 
4.11  Gjennomføre jevnlige kartlegginger av kommende anskaffelser for å avdekke klima-

og miljøbelastning
4.12  Stille miljø- og klimakrav i aktuelle anskaffelser, herav 

- etterspørre anerkjente miljømerker og miljødeklarasjoner 
- etterspørre klimavennlige produkter og løsninger
- stille krav som sikrer fossilfritt alternativ der dette kan være aktuelt,
- stille krav som stimulerer til levering av produkter med lang levetid, og løsninger 
knyttet til  gjenbruk, avfallshåndtering, transport, forpakning, energi mm

4.13 Utover IVAR sitt krav til fossilfrie byggeplasser, skal bygge- og anleggsprosjekter 
også gjennomføres med krav/kriterier som bidrar ytterligere til lavest mulig 
miljøbelastning
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1. Anskaffelser skal bidra til bedre behovsdekning og 
sikre bærekraftige løsninger.

2. Alle sikreavtaler og kontrakter skal følges opp for å  
at de brukes og fungerer som avtalt.

3. Alle kjøp skal gjennomføres profesjonelt, effektivt, 
digitalt og med klare rollefordelinger

4. Anskaffelser skal bidra til å nå IVAR sine klima- og 
miljømål

5. Sikre anskaffelsespraksis for god ivaretakelse av 
samfunnsansvar til miljø, arbeids- og sosiale forhold

RISIKO
Å velge ut og bruke miljø- og klimakrav i anskaffelser, krever høy kompetanse og 
ressurser. Dersom man ikke sørger for kompetanse eller bruker tilstrekkelig 
ressurser, er det risiko for at målene ikke nås..

4. Anskaffelsene skal bidra til å nå IVAR sine klima- og miljømål, 
herav fossilfrie byggeplasser og driftsmidler.

Resultatmål Styringsparametre/KPI

Innrapportering av primærdata fra 
sentrale kontrakts- og 
rammeavtaleleverandører 
(klimaregnskap)

Antall kontrakter og avtaler med 
krav om innrapportering av 
primærdata

20% økning i andelen 
rammeavtale/kontraktsleverandører 
med sertifisert miljøledelse

Andelen kontrakts- og 
avtaleleverandører med 
sertifisert miljøledelse

90% av bilene til IVAR skal ikke 
benytte fossilt drivstoff

Antall biler som benytter fossilt 
drivstoff

Bruke krav og tildelingskriteriet miljø 
i bygge- og anleggsanskaffelser. 
Vektes minimum med 10%

Andel konkurranser med 
tildelingskriteriet miljø

For 70% av konkurransene for varer 
og tjenester  skal krav om miljø inngå 
i tildelingskriteriene  

Andel konkurranser med miljø 
som tildelingskriterium



ØNSKET EFFEKT
IVAR skal påvirke næringslivet til økt oppmerksomhet på miljø, respekt for grunnleggende 
menneskerettigheter, og ILOs kjernekonvensjoner for arbeideres rettigheter, slik at dette 
ligger til grunn i hele leveransekjeden. 

Samfunnsansvarlige anskaffelser bidrar til å sikre godt omdømme og tillit til 
virksomhetens anskaffelsesvirksomhet. 

IVAR opptrer med integritet ved offentlige anskaffelser.

TILTAK
5.1 Risikoanalyse for å gjøre prioritering av hvilke anskaffelser som kan utgjøre en 

miljøbelastning eller brudd på grunnleggende menneskerettigheter. 
5.2 Sikre full utnyttelse av informasjonssystemet HMSREG som IVAR har for å motvirke 

arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. 
5.3 Vurdere medlemskap i Etisk handel Norge som hjelper bedrifter på veien mot en 

mer bærekraftig bedrift. (https://etiskhandel.no/)
5.4 Ny åpenhetslov vedtatt 9 juni 2021 vil forenkle og effektivisere muligheten til å 

kontrollere at varene som kjøpes inn blir laget under lovlige arbeidsforhold der 
menneskerettighetene i leverandørkjeden blir ivaretatt.

5.5 Årlig vurdere risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og 
miljøbelastning ved kommende anskaffelser.

5.6 Utarbeide og implementere interne etiske retningslinjer for anskaffelsesarbeidet.
5.7 Vurdere om IVAR sine etiske retningslinjer er tilstrekkelige for å sikre misligheter og 

korrupsjon knyttet til anskaffelser. 
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1. Anskaffelser skal bidra til bedre behovsdekning og 
sikre bærekraftige løsninger.

2. Alle avtaler og kontrakter skal følges opp for å 
sikre at de brukes og fungerer som avtalt.

3. Anskaffelser skal gjennomføres raskere, enklere og 
digitalt.

4. Anskaffelser skal bidra til å nå IVAR sine klima- og 
miljømål..

5. Sikre anskaffelsespraksis for god ivaretakelse av 
samfunnsansvar til miljø, arbeids- og sosiale forhold 

RISIKO
Avvik mellom budskap og realiteter. Hvis satsingen på samfunnsansvar viser seg å 
være «festtale», kan det få store konsekvenser for IVAR sitt omdømme. 

Det samme kan skje hvis IVAR  bare delvis gjennomfører offentliggjorte strategier 
for satsing på samfunnsansvar. Selv med reel satsing vil svakheter ved både 
planlegging og gjennomføring kunne innebære omdømmerisiko.  

Manglende fokus på samfunnsansvar kan gi korrupsjon og arbeidslivskriminalitet.

5. Sikre anskaffelsespraksis for god ivaretakelse av 
samfunnsansvaret til miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold.

Resultatmål Styringsparametre/KPI

50% økning i konkurranser hvor det 
er stilt krav eller lagt vekt på 
miljø/samfunnsansvar i 
konkurransen

Antall avtaler med utvidede etiske 
krav

IVAR har påvirket 
leverandørmarkedet til å legge om 
til en bærekraftig forretningspraksis

Antall tilbud med tydelig fokus på 
bærekraftig forretningspraksis



Forarbeid
Det har vært gjennomført arbeidsmøter med disiplin anskaffelser og sentralt 
personell i de enkelte avdelinger og driftsenheter for gjennomgang av IVAR 
sin anskaffelsesaktivitet, og for å få innspill til prioriteringer i revidert 
anskaffelsesstrategi.

Måling og rapportering
Anskaffelsesstrategien skal vedtas av Styret i IVAR våren 2022, og gjøres 
kjent for alle medarbeidere. Ledergruppen i IVAR har det overordnede 
ansvaret for gjennomføring av strategien. Ledere på alle nivå har en særlig 
rolle i arbeidet med å sikre at målene i strategien nås. Disiplin anskaffelser har 
ansvar for koordinering, oppfølging og rapportering på resultatoppnåelse for 
anskaffelsesstrategiens handlingsplan. 

Anskaffelsesstrategien konkretiseres i en årlig tiltaksplan som gjelder for 
påfølgende år. Disiplin anskaffelser har ansvar for å lage tiltaksplanen som 
vedtas i ledergruppen og gjelder for påfølgende år. 

Styret forlegges årlig statusrapport for gjennomføring av 
anskaffelsesstrategien. 

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det legges til grunn at alle enheter følger strategiens føringer og gjennomfører 
strategiens tiltak innenfor vedtatte budsjetter i strategiperioden. 

Enkelte tiltak vil kunne innebære behov for økning eller omfordeling av 
budsjettmidler, særlig innenfor delmål 4, klima og miljø.

Måloppnåelse/gevinstrealisering
Ved strategiens utløp skal oppnådde fordeler og effekter dokumenteres.

Tilgjengeliggjøring av strategi 
Strategien vil bli publisert på IVARnett. 

Implementering
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Saksframlegg

Renovasjonsforskrift for husholdningsavfall og slam, og 
kommunalteknisk avfallsnorm for kommunene Hjelmeland, Strand og 
Suldal

Saksbehandler: Jorunn Bogevik 
Arkivsak nr: 21/4

Saksnr. Utvalg Møtedato
2022/18 Styret IVAR IKS 20.06.2022 

Vedlegg:
Forslag _ Renovasjonsforskrift Ryfylke (rev. etter høring) 
Forslag _ Kommunalteknisk avfallsnorm 2021 Ryfylke 

Saksutredning: 

Hjemmelsgrunnlag

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 

Bakgrunn og fakta

1.1.2020 ble Ryfylke miljøverk IKS (RYMI) avviklet, og IVAR Renovasjon Ryfylke fikk ansvar for  
renovasjonstjenesten i kommunene Strand, Hjelmeland og Suldal. Dette gjorde det nødvendig å 
revidere Renovasjonsforskrift og kommunalteknisk avfallsnorm for RYMI.  
Gjeldende forskrifter ble vedtatt i RYMI sitt representantskap 11.11.2015, i Strand kommune 
24.02.2016, i Hjelmeland 24.02.2016 og i Suldal 26.01.2016. 
I følge forskriften er RYMI satt til å utføre renovasjons- og slamtjenester i kommunene, med 
kommunen som øverste myndighet. 

Forslag til revidert renovasjonsforskrift er utarbeidet gjennom et samarbeid mellom IVAR IKS 
(representerer Time, Kvitsøy, Strand, Hjelmeland og Suldal), Stavanger, Randaberg, Time, Klepp, 
Gjesdal og Hå kommune. 
I tillegg til renovasjonsfaglig kompetanse, har også en kommune stilt med juridisk kompetanse.  

Samarbeidet gav: 

· En tilnærmet likelydende renovasjonsforskrift i nabokommunene, gjenkjennbart for 
innbyggerne og transportører 

· Fokus på renovatørenes arbeidsmiljø 
· Tilpasninger til IVAR sine nye behandlingsanlegg (ettersorteringsanlegg og 

biogassanlegg)   
· Klart språk, forkorting og forenkling   
· Tydeliggjøring og presisering av noen punkter som tidligere har gitt rom for ulike 



tolkninger.  
· Mal for andre nabokommuner som ved senere anledning skal revidere egen 

renovasjonsforskrift 

Vedlagt saken er forslag til revidert forskrift og norm. Gjeldende renovasjonsforskrift og 
avfallsnorm for Ryfylke er tilgjengelig på www.ivar.no 
(https://www.ivarryfylke.no/aktuelt/horing-ny-renovasjonsforskrift-for-strand-
hjelmeland-og-suldal-kommune). 

Vesentlige endringer i forskriften er: 

· IVAR IKS blir utfører i stedet for Ryfylke Miljøverk 
· Forskriftens virkeområde er husholdningsavfall, det som tidligere omhandlet næringsavfall 

er tatt ut 
· Ny bestemmelse om at IVAR en kan gi dispensasjon til annen renovasjonsløsning for 

eiendommer som ikke har tilgang til ordinær renovasjonsløsning 
· Tidligere var begrepet «kjørbar vei» definert, i revidert forskrift henvises det til veinorm i 

stedet for å angi spesifikke krav 
· Vektgrenser for fylling av beholdere er harmonisert mellom kommunene, for Ryfylke 

medfører det en mindre endring for 120 liters beholder – vektgrensen endres fra 50 kg til 
45 kg 

· Referanser til spesifikke renovasjonsordninger/ kildesortering og dispensasjonsordninger 
mm. er fjernet. I stedet henvises det til IVAR sine nettsider for oppdatert informasjon om 
gjeldende sorteringsordninger og gebyrer mm. Da kan tjenestetilbudet utvikles med 
mindre endringer uten at forskrift må revideres 

Kommunalteknisk avfallsnorm er hjemlet i renovasjonsforskriften, og denne er også revidert.  
Normen skal sikre miljøvennlige, brukervennlige og samfunnsøkonomiske totalløsninger for 
behandling av avfallet. Avfallsnormen benyttes i hovedsak av rådgivere og utbyggere ved 
utarbeidelse av reguleringsplaner, renovasjonstekniske planer, planlegging av avfallsløsninger, 
avfallsrom og lignende - og av kommunene ved behandling av disse. 

Også avfallsnormen er forenklet og oppdatert tilpasset dagens lovverk og avfallsløsninger. 

Behandling av forskriften 

· Vedtak i Styret IVAR IKS, 22.01.2021, sak 2021/3: 
«Forslag til revidert renovasjonsforskrift og avfallsnorm for Ryfylke legges ut på høring.»  
· Vedtak i Formannskapet i Strand kommune, 20.05.2021, sak 034/21: 

«Strand kommune har ingen merknader til fremlagt renovasjonsforskrift med tilhørende 
kommunalteknisk avfallsnorm.»  

· Vedtak i Kommunestyret i Suldal kommune 17.08.2021, sak 88/21: 
«Forslag til revidert renovasjonsforskrift og avfallsnorm for Ryfylke blir lagt ut på høyring.» 



· Vedtak i formannskapet Hjelmeland kommune 24.8.2021, sak 057/21:
«1. Forslag til ny renovasjonsforskrift og kommunalteknisk avfallsnorm for Strand, 
Hjelmeland og Suldal, vert godkjent og sendt ut på høyring. 
2. Forskrift og avfallsnorm vert endeleg behandla i kommunestyret etter høyringsrunden 
og behandling i styret i IVAR IKS.»   

Forskriften ble lagt til offentlig høring med høringsfrist 1.2.2022. Ingen innspill var mottatt ved utløp 
av høringsfristen. 

Det er likevel lagt inn en presisering i forskriften etter høringsrunden. Dette gjelder tredje avsnitt i §5 
om «kommunal innsamling av hushaldsavfall», endringen/ presiseringen følger i kursiv : «IVAR IKS 
bestemmer kva for ei renovasjonsordning som er aktuell for fritidseigedommar, herunder type 
behalder/ container og plassering av desse, og om innsamlinga berre skal skje visse delar av året».  

Direktørens vurdering

Det er ikke mottatt innspill til forslag til renovasjonsforskrift og -norm innen høringsfristen. 
Likevel er det vurdert at det er behov for en presisering av bestemmelsen om plassering og type 
beholder/ container for fritidseiendommer. Endringen kommer som følge av henvendelser som 
gjelder hjemmel for plassering av beholder/ container, ofte knyttet til avgiftsplikten. 
Presiseringen er vurdert til ikke å være så vesentlig at den krever ny høring av forskriften. 

Direktøren anbefaler at forskriften vedtas av IVAR IKS, og sendes over til kommunene for 
sluttbehandling i kommunestyrene. 

Forslag til vedtak:
Forslag til Renovasjonsforskrift for handtering av husholdningsavfall og slam frå private hushald i 
kommunane Strand, Hjelmeland og Suldal vedtas. 

Forslag til Kommunalteknisk avfallsnorm, Strand, Hjelmeland og Suldal kommuner, vedtas. 

Forskriften og normen sendes kommunene Strand, Hjelmeland og Suldal for endelig vedtak i 
kommunestyrene.  

Forskriften og normen gjøres gjeldende, og kunngjøres, så snart de er vedtatt av kommunestyrene. 
Gjeldende forskrift og norm opphører når ny forskrift trer i kraft. 

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jorunn Bogevik
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Endra Xx 

Gjeld for 
  
Kommunar tilslutta innsamlingsordninga for avfall i IVAR IKS  
Forureiningslova med heimel 

Heimel 
LOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-
1981-03-13-6-§37, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83, LOV-1981-
03-13-6-§85 

Kunngjort xx 

Korttittel Renovasjonsforskrift 

Kapitteloversikt: 

Fastsett av representantskapet i ……………. kommunestyre med heimel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot 

forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). 

 

 

§ 1 Formål med forskrifta 

Forskrifta skal sikra lik utføring av regelverket for ei sikker og hygienisk oppbevaring, 

innsamling og transport av avfall frå hushald og fritidsbustadar i dei kommunane som er 

tilslutta innsamlingstenesta for avfall i IVAR IKS (heretter berre IVAR). Forskrifta skal bidra til 

at renovasjonstenesta inkluderer estetikk, universell utforming og ei sikker utøving av 

tenesta.   

IVAR vil bidra til ei forsvarleg innsamling og sluttbehandling av hushaldsavfallet ved å fremja 

dei norske politiske målsettingane i avfallspyramiden, redusera mengda farlege stoff i 

avfallet og å redusera klimagassutsleppa. Forskrifta skal bidra til å oppnå måla i IVAR  og 

kommunane sitt  klima- og miljøarbeid.  

 

§ 2 Kommunen si plikt 

Kommunen sitt ansvar for levering, oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og 

sluttbehandling blir utført av det interkommunale renovasjonsselskapet IVAR. 

 

§ 3 Definisjonar 

Abonnent 

Eigar eller langsiktig fester av eigedom som blir omfatta av den kommunale avfallsordninga. 
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Avfall 

Kasserte lausøyregjenstandar eller stoff, jf. Forureiningslova § 27. Som avfall blir også 

overflødige lausøyregjenstandar og stoff frå tenesteyting, produksjon og reinseanlegg med 

meir rekna med.  

 

Avfallsbehaldar 

Mindre eining, under 1 m³, for innsamling av avfall og plassert på bakkenivå. 

 

Avfallspyramide 

Avfallspyramiden bygger på avfallshierarkiet, ein figur som illustrerer prioriteringane i norsk 

avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall. Avfall skal behandlast så nær toppen av 

hierarkiet som mogleg. 

 

Brukar 

Den som dagleg bruker oppsamlingseininga.  

 

Farleg avfall 

Avfall som ikkje hensiktsmessig kan behandlast saman med anna hushaldsavfall fordi det kan 

føra med seg alvorleg forureining eller fare for skade på menneske eller dyr.  

 

Fellesabonnement 

Fleire abonnentar går saman om felles oppsamlingseining for ein eller fleire avfallstypar. Ein 

av abonnentane i fellesabonnementet må stå ansvarleg overfor kommunen, og kvar enkel 

eigedom som inngår i fellesabonnementet står økonomisk ansvarleg for sin del av 

fellesabonnementet.  

 

Gjenvinningsstasjon 

Spesielt tilrettelagt område med organisert oppsamling av sortert eller blanda avfall. 

Mottaksplassen er bemanna.  

 

Hageavfall 

Organisk avfall frå privat hage. 

 

Hushaldsavfall 

Avfall frå private hushald, hytter og fritidsbustadar, og inkluderer større gjenstandar som 

inventar og liknande.  

 

Kjeldesortering 

Sortering av avfall ved kjelda, der avfallet oppstår. 

 

Konteinar 



Eining større enn 1 m³ for oppsamling av avfall. 

 

Næringsavfall 

Avfall frå offentlege og private verksemder og institusjonar.  

 

Oppsamlingseining 

Eining til å kasta avfall i, som kan ha mange ulike størrelsar og vera plasserte over eller under 

bakken. 

 

Rejektvatn 

Med rejektvatn meiner ein den flytande delen av innhaldet i det volumet som blir tømt i 

sanitæranlegget dersom det vert nytta tømmebil som kan separere slamvolumet. 

 

Renovasjonsgebyr 

Gebyr som blir fastsett til dekning av kostnadar knytt til handtering av hushaldsavfall, irekna 

innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling og etterkontroll med meir. 

Kostnadane omfattar både kapital- og driftskostnadar, og skal fullt ut dekkast av dette 

gebyret. Gebyrinntektene skal ikkje overstiga dei kostnadane kommunen har med 

hushaldsavfallet. Skuldig avfallsgebyr er sikra med lovbestemt pant. 

 

Renovasjonsteknisk plan  

Samla plan for korleis praktisk renovasjon skal settast i verk og gjennomførast i ei planlagt 

utbygging.  

 

Renovatør 

Avdeling eller renovasjonsselskap som utfører innsamling av hushaldsavfall på vegne av IVAR 

IKS.   

 

Restavfall 

Blanda usortert avfall, eller rest som står att etter sortering. 

 

Sanitæranlegg 

Reinseinnretning og samlekummar for sanitært avlaupsvatn. 
 

Slam 

Oppsamla volum frå sanitæranlegg som slamavskiljar, samlekum for avslamming av sanitært 

avløpsvatn, minireinseanlegg, oppsamlingstankar for avlaupsvatn som ikkje er handtert m.m. 

Smittefarleg avfall 

Avfall frå medisinsk behandling som kan vera smittefarleg for andre menneske og dyr. 

Eksempel på dette kan vera avfall som er direkte forureina og avfall som har vore i direkte 

kontakt med smitteberande personar/pasientar.  



 

Våtorganisk avfall:  

Lett nedbrytbart organisk avfall, slik som matavfall og lett nedbrytbart hageavfall (gras, lauv, 

med meir).  

 

§ 4.Verkeområde  

Forskrifta gjeld alle registrerte grunneigedommar i kommunen der det oppstår 
hushaldsavfall, her irekna alle heilårsbustadar, fritidsbustadar og andre bygg som blir brukte 
som bueiningar i kommunen. Dette gjeld også festa grunn og seksjonerte delar av bygningar.  

Forskrifta omfattar kjeldesortering, oppsamling, oppbevaring, innsamling og transport av 

hushaldsavfall. 

Forskrifta gjeld også oppsamling og innsamling av farleg avfall frå hushald og bedrifter der 

mengda ikkje overstig grensa som til ei kvar tid gjeld i Forskrift om gjenvinning og behandling 

av avfall (avfallsforskrifta).  

Forskrifta fastset reglar for renovasjonsgebyr. 

IVAR kan gje nærare retningslinjer for etablering av avfallsløysingar samt gjennomføring av 

forskrifta sine bestemmingar. 

 

§ 5.Kommunal innsamling av hushaldsavfall  

Det er tvungen renovasjonsordning for alle eigedommar nemnde under §3, første ledd.   

For eigedommar som ikkje har tilgang til ordinær innsamlingsordning, kan IVAR IKS gje 

dispensasjon til anna renovasjonsløysing.  

IVAR IKS bestemmer kva for ei renovasjonsordning som er aktuell for fritidseigedommar, 

herunder type behalder/container og plassering av desse, og om innsamlinga berre skal skje 

visse delar av året. Fritidseigedommar kan søka om å få den same renovasjonsordninga som 

private hushald har.  

Det er ikkje tillat å brenna avfall utandørs, grava ned eller legga avfall i naturen, jf. § 28 i 
forureiningslova og kommunen si forskrift om open brenning av avfall i småomnar.  

Utan IVAR IKS sitt samtykke må ingen må samla inn hushaldsavfall, jf § 30 i forureiningslova. 

Farleg avfall må ikkje blandast med anna avfall. Ulike typar farleg avfall skal ikkje blandast  
dersom dette kan føra med seg fare for forureining, eksplosjon eller brann ved innsamling og 
behandling.  

 

§ 6. Kommunal tømming av slam  

IVAR har ansvar for kommunal slamtømming i kommunen.  

I samsvar med forureiningslova § 26 er det tvungen kommunal slamtømming for 

sanitæranlegg knytt til hushaldningar og fritidsbustadar. Dette inkluderer og fellesanlegg for 



fleire hushaldningar/fritidsbustadar. Alle eigedomar i IVAR der det oppstår slikt slam, jf. § 2 i 

denne forskrifta, er omfatta av ordning for slamtømming. Ingen kan utføra slamtømming av 

sanitæranlegg utan skriftleg løyve frå IVAR.  

Ved tømming av anlegg der det blir oppdaga feil eller manglar, vil det bli gitt melding vidare 

til IVAR. IVAR vil følgja opp anlegget i forhold ti Forureiningsforskrifta og lokale forskrifter 

som er heimla i Forureiningslova.  

Eigar har plikt til å føra tilsyn med anlegget. Dersom anlegget ikkje blir tømt slik det er 

planlagt, eller avtalt, skal eigaren av anlegget ta kontakt med IVAR for å syta for at tømming 

blir utført. IVAR er ikkje ansvarleg for skader og ulemper på grunn av tiltetting eller liknande. 

Abonnenten har plikt til å føra tilsyn slik at anlegget ikkje fløymer over.  

Dersom det er fare for oppdrift av sanitæranlegget når det er tømt, er abonnenten ansvarleg 

for at anlegget er tilstrekkeleg forankra. Der leverandøren har lagt til grunn at anlegget må 

fyllast med vatn etter tømming, er abonnenten ansvarleg for at dette blir gjort. 

IVAR skal syte for tømming i forhold til tømmeplanen. Tømming vil i hovudsak bli utført på 

snøbar mark. Abonnenten pliktar å innordna seg etter IVAR sin tømmeplan. Tømminga vil 

normalt sett skje områdevis.  

Varsel om tømming blir sendt i posten, eller kunngjord på anna vis dersom IVAR  finn dette 

meir tenleg.   

Dersom tilkomst eller andre forhold tilseier at aktuell tømmedag er uaktuell, har 

abonnenten plikt til å melda dette til IVAR, slik at ny tømmedato kan avtalast.  

Abonnenten skal syta for at sanitæranlegget er lett tilgjengeleg for tømming med bil. Krava 

til køyrbar veg må vera oppfylte. Avstanden frå tilkomstpunkt til bilen må ikkje vera over 30 

meter, og sugehøgd må ikkje vera over 5 meter. Når tømmevarsel er sendt ut, skal 

deksel/lokk over anlegget vera rydda for fyllmassar som jord, sand, grus, osv.  samt snø og is.  

Låste lokk lokk skal vera opne, slik at dei lett kan løftast av. Abonnenten skal syta for at 

sanitæranlegget som skal tømmast er lett synleg for tømmeoperatøren. 

På øyar, utan samband med bilferje, må sanitæranlegget vera tilgjengeleg frå båt eller 

traktor. Avstanden frå tilkomstpunkt, til båten eller traktoren, må ikkje vera over 30 meter, 

og sugehøgd må ikkje vera over 5 meter. IVAR kan setta krav til djupne. 

Dersom slamanlegg eller tilkomstveg ikkje er klargjort etter førehandsvarsling, vil anlegget 

ikkje bli tømt. Alle ekstrautgifter i samband med bomtur/ekstratømming må dekkast av 

abonnenten. 

Dersom det oppstår behov for hyppigare tømming av eit anlegg, enn det tømmeplanen 

tilseier, må abonnenten bestilla tømming hos IVAR. Abonnenten må sjølv dekke kostnaden 

for ekstratømminga.  

Ved tømming av eit anlegg, har IVAR rett til å plassera nødvendig tømmeutstyr på 

eigedomen. Det er abonnenten sitt ansvar å på sjå til at det er gjort nødvendige avtalar med 

naboar/grunneigarar, ang. til dømes vegrett, for å få utført nødvendig tømming.  



IVAR eller kommunen har ikkje ansvar for vedlikehald og/eller skader på privat veg og 

eigedom i samband med slamtømminga.  

Tømming av sanitæranlegg skal skje i forhold til vilkår i utsleppsløyve eller i forhold til IVAR 

sine rutinar. Standard tømmefrekvens er: 

Type anlegg Tømmefrekvens 

Slamavskiljar for fast bustad minimum kvart 2. år 

Slamavskiljar for fritidseigedom minimum kvart 4. år 

Minireinseanlegg minimum årleg 

Tett tank minimum årleg 

  

IVAR kan krevja andre tømmefrekvensar for eit anlegg dersom dette er nødvendig.  

IVAR har rett til å tilbakeføra eventuelt rejektvatn frå slambil til anlegget ved tømming.  

Tømming skal utførast slik at dei som bur, eller bruker eigedomen, ikkje blir unødvendig 

plaga av støy og lukt. 

Tømming av sanitæranlegg, for anna verksemd enn bustad og fritidsbustad, blir regulert i 

utsleppsløyve eller avtalt i kvart enkelt tilfelle.  

 

§ 7 Plassering og tømming av behaldaren  

Generelt skal både abonnent og renovatør retta seg etter gjeldande regelverk for 

trafikksikkerheit og framkome, inkludert politivedtekt, vegnorm, Vegvesenet si handbok for 

veg- og gateutforming samt krav til universell utforming. 
 

Abonnenten sine plikter 

Abonnenten skal fortrinnsvis plassera avfallsbehaldarane fram til eigedomsgrense mot 

køyrbar veg. Handtaket skal primært venda ut mot vegen, men det må tas omsyn til 

vindretning for å unngå at lokket bles opp. Behaldaren skal settast ut for tømming med lukka 

lokk. 

Det er av omsyn til trafikksikkerheit ikkje lov å bruka fortau eller gang-/sykkelveg til 

oppstilling av avfallsbehaldarar. Dette gjeld både permanent plassering og plassering på 

tømmedag. 



Dersom avfallsbehaldaren ved tømming, av praktiske omsyn, ikkje kan plasserast på eigen 

eigedom, for eksempel på grunn av trapp, port, vegrabatt eller andre hindringar, kan 

kommunen godkjenna, tilvisa og eventuelt merka av alternativ plassering.   

IVAR kan også visa til eigne tilpassa renovasjonsløysingar av omsyn til trafikksikkerheit, 

tilkomst for renovasjonsbil, vegstandard, anleggsarbeid og vêrforhold. 

I område med spreidd busetnad, som medfører mykje køyring for å tømma få behaldarar, 

kan det innførast ein annan hentefrekvens enn det som er standard. Abonnentane i slike 

område kan då få utdelt ein annan type oppsamlingsutstyr. 

I periodar med snø/is kan det vera nødvendig å ha ei anna plassering av avfallsbehaldar, som 

blir sette fram for tømming, enn resten av året.  

I spesielle tilfelle kan IVAR bestemma anna hentehyppigheit, eller at innsamling berre skal 

skje visse delar av året. 

Behaldarane skal plasserast på eit så fast og plant underlag som mogleg, og slik at dei kan 

trillast av renovatøren utan løft. Underlag av jord, grus eller liknande bør unngåast.  

Behaldarane må kunna tømmast utan hindring av nokon art som trapper, mur-kalekantar, 

hekter, gjerder eller liknande. Hekter eller tau på/over lokk skal løysast før tømming.   

Abonnentar, her også deltakarar i fellesabonnement, kan skriftleg avtala ei anna plassering 

av behaldarar enn det som er fastsett ovanfor. Alternativ plassering kan løysa ut ein  

tilleggskostnad som blir lagt på renovasjonsgebyret.   

På tømmedagen, må alle avfallsbehaldarar som skal tømmast aktuell dag, vera sette fram på 

hentepunktet innan kl. 6.00.   

Abonnenten/brukaren pliktar å følgja med i tømmekalender, app eller annan informasjon 

som er gjeven om avfallshenting for høgtidsdagar, helgedagar samt eventuelle endringar 

som er følge av anleggs- og gravearbeid.  

Abonnenten/brukaren skal, så snart det er mogleg etter tømming, setta avfallsbehaldarane  

tilbake på eiga tomt/grunn.  

 

Renovatøren sine plikter 

Renovatøren er ikkje plikta til å setta på plass eventuelle festeanordningar for dunken etter 

tømming.  

Renovatør skal etter tømming setta avfallsbehaldarane tilbake på same stad som dei sto før 

tømming. 

Der det er spesielt tilrettelagt samleplass for behaldarar, pliktar renovatøren berre å tømme 

behaldarar som er sette ut på samleplassen. 

Renovatør er berre pliktig til å ta med avfall som er plassert i sjølve oppsamlingsbehaldaren.  



Avfallet skal hentast rutinemessig etter oppsettet i tømmekalenderen.  

Innsamlinga skal utførast slik at bebuarane ikkje unødig blir sjenert av støy, lukt og støv. 

Behaldarane skal settast ut til tømming i lukka stand. Eventuelt søl frå sjølve tømminga skal 

fjernast av renovatør. 

 

§ 8 Kjeldesortering og oppbevaring av hushaldsavfall  

Avfall som blir omfatta av den kommunale renovasjonsordninga skal kjeldesorterast slik 

kommunen til ei kvar tid bestemmer. Det blir vist til IVAR si nettside for informasjon om 

ytingar, krav og spesifikasjonar for dei ulike ordningane. 

Hushaldsavfall skal kjeldesorterast, og til ei kvar tid kastast, slik IVAR informerer om. 

Kjeldesortert avfall skal haldast skilt og kastast i eigne behaldarar, eller konteinarar som står 

heime hos hushaldet, på eit samlepunkt, eit returpunkt eller på ein gjenvinningsstasjon. Det 

er ikkje lov å legga andre typar avfall i oppsamlingseininga enn det ho er meint for.  

Alle bustadar skal ha den behaldartypen, og så mange behaldarar, som IVAR fastset. 

Størrelsen på behaldar kan vera fast, eller abonnenten kan velja. IVAR kan pålegga fleire 

abonnentar å bruka fellesbehaldarar som oppsamlingseiningar over eller under bakken når 

dette er hensiktsmessig. 

Fleire abonnentar kan søka om fellesabonnement der to eller fleire naboar kan ha felles 

oppsamlingseiningar for ein eller fleire avfallsfraksjonar. 

IVAR kan tilby ordning for heimekompostering av mat- og/eller hageavfall som alternativ til 

behaldar for innsamling av våtorganisk avfall. Det er ein føresetnad at kompostering skjer på 

ein hygienisk tilfredsstillande måte (varmkompostering) og på eigen eigedom. 

 

§ 9 Avfallsutstyr og abonnement  

IVAR eig avfallsbehaldarane og har ansvar for at dei blir sette ut til abonnenten. 

Avfallsbehaldarar og anna avfallsutstyr som IVAR eig, skal følga eigedommen ved kjøp og sal.   

IVAR har ansvar for å reparera eller skifta ut behaldar som er skada eller øydelagd. IVAR 

avgjer når ein behaldar må reparerast eller skiftast. Ved skadar på behaldaren som skuldast 

aktløyse frå abonnenten, kan kommunen krevja at behaldaren blir skifta ut for abonnenten 

si rekning. 

Behaldarane skal plasserast inne på eigedommen for å redusera risiko og konsekvensar av 
ein eventuell brann i behaldarane.  

Abonnenten/brukaren skal reingjera avfallsbehaldarane etter behov. I særlege tilfelle kan, 

etter førehandsvarsel, reinhald utførast av IVAR på abonnenten si rekning.  

Endring av abonnement skal skje skriftleg. Det blir vist til IVAR si nettside for informasjon om 

ulike abonnementsordningar og størrelse på behaldarar, prosedyre for søknad om nytt 

renovasjonsabonnement, endring av abonnement og søknad om dispensasjonar.  



Abonnement kan berre seiast opp ved flytting eller overdraging av eigedom. Abonnementet 

gjeld til det lovleg blir sagt opp av abonnent og IVAR har bekrefta oppseiinga skriftleg.  

 

§ 10 Vektgrenser og avvik ved tømming av behaldarar 
 

Vekt 

Av omsyn til renovatøren sitt arbeidsmiljø er det utarbeida vektgrenser for maksimal tyngde 

på behaldarar og sekker som skal tømmast. 

Vekt per behaldar skal ikkje overstiga: 

100 liters sekk 25 kg 

120 liters behaldar 45 kg 

140 liters behaldar 50 kg 

240 liters behaldar 60 kg 

660 liters behaldar 100 kg 

770 liters behaldar 110 kg 

 

Overfylte behaldarar 

Avfallsbehaldarane må ikkje overfyllast, og må ikkje pakkast fastare med avfall enn at dei lett 

kan tømmast. Lokket skal haldast lukka. Avfall som er plassert ved sida av behaldaren vil 

ikkje bli teke med. Har du ekstra avfall kan du kjøpa ekstrasekk, sjå IVAR si nettside. 

 

Avfall som heng fast i behaldaren 

Avfallet må ligga laust i behaldaren og ikkje vera så samanklemt at behaldaren ikkje let seg 

tømma på skikkeleg vis. Om vinteren kan avfall frysa fast i behaldaren. Det er abonnenten si 

plikt å løysa fastfrose avfall.   

 

Oske, sot og pussestøv 

Laust avfall som kald oske, sot og pussestøv skal av omsyn til renovatøren sitt arbeidsmiljø 

pakkast inn og kastast i den behaldaren kommunen informerer om på nettsida, slik at det 

ikkje blir frigjort under tømming.  

 

Avfall som ikkje skal i behaldaren 

Sjå IVAR si nettside for gjeldande retningslinjer for kjeldesortering, oppbevaring og levering 

av avfallet under: 

Døde kjæledyr samt større mengder slakte- og fiskeavfall 

Vil gje uhygieniske og uetiske forhold i behaldaren, renovasjonsbilen og 

behandlingsanlegget. 

Farleg avfall og EE-avfall (elektrisk/elektronisk avfall) 

Skal leverast separat til godkjent mottak. Nokre kommunar har henteordning.  

 

Jord, stein og grus 



Gjev for tung behaldar og fører til problem i behandlingsanlegget. 

Medisinar. Skal leverast til apotek. 

Medisinsk risikoavfall/smittefarleg avfall.  

Skal leverast i eigen ordning etter prosedyre. 

Varm oske, eksplosiv eller sjølvtennande stoff (inkludert varme eingongsgrillar) 

Kan føra til eksplosjon og opptenning i behaldar, renovasjonsbil og behandlingsanlegg. 

 

§ 11 Krav til køyrbar veg 

Køyrbar veg (fylkeskommunale, kommunale og private) har tilfredsstillande breidde, fri 

høgde, stigningsforhold, snu-forhold og møteplassar som gjer vegen framkommeleg for ein 

renovasjonsbil. Køyrbar veg har ein vegstandard som er etter kommunen si gjeldande 

vegnorm. Kommunen kan setta krav om alternativ plassering av behaldarane dersom 

køyreforholda ikkje er tilfredsstillande.  

IVAR IKS kan gje dispensasjon frå gjeldande vegnorm etter søknad. 

Vinterstid kan glatt vegbane føra til at vegen ikkje kan reknast som køyrbar og kommunen 

kan dermed tilvisa alternativ plassering av avfallsbehaldarane.   

 

§ 12 Retningslinjer for hygienisk handtering av avfall og smitteavfall  

Den lokale helsemynda har ansvar for å sjå til at handtering av avfall skjer i samsvar med 

kommunehelsetenestelova, og kan på sjølvstendig grunnlag fastsetta vilkår som sikrar 

hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet. 

All handtering av avfall etter denne forskrifta skal skje i samsvar med sentrale og lokale 

helsemynde sine retningslinjer og vilkår. 

Smitte- og risikoavfall skal til ei kvar tid samlast inn og behandlast på den måten IVAR IKS si 

helsemynd bestemmer.  

 

§ 13 Renovasjonsavgift, innkrevjing og renter  

Kostnaden som IVAR/kommunen har på avfallssektoren skal, etter forureiningslova og 

regelverk om sjølvkost, dekkast av renovasjonsavgifta. Renovasjonsavgifta kan 

differensierast for å stimulera til ein kostnads- og miljømessig best mogleg avfallsinnsamling 

og -behandling.  

Abonnenten skal betala renovasjonsavgift til IVAR for både pålagte og frivillig valte tenester 

etter den kommunale renovasjonsordninga. 

Leigetakar av ein eigedom kan unntaksvis stå som abonnent, men eigaren kan uansett 

gjerast økonomisk ansvarleg for leigetakars plikt overfor kommunen eller IVAR.  



Struktur på renovasjonsavgifta og satsar blir vedtekne årleg av kommunestyret. Det blir vist 

til kommunen sitt gebyrvedtak og nettside for meir informasjon. 

Renovasjonsavgifta, med eventuelle renter og kostnadar, er sikra med lovbestemt pant etter 

pantelova sin § 6-1. 

Om renteplikt ved for sein betaling, tilbakebetaling og inndriving av renovasjonsavgift, gjeld 

lov om eigedomsskatt til kommunane, §§ 26 og 27. 

Abonnenten pliktar å melda inn endringar som kan ha innverknad på abonnementet på 

eigedommen, slik som alle eigarskifte, adresseendringar og eventuelle bruksendringar. 

Det er eigar av eigedommen som er ansvarleg for renovasjonsavgifta. 

Abonnenten pliktar å melda inn endringar som kan ha innverknad på abonnementet på 

eigedommen, slik som alle eigeskifte, adresseendringar og eventuelle bruksendringar. 

Renovasjonsgebyret for slam er ei årleg avgift. Gebyret varierer i forhold til størrelsen på 

slamtanken, type sanitæranlegg, omfanget av tenesta, talet på tilknytt abonnentar og 

tømmefrekvens. Stadar med spesielt vanskeleg tilkomst, kan få eit ekstra gebyr. 

 

§ 14 Klage, pålegg, sanksjon og søknad om fritak og dispensasjon 

IVAR IKS kan i enkeltsaker, og etter søknad, gje fritak eller dispensasjon frå bestemmingane i 

denne forskrifta dersom særlege grunnar tilseier det.  

Gjeldande retningslinjer og regelverk for søknad om fritak eller dispensasjon frå 

renovasjonsordninga eller renovasjonsgebyret, finn du på IVAR si nettside.  

Ved brot på bestemmingane i denne forskrifta, kan IVAR gje pålegg om å retta opp 

forholdet. Melding om dette kan gjevast skriftleg med avvikslapp som blir festa til 

avfallsbehaldaren av IVAR sin renovatør, eller med brev til abonnenten frå IVAR. Dersom 

forholdet ikkje blir retta opp kan IVAR krevja betaling for ekstra tilkomne kostnadar.  

IVAR kan pålegga abonnenten å endra abonnement ved behov, og dermed auka 

behaldarvolumet for å unngå uheldig eller uhygienisk oppsamling av avfallet. 

Enkeltvedtak etter denne forskrifta kan klagast på etter forvaltningslova. Klage skal sendast  

skriftleg til kommunen og blir avgjord av IVAR sitt ankeutval/klagenemnd. 

Forhold som er direkte regulerte i denne forskrifta kan ikkje påklagast.  

Overtreding av renovasjonsforskrifta kan utover dette straffast med bøter etter 

forureiningslova § 79. 

 

§ 15 Delegering 

Den kompetanse til å fatta enkeltvedtak, som er tillagt kommunen i denne forskrifta, er 

delegert til IVAR med heimel i Forureiningslova § 83. 



 

§ 16 Tekniske bestemmingar  

Renovasjonsforskrifta stiller krav til utarbeiding av renovasjonsteknisk plan ved 

reguleringsplanlegging og byggesaksbehandling.  

IVAR IKS si avfallsnorm fastset prosedyrar for utarbeiding av ein renovasjonsteknisk plan. 

Planen skal mellom anna visa tekniske løysingar for utforming av avfallsrom, plassering av 

renovasjonsløysingar, universell utforming og om veg og snuforhold er framkommeleg for 

renovasjonsbilen. Renovasjonsteknisk plan skal ligga føre ved alle reguleringssaker, 

detaljregulering og byggesaker som omfattar avfallseigarar og offentleg eller privat 

renovasjon. Renovasjonsteknisk plan skal behandlast/godkjennast av kommunen eller annan 

instans som er delegert denne mynda. 

 

§ 17 Ikraftsetjing 

Denne forskrifta trer i kraft ved kunngjering. Frå same dato blir forskrift 

for………………………….frå…………….. oppheva. 

 



 

   

 

 
Kommunalteknisk avfallsnorm 
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kommuner 
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1 INNLEDNING 
 

1.1 Målsetning med avfallsnormen  

Nye krav til kildesortering og gjenvinning av avfall har gitt kommunen et spesielt ansvar med å 
koordinere og tilrettelegge for miljøvennlige, brukervennlige og samfunnsøkonomiske totalløsninger 
for behandling av avfallet.  

Kommunalteknisk avfallsnorm skal  

• Sikre forutsetningene for mest mulig rasjonell drift av avfallssystemer i bygg og bebyggelse. 

• Sette funksjonskrav på ulike tekniske løsninger for avfallsanlegg. 

• Sette krav om utarbeidelse av renovasjonsteknisk plan (RTP) i detaljreguleringer og byggesaker, 
kravet gjelder for både boligbygg og næringsbygg.  

• Ivareta kommunens hovedmålsetning om kundefokusert kvalitet innen avfalls- og 
renovasjonssektoren, både for tekniske løsninger og praktisk renovasjon. 

• Ha henvisning til annet lovverk, som gir krav og veiledning mht. renovasjon, som f.eks Plan- og 
bygningsloven, tekniske forskrifter til Plan- og bygningsloven, helselovverk, brannlovverk.  

 

1.2 Krav til innhold i renovasjonsteknisk plan (RTP) 

RTP er det dokumentasjonsgrunnlaget som skal utarbeides for at renovasjonsmessige krav og løsninger 
er tilfredsstillende ivaretatt i forhold til sikkerhet, brann, trafikksikkerhet, universell tilrettelegging og 
estetikk. RTP behandles av kommunen sammen med reguleringssak og / eller byggesak og skal ha 
følgende innhold:  

• Beskrivelse av renovasjonsløsning for håndtering av avfallstypene som gjelder for kommunen. 

• Plandokumentasjon/reguleringsplan i samsvar med arealdel i kommuneplan. 

• Temaområde for avfallshåndtering (plassering/hentested) vist i plangrunnlaget. 

• Dimensjonerings- og kapasitetsberegninger. 

• Detaljplan som viser avfallsløsning, kantstein, høyder, oppstillingsplass, kjørevei/-rute og 
tilkomst for renovasjonsbil. For krav til kjørevei/snuhammer for lastebil (L), se Statens 
vegvesen normal N100, figur E.49.  

 

1.3 Gyldighetsgrunnlag 

1.3.1 Lovmessig status 

Den kommunaltekniske avfallsnormen er hjemlet i Renovasjonsforskrift for Strand, Hjelmeland og 

Suldal kommuner.  Kommunen har ikke plikt til å samle inn næringsavfall, men avfallsnormen setter 

kriterier for planlegging av RTP i næringsbygg. 

1.3.2 Grensesnitt mot andre typer regelverk 

Kommunalteknisk avfallsnorm gir renovasjonstekniske veiledninger knyttet til ulike nivåer for 
reguleringer og byggesaksbehandling i henhold til Plan- og bygningsloven. 

Normen gjelder ikke for: 

• Renovasjonstekniske forhold knyttet til byggefase/rivefase          
(jf. Krav i TEK17, §9-5) 

https://www.vegvesen.no/_attachment/61414
https://www.vegvesen.no/_attachment/61414
https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/9/9-5/
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• Ordinær drift av avfallssystemene (jf. Renovasjonsforskriftfor Strand, Hjelmeland og Suldal).

1.3.3 Klageadgang

Klage over enkeltvedtak knyttet til byggesaksbehandlingen følger reglene for klage etter Plan- og
bygningsloven, jf. Forvaltningslovens regler. Klageinstans er Fylkesmannen, og klage sendes via
kommunen.

Klage over enkeltvedtak knyttet til behandling av renovasjonsteknisk plan kan i henhold til
Renovasjonsforskriften påklages til kommunens klagenemnd. Klage sendes via kommunen.

2 RTP I PLANSAKER

RTP i plansaker omfatter offentlige og private reguleringsplaner. Hvilke avfallsordninger som gjelder for
den enkelte kommune, finnes på IVAR IKS hjemmeside.

• Planbestemmelsene skal angi krav til renovasjonsløsning.
• Felles avfallsbod eller innhegning for beholderløsning skal vises på plankart og reguleres til

fellesområde.
• Nedgravd avfallsløsning for flere eiendommer skal vises på plankart og reguleres til fellesområde.

Bestemmelsene må angi hvilke eiendommer løsningen er felles for.

2.1 Universell utforming

Det vises til Byggteknisk forskrift med veiledning (TEK17) § 12-12 Avfallssystem og kildesortering.
Som hovedregel skal alt avfallsutstyr for husholdninger være universelt utformet.
Universell utforming vil i praksis si at en skal kunne bruke omgivelser og produkter i så stor
utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning eller spesiell utforming.
Det må sikres tilstrekkelig plass for tilkomst, betjening og bruk.

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/12/ii/12-12/
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2.2 Valg av renovasjonsløsning 

Rammebetingelser for valg av renovasjonsløsninger fastsettes for hele planområdet, og skal omfatte 
både husholdninger og næringsliv. Det skal tas hensyn til bl.a. etablert bebyggelse, framtidige 
utbyggingsplaner, servicenivå, renovasjonsruter, estetikk og kostnader. Nedenfor er de ulike løsningene 
for husholdninger kort beskrevet. Kommunen skal ikke detaljere valg av renovasjonsløsning for næring, 
derfor er listen kun veiledende for næringsvirksomheter.  
 

Renovasjonsløsninger  

Hjulbeholderløsning Alle boenheter har hvert sitt sett med beholdere i henhold til 

kommunens standardløsning. Dersom flere boenheter deler på felles 

avfallsbeholdere, skal disse plasseres i egne avfallsrom, avfallsbod 

eller innhegning.  

Nedgravde 

avfallskontainere 

Kontainere som graves ned i bakken med egen innkastluke over 
bakken. Valg av type og antall kontainere må samsvare med 
kommunens standardløsning. 

Komprimerende 

kontainere 

Av nedgravd type eller overflatetype. Dette er ikke en 
standardløsning for husholdninger, men kan være et godt alternativ 
som kan etableres etter avtale med kommunen. For næringsbygg er 
dette et mye brukt alternativ.  

Overflatekontainere Kun aktuelt for offentlige returpunkt, eller unntaksvis for 

husholdninger etter avtale/søknad.  

Avfallssug Vakuumsugsystem for avfall omfatter både stasjonære og mobile 
løsninger. Kommunen har ikke innsamlingsløsninger for mobilt 
avfallssug. Investering er utbyggers ansvar. Ordning skal avtales med 
kommunen. Egnet for sentrumsbebyggelse, nye utbyggingsområder 
og arealknappe områder. 

 

 

Veiledende dimensjonering  

Antall 

boenheter 

Løsningstype Type boenhet Oppsamlingsenhet, størrelse 

1 - 25 Individuelle hjulbeholdere 

eller felles hjulbeholdere i 

avfallsbod/-rom 

Eneboliger, rekkehus 

og leiligheter 

140 liter, 240 liter, 660 liter 

20 -  Felles nedgravde 

kontainere 

Tettbygde områder 5 m3 kontainere 

300 -  Avfallssug Tettbygde områder  

 

 

2.3 Plassering av renovasjonstekniske løsninger 

Avfallsrom i bygg Dersom det er krav om at avfallet skal oppbevares i bygget, skal 

avfallsrom planlegges og markeres i detaljplan. For husholdninger skal 

det også avsettes areal for beholderne på hentedag.  
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Avfallsboder/innhegning  Det skal avsettes tilstrekkelig areal til avfallsboder, jf. Vedlegg I. For 

husholdninger skal det også avsettes areal for beholderne på hentedag.  

Dette må vises i plangrunnlaget, samt eventuelle funksjons-, design- og 

materialkrav til disse.  

Utendørs 

oppstillingsplasser 

Ved utendørs oppbevaring av avfallsbeholdere skal det, såfremt det er 

mulig, etableres samleplasser på hentedag ved renovasjonsbilens 

kjørerute. 

Nedgravde løsninger Dersom dette er valgt løsning, skal det avsettes arealer for de nedgravde 

avfallskontainerne. Ved etablering av nedgravde avfallskontainere i 

eksisterende bebyggelse, skal byggemelding foretas. 

Avfallssug Det skal anvises plassering av stasjonært avfallssug og trasé for 

ledningsnett. Det skal vurderes om det er behov for særskilt regulering 

av arealene. Ordning skal avtales med kommunen. 

Offentlige returpunkt  Dersom det er behov, skal det anvises plassering av offentlige 

returpunkt for avfall og vurderes om det er behov for særskilt regulering 

av arealene. 

 
 

2.4 Adkomst 

Avstand Gangavstand fra bolig/arbeidsplass til felles avfallssystem må ikke, 

uten særskilt tillatelse, overstige 100 meter, jf. Tek17. Gjelder ikke 

kommunale returpunkt.  

Vegnorm Adkomst skal være i henhold til vegnorm og 
Statens vegvesen håndbok N100.  Adkomst og snuhammer for 
renovasjonskjøretøy må dimensjoneres for kjøretøy type L. Se vedlegg II 

Rygging Rygging med renovasjonsbil utover snuplass skal unngås. 

Frisikt Frisikt skal sikres for kjøretøyer som skal hente avfall. 

Oppstillingsplass/stoppunkt 

for renovasjonsbil 

Med oppstillingsplass/stoppunkt menes alle steder hvor 

renovasjonsbilen stiller seg opp/stopper for å utføre tømming. 

 

2.5 Estetikk 

Det skal legges til rette for at avfallshåndteringen i minst mulig grad virker skjemmende eller 
sjenerende for omgivelsene. 
 

Avskjerming Avfallsbeholderne skal være tilfredsstillende avskjermet. 

Form og design Avfallsbod/innhegning skal ha tilfredsstillende form og design.  

Støy Plasseringen av avfallsløsningen skal være tilfredsstillende ivaretatt mht. å 

redusere støybelastningen ved bruk og tømming.  

 
 

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/12/ii/12-12/
http://www.vegvesen.no/_attachment/61414/binary/964095?fast_title=H%C3%A5ndbok+N100+Veg-+og+gateutforming+%288+MB%29.pdff
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3 RTP I DETALJPLAN/BYGGESAK

RTP skal vurdere en rekke punkter som i sum skal gi en best mulig renovasjonsløsning for både brukere,
renovatører og utbyggere. Det skal utarbeides en detaljplan som viser avfallsløsning, kantstein, høyder,
oppstillingsplass, kjørevei/-ruteog tilkomst for renovasjonsbil. For krav til kjørevei/snuhammer for
lastebil (L), se Statens vegvesen normal N100, figur E.49.

Eksempel: Renovasjonsteknisk plan som viser kjørerute og detaljav avfallsløsningen.

3.1 Universell utforming

Det vises til Byggtekniskforskrift med veiledning (TEK17) § 12-12 Avfallssystem og kildesortering.
Som hovedregel skal alt avfallsutstyr for husholdninger være universelt utformet.

Universell utforming vil i praksis si at en skal kunne bruke omgivelser og produkter i så stor
utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning eller spesiell utforming. Det må sikres tilstrekkelig
plass for tilkomst, betjening og bruk. Eksempler på detteer avstander, skilting/merking,
stigninger/nivåforskjeller, nå-og rekkehøyder, bredder og belysning.

For mer informasjon om universell utforming, se
Temaveileder: Universell utforming og planlegging etter plan-og bygningsloven

https://www.vegvesen.no/_attachment/61414
https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/12/ii/12-12/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/temaveileder-universell-utforming-og-pla/id557913/
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3.2 Avfallsrom i bygg 

Med avfallsrom i bygg menes her frittstående eller integrerte rom/arealer, definert av 
byggesaksmyndighet som bygg/del av bygg, hvor formålet er avfallsdisponering. 
Normen gjelder både avfallsrom for husholdningsavfall og for bedrifts-/næringsavfall. Se for øvrig 
vedlegg I, for eksempel på utforming. 

3.2.1 Krav til avfallsrom 

Låsing Avfallsrommet skal være avlåst. 

Brannvesenet bør ha tilgang til nøkkel / nøkkelsafe til avfallsrom.  

Skilting Avfallsrommet skal være tydelig skiltet. 

Avfallsrommet skal være avmerket på romplan for bygget. 

Ventilasjon Avfallsrommet skal ha tilfredsstillende ventilasjon og luktsperre i forhold til 

andre rom.  

Rengjøring/ 

hygiene 

Avfallsrommet skal ha lett vaskbare overflater. 

Avfallsrommet skal ha montert spyleslange og sluk. Det må være godt fall til 

sluken. 

 I næringsbygg må montering av kjøleaggregat i avfallsrommet vurderes.  

 

3.2.2 Dimensjonering av avfallsrom for husholdningsavfall 

• Dimensjoneres for oppsamling av avfallsmengder tilpasset kommunens ordinære 

tømmefrekvens, se IVAR IKS sin hjemmeside. 

• Det skal være plass til alle beholdere/stativ for å kildesortere i henhold til kommunens ordninger. 

Se vedlegg III og IV. 

• Avfallsrom i bygg skal kombineres med godkjent utendørs oppstillingsplass i forbindelse med 

tømming. 

• Avfallsrommet bør også ha plass til oppbevaring av farlig avfall og EE-avfall 

 

3.2.3 Dimensjonering av avfallsrom for næringsavfall 

Næring kan selv bestemme i hvilken grad de ønsker å kildesortere avfallet sitt, og dermed hvilket 
avfallsutstyr de trenger. Generelt anbefales det å bygge eget/egne rom for oppbevaring av avfall 
og foreta en god planlegging. 
 
Vurderinger for næringsavfall: 

• Hvilke avfallstyper som skal oppbevares innendørs? 

• Hvilke avfallstyper som skal oppbevares utendørs? 

• Hvilke mengder avfall (kg/volum) pr. type som forventes å oppstå? Se vedlegg IV 

• Hvilket utstyr som er mest egnet å benytte til oppbevaring av de ulike avfallstypene? Se 
vedlegg III 

 

Brannforebygging  

Avfallsrom i bygg skal være egne brannceller og oppfylle krav i Forskrift om tekniske krav til byggverk 
(TEK17), og veiledningen til denne.  

 

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/11/i/11-2/
https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/11/i/11-2/
https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/11/i/11-2/
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Anbefaling for plassering av, og adkomst til avfallsrom: 

• Avfallsrommet bør legges til yttervegg av bygget, med dør til yttervegg, samt innvendig 

adkomst/dør. 

• Ved større anlegg bør avfallsrommet plasseres godt tilgjengelig i forhold til adkomst til 

bygget/anlegget. 

 

Dersom avfallsbeholdere ikke skal flyttes ut for tømming må følgende være ivaretatt:  
 

Innkjøring i 

garasjeanlegg 

Høyde port: 4,2 meter. 

Bredde port: 4,0 meter. 

Høyde ved innendørs tømming av beholdere: 4,20 meter. 

Innkjøring i garasjeanlegg forutsetter veistandard og snuhammer (ved 

behov) i henhold til vegnorm.   

Konstruksjonen skal tåle et akseltrykk på minimum 11,5 tonn. 

Dør til 

avfallsrom 

Dør skal dimensjoneres for henting av 660 l beholdere, standard 10 M 

(bredde minimum 100 cm) 

Terreng Avstanden fra avfallsrom til stoppested renovasjonsbil skal være tilnærmet 
horisontalt: 

• Stigning skal ikke overstige 1:12,5 (8 %)  

• Fast dekke 

Kantstein Eventuell kantstein skal være nedsenket ved sted for tømming av 4-
hjulsbeholdere.  
Utforming av kantstein jf. vegnorm. 

 
 

3.3 Utendørs oppbevaring av avfall  

Av hensyn til sjenanse (lukt, hygiene, estetikk og lignende) overfor omgivelsene skal avfallsutstyr, 
der hvor det er felles beholdere for flere boenheter, plasseres i egnet avfallsbod/innhengning. 
Samme prinsipp bør tilstrebes for næringsbygg. 

Det må sikres at det blir avsatt tilstrekkelig areal i forhold til valgt avfallsløsning.  
Videre må følgende hensyn ivaretas: 

3.3.1 Adkomst for renovatøren 

• Åpen port/inngang til beholdere. 

• I størst mulig grad å unngå behov for rygging av renovasjonsbil. 

• Kortest mulig avstand og fast dekke mellom renovasjonsbil og beholder. 

• Unngå nivåforskjeller dersom mulig. 

• Byggeier har ansvar for tilkomst (ved f.eks. snø) fram til utendørs avfallsanlegg. 

 

3.3.2 Estetiske og visuelle forhold 

Avfallsnormen forutsetter at planleggere er kjent med de råd og veiledninger som gis i denne normen 
og at det i renovasjonsteknisk plan foretas estetiske vurderinger med hensyn til blant annet:  

http://stavanger.kommune.no/PageFiles/4015/Vegnorm%20versjon%20nr%201.7%20mars%202016.pdf
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• Lokalisering/plassering av avfallsutstyr, oppstillingsplasser og andre avfallstekniske anlegg.  
• Utseende og materialvalg. 

• Skjerming. 
• Identitet og merking. 
 

3.3.3 Sikring ved utendørs oppbevaring  

• Anbefalt avstand fra avfallsutstyr til nærmeste vegg er minimum 5 meter, dersom det ikke 
benyttes brannsikre avfallsbeholdere/kontainere. Dette gjelder for boligenheter, bedrifts-
/næringsbygg og skoler uten godkjent brannvegg.  

• Bygget må planlegges slik at eier av bygg selv kan ivareta brannsikkerheten.  
• Hindre adgang til området for uvedkommende. Dette er ikke et normkrav, men en anbefaling. 

 

3.4 Returpunkt 

 

Hensyn som skal tas ved ulike typer returpunkt: 

Private returpunkt for sortert 
husholdningsavfall 

 

Plassering av returpunkt skal anvises i renovasjonsteknisk 

plan. 

Utstyr skal være godkjent av kommunen. 

Ordning/avtale for tømming skal være godkjent av 

kommunen. 

Offentlige returpunkt for 
sortert husholdningsavfall 
 

Returpunktet, inkludert adkomst, skal godkjennes av 

kommunen. 

Området skal ha belysning. 

Området skal være plant og ha fast dekke. 

Arealer for offentlige returpunkt skal i områdeplan og/eller 

bebyggelsesplan merkes som område for avfall. 

Andre returpunkt Utforming og plassering av andre returpunkt, for 

eksempel kontainere for hytte- og fritidsrenovasjon, skal 

godkjennes av kommunen/IVAR IKS. 

 

3.5 Utførelse utendørs oppstillingsplasser for næringsavfall 

3.5.1 Hensyn som skal ivaretas ved utendørs oppbevaring av næringsavfall:  

Oppstillingsplass 

for avfall 

• Skal anvises i renovasjonsteknisk plan. 

• Bedriften bør tilstrebe å samle avfallsutstyret på en plass. 

• Avfallet bør plasseres slik at det ikke medfører ulemper for 

renovatør ved tømming. 

• Utstyret skal plasseres og rengjøres slik at det ikke er til 

sjenanse for naboer. 

Dimensjonering av 

oppstillingsplass og 

valg av avfallsutstyr 

Se vedlegg III og IV for eksempler på avfallsutstyr og 

dimensjonering 
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Oppbevaring av 

farlig avfall 

Utendørs oppbevaring av farlig avfall skal skje i godkjent 

oppsamlingsutstyr, sikret mot adgang for uvedkommende. 

Estetiske hensyn Avfallsutstyret bør ha høy visuell standard og stå ryddig oppstilt. 

Oppstillingsplassen bør avskjermes mot både naboer og kunder. 

Lukt og flyveavfall skal i størst mulig grad forhindres.  

HMS Adkomsten til oppstillingsplassen for avfallsutstyret skal være vurdert 
med hensyn til: 

• Generell brukervennlighet. 

• Avstander. 

• Inneutstyr for kildesortering. 

• Bruk av rampe. 

• Merking/skilting. 

 
For renovasjonsbil skal adkomsten være vurdert i forhold til 
sikkerhet for ansatte/kunder. 

 

3.5.2 Særskilte normkrav til smittefarlig avfall/risikoavfall 

Ved kommunal renovasjon skal smittefarlig avfall fra institusjoner, medisinsk 
behandling, veterinærbehandling m.m. håndteres i samsvar med  
Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste. 
 
Avfall som er forurenset med sekreter og lignende, herunder bleier, men som ikke inngår i forskriftens 
virkeområde, innebærer like fullt hygieniske problemstillinger for både brukere av avfallsutstyr og for 
renovatør. 

Følgende veiledning til denne type avfall ivaretar forskriftsmessige krav til arbeidsmiljø for brukere og 
renovatør:  
 

Kildesortering Avfall med biologisk forurensning, og som ikke inngår i Forskrift om 

smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste, skal 

kildesorteres og samles i egne, merkede sekker. Sekkene gjenknyttes. 

Sekkene skal samles i beholder/kontainer og ikke komprimeres. 

Oppbevaring Avfallet skal oppbevares i avfallsrom eller på annen måte som ikke 

medfører fare for skadedyr, uønskede luktproblemer eller hygiene-/ 

smitteproblemer. 

 

3.6 Nedgravde avfallskontainere 

Nedgravde avfallskontainere er et system som består av ytterkontainer av betong, innerkontainer 
med bunntømming og innkast som er utstyrt med tilgangskontroll og fullstandsmåling. Systemet 
gjelder først og fremst husholdningsavfall, men er også et tilbud til næringslivet. Se mer info på 
underbakken.no. 

3.6.1 Ansvarsforhold og eierskap 

Ved etablering av nedgravde avfallskontainere i borettslag, sameier og lignende er utbygger eier av 
anlegget ved installering. Kommunen overtar eierskapet i drift. Ved etablering av nedgravde 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-10-11-1196
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-10-11-1196
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-10-11-1196
https://underbakken.no/
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avfallskontainere til allmenn benyttelse i det offentlige rom, er kommunen eier både ved installering og 
i drift. 

3.6.2 Tekniske krav 

Plassering • De nedgravde avfallskontainerne, skal såfremt det er mulig, 
plasseres på privat grunn. Eventuell plassering i det offentlige rom 
skal anvises av kommunen. 

• Tiltakshaver må innhente de nødvendige tillatelsene fra kommunen 
med hensyn til arealdisponering og graving. 

• De nedgravde kontainerne skal plasseres slik at tømming kan foretas 
i henhold til kommunens renovasjonsforskrift. 

• Renovasjonsbilen må ha oppstillingsplass langs kontainerne. 

Tilgjengelighet • Fri løftehøyde over kontainer skal være 9,0 meter fra bakkenivå. 
Sikkerhetsavstand til høyspentledninger skal være 30,0 meter. 

• Bilen må ha 4,5 meter fri høyde ved kjøring. 

• Kontainerens krokfeste anbefales maks 5,0 meter fra kjøretøy, 
absolutt grense 7,0 meter. 

• Ytterkant av kontainer skal plasseres minimum 1,0 meter fra vegg, 
parkeringsplass, gjerde eller andre konstruksjoner som kan skades 
under tømming. 

• Avstand fra nedgravde kontainere til inngangspartier, terrasser, 
balkonger og lekeplasser skal være minimum 5,0 meter. 

Grunnforhold • Kontainerne kan graves ned både i områder med løsmasser og 
områder med fast fjell.  

• Kontainerne er tette og kan graves ned i nærheten av sjø/vann, slik 
at den nedre delen befinner seg under havnivå/grunnvannstand. 

Adkomst • Adkomsten til nedgravde avfallskontainere skal ha universell 
utforming. 

• Det skal være adkomst uten hindringer (nedsenket kantstein), 
minimum fra fortauside og anbefalt alle retninger. Eventuelle 
overganger skal være nivåfrie. Det må sikres tilstrekkelig plass 
mellom innkastsøylene og rundt løsningen slik at det er god 
framkommelighet til alle innkastene. 

• Oppstillingsplass for renovasjonsbil skal være tilnærmet horisontalt 
og må tåle 15 tonn trykk fra støttelabber. 

• Ved tømming av kontainerne skal minimum ett kjørefelt være ledig. 
Bredde på bil med støttelabber er 4,5 meter. 

Sikring • Det må tas hensyn til kranens svingradius, blokkering av fortau, fare 
for fotgjengere og utkjøring fra parkeringsanlegg. 

• Kontainere må sikres mot påkjørsel og mot parkering som kan   
hindre adkomst og tømming. Sikring kan utføres med pullerter.  

• I spesielle tilfeller kan kommunen kreve at det utarbeides en 
risikovurdering før det gis tillatelse til etablering av nedgravde 
kontainere. 
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• Omgivelsene må være utformet slik at ikke overflatevann ledes inn 
mot de nedgravde kontainerne. Det skal være fall fra kontainerne til 
omgivelsene, minimum 20 ‰. 

Dimensjonering av 
volum 

• Dimensjoneres slik at tømming ikke foretas oftere enn en gang pr. 
uke. Som normal avfallsgenerering legges tallene fra kommunens 
kommunaltekniske avfallsnorm til grunn. Se vedlegg IV for 
dimensjoneringskriterier. 

• Nedgravde avfallskontainere for henholdsvis restavfall, papiravfall 
og bioavfall har et bruttovolum på 5000 liter (netto: 4500 liter). 
Kontainer for bioavfall skal, på grunn av bioavfallets egenvekt, ikke 
fylles til mer enn 2500 liter. 
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VEDLEGG 

VEDLEGG I: Avfallsrom i bygg – eksempler 

 
Eksempel på integrert avfallsrom i kontorbygg: 
 

 
 

Eksempel på integrert avfallsrom, husholdning:  
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Eksempel på avfallsbod/innhegning: 

 

 
 

 

VEDLEGG II: Eksempel på renovasjonsbil, lastebil type L 
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VEDLEGG III: Avfallsutstyr

Standard beholdere som kan benyttes i 3-beholdersystemet:

Målene kan variere littfra produsent til produsent.

Volum 140 liter 240 liter

A mm 1070 1070
B mm 995 995
C mm 480 580
D mm 555 740
Hjuldiameter mm 200/250 200/250
Vekt kg 12 15,5

Volum 660 liter

A mm 1180
B mm 1360
C mm 770
D mm 1100
E mm 490
F mm 870
Hjuldiameter mm 200
Vekt kg 45
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Nedgravd avfallskontainere:
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Eksempelsamling for avfallsutstyr for næringslivet: 

 
 

 

Ballepresse, egnet for papp og mykplast 
 

Manuell ballepresse, egnet for mykplast 

 

 
 

 

 
 

Sekkestativ m/ 240-liters sekker, egnet for mykplast og hardplast 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Kontainere i ulike størrelser (2 – 30 m
3
) 
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Kontainere med lokk, låsbare 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kasse for oppbevaring av kasserte lysrør (EE- 

avfall) 

 

Gitterstativ, egnet for mindre mengder EE-avfall 

 
 
 

 
 

 

Pallekasse, egnet for oppbevaring av mindre 
mengder EE-avfall, farlig avfall, metaller m.m. 

 
Miljøkontainer for farlig avfall 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eske for medisinsk risikoavfall 
Komprimator, egnet for papp, mykplast og lett  

restavfall 
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VEDLEGG IV: Veiledende dimensjoneringsgrunnlag 

 
Nedgravd avfallsløsning for husholdninger 
 

Boenheter Restavfall Papir Bioavfall Glass/metall Totalt  

      

20 – 40 1 1 1 1 4 

40 – 60 1 1 1 1 4 

60 – 80 2 1 1 1 5 

80 - 100 2 2 1 1 6 

100 - 120 2 2 2 1 7 

 
Annet antall avtales. Kommunen står fritt til å endre sammensetningen av fraksjoner 
 
Fellesbeholdere på hjul 
Følgende dimensjonering per boenhet skal legges til grunn ved planlegging for å sikre tilstrekkelig plass i 
avfallsrom/bod: 
 
Restavfall: 180 liter per boenhet (90 liter/uke ved tømming hver andre uke) 
Papir: 270 liter per boenhet (45 liter/uke ved tømming hver sjette uke)  
Matavfall: 60 liter per boenhet (30 liter/uke ved tømming hver andre uke) 
Glass: 40 liter pr boenhet (5 liter hver uke ved tømming hver 8 uke) 
  

Restavfall Papir Matavfall Glass 

Boenheter 660 l 240 l 140 l 660 l 240 l 140 l 140 l 660 
l 

240 
l 

140 l 

3 0 2 1 1 1 0 2 0 0 1 

4 1 0 1 1 2 0 2 0 1 0 

5 1 1 0 2 0 1 3 0 1 0 

6 1 2 0 2 1 1 3 0 1 0 

7 2 0 0 3 0 0 3 0 1 1 

8 2 0 1 3 1 1 4 0 1 1 

9 2 1 1 3 2 0 4 0 1 1 

10 2 2 0 4 0 1 5 0 2 0 

11 3 0 0 4 1 1 5 0 2 0 

12 3 1 0 5 0 0 6 0 2 0 

13 3 1 1 5 1 0 6 1 0 0 

14 3 2 1 5 2 0 6 1 0 0 

15 4 0 1 6 0 1 7 1 0 0 

16 4 1 0 6 1 1 7 1 0 0 

17 4 2 0 7 0 0 8 1 0 1 

18 4 2 1 7 1 0 8 1 0 1 

19 5 0 1 8 0 0 9 1 0 1 

20 5 1 0 8 0 1 9 1 0 1 

 
Tabellen over tar ikke hensyn til plass til hageavfall eller andre fraksjoner afall. Tabellen brukes til 
dimensjonering av avfallsrom og angir ikke standard antall beholdere som blir utdelt.   
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Næringsavfall 
 

Bransje Avfall/ansatt/år 

(kg) 

Veiledende sammensetning 

(vekt- %) 

Butikker, senter, Ca. 500 Papp 40 % 

forretningsbygg, o.l. Matavfall 10 % 

Plast 20 % 

Diverse 30 % 
Kontorvirksomhet Ca. 100 Matavfall  

Papp 
Papir/kartong 
Plast 

Diverse 

15 % 

10 % 

55 % 

  5 % 

15 % 

Dagligvarebutikker Ca. 1.000 Papp 
Matavfall  
Plast  
Diverse 

40 % 

30 % 

20 % 

10 % 

Skoler, barnehager, 
institusjoner 

Ca. 600 Papp 

Matavfall  

Plast  

Diverse 

55 % 

15 % 

  5 % 

25 % 

Hotell- og restaurant- 
virksomhet 

Ca. 1000 Matavfall 

Papir/kartong 

Glass 

Plastemballasje 

Diverse 

Diverse 

50 % 

15 % 

10 % 

10 % 

15 % 

 

 

 

 

 
 
 Dimensjoneringsmetode 
 
Bedrifter som står foran dimensjonering av avfallsutstyr og avfallsrom eller oppstillingsplass 
(miljøstasjon) bør utarbeide avfallsplan som inkluderer sannsynlige avfallsmengder, sammensetning 
og kildesorteringsnivå. 

 
Dimensjoneringen bør foregå i 3 steg: 
1. Beregne totale avfallsmengder. 
2. Beregne planlagt kildesortering. 
3. Beregne utstyr, avfallets egenvekt og tømmefrekvenser. 

 
Eksempel på avfallsdimensjonering 
 
Beregningsverktøy for dette finnes på kommunens hjemmeside, men under her er et utfylt 
eksempel for en dagligvarebutikk. 
 
Data kan hentes fra tabellen ovenfor (her et utklipp av dagligvarehandel), eller via egen 
vurdering. 
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Bransje Avfall/ansatt/år (kg) Veiledende sammensetning (vekt- %) 

Dagligvarehandel Ca. 1 000 Papp 40 % 
Plastemballasje 20 % 
Matavfall 30 % 
Diverse 10 % 

 

Steg 1: Beregne totale avfallsmengder: 

 
Bransje Antall ansatte Kg pr ansatt pr år Antall kg pr år (=20x1000) 

Dagligvarehandel 20 1 000 20 000 
 

Steg 2: Beregne planlagt kildesortering: 

 
Normal sammensetning Mål for kildesortering 

Avfallstype % Kg pr år % Antatt 
kildesorter

te 
mengder(k

g)  

Til restavfall 
      (kg) 

Papp 40 8 000 (0,4x8 000) 90 7 200 (0,9 x 8) 
000) 

800 (8 000 - 7 200) 

Papir      
Plast 20 4 000 50 2 000 2 000 
Matavfall 30 6 000 100 6 000 0 
Trevirke      
Metaller      
Diverse 10 2 000 0 0 2 000 

      
Totalt 100  

 
20 000 68 15 

200 
4 800 

 

Steg 3: Beregne utstyr, avfallets egenvekt og tømmefrekvenser: 

 
Avfallstype Mengde 

(kg) 
Planlagt utstyr Egenvekt 

(kg/m3)1 
Volum 
(m3) 

Utstyrs- 
volum (m3) 

Antall 
tømminger  
pr. år 

Papp 7 200 Komprimator,  
 

200 36 10 3,6 
10 m3 (7200/200) (36/10) 

 Papir       
Plast 2 000 Sekk i stativ, 

240 liter 
30 67 0,24 280 

(2000/30) (67/0,24) 
 

Matavfall 6 000 Beholder 
140 liter   

750 8 0,14 57 
(6000/750) (8/0,14) 

 
Trevirke       
Metaller       
Diverse 4 800 Beholder,  

660 liter  
100 48 0,66 73 

(restavfall) (4800/100) (48/0,66) 
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1 Veiledende egenvekter for avfall til beregning av containere, beholdere, komprimatorer: 

 

Avfallstype Egenvekt (kg/m3) 

Papp (løst i container/stativ) 70 - 100 
Papir (løst i beholder) 150 - 400 
Papp og papir (løst i beholder) 150 - 200 
Papp og papir (komprimert) 300 - 400 
Bioavfall til kompostering (planter, 
matavfall, mykpapir, kaffegrut m.v.) 

300 - 400 

Matavfall 600 - 800 
Emballasjeplast (løst i sekk) 20 - 40 
Emballasjeplast (komprimert) 200 - 400 
Glass 300 - 400 
Metall (løst i container) 400 - 600 
Treavfall (løst i container) 150 - 250 
Treflis 100 - 200 
Restavfall (med emballasjeplast) 100 - 150 
Restavfall (uten emballasjeplast) 150 - 200 
Restavfall (komprimert) 1 200 - 400 

1 Kan variere betydelig, alt etter hva restavfallet består av 
 
 
   



Saksframlegg

Statusrapport nyanlegg 31.03.2022

Saksbehandler: Njål Erland
Arkivsak nr: 13/495

Saksnr. Utvalg Møtedato
2022/19 Styret IVAR IKS 20.06.2022

Vedlegg:
Status nyanlegg pr. 31.03.2022 rev 

Saksutredning: 
Vedlagt følger statusrapport nyanlegg for 1. kvartal 2022. 

Statusrapporten omfatter elleve prosjekter hvorav seks av prosjektene har godkjent budsjettramme. 
For fem av disse seks er prognose for sluttsum innenfor godkjent budsjettramme.  

For prosjekt 110032 Ny hovedvannledning vest er antatt sluttkostnad justert opp fra 1.346 mill kr til 
1.389 mill kr. Godkjent budsjettramme er 1. 350 mill kr.  Økningen i prognosert sluttkostnad skyldes 
følgende: 

· Forventet økt prisstigning, spesielt knyttet til stål, betong og biodiesel 
· Faktiske tilbudspriser på nylig mottatte tilbud 
· Økte budsjetter på ikke annonserte entrepriser 

Prosjektet hadde opprinnelig en prosjektramme på 1.500 mill kr. I forbindelse med tiltak for 
besparelser knyttet til IVAR’s låneramme, ble godkjent prosjektramme redusert med 10% til 1.350 
mill kr. Kostnadsutviklingen på råvarer tilsier at det ikke vil være mulig å holde seg innenfor godkjent 
prosjektramme uten å gjøre større endringer i prosjektet, noe som er lite ønskelig og ikke 
formålstjenlig. Det foreslås derfor å øke godkjent kostnadsramme for prosjektet med 50 mill kr til 
1.400 mill kr. Det foreslås at dette gjøres i forbindelse med økonomiplanen for 2023-2027.  

Forslag til vedtak:

1. Statusrapport nyanlegg per 31.03.2022 tas til orientering 

2. Godkjent kostnadsramme for 110032 Ny hovedvannledning vest økes med 50 mill kr til 1.400 mill 
kr.  

Med hilsen 



Ingrid Nordbø Njål Erland



   
 

 Side 1 
 

 

 

 

 Status nyanlegg – investeringer IVAR 

 
  pr. 31.03.2022 (1. kvartal 2022) 

 
 

 
 

  



   
 

 Side 2 
 

 

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

prosjekter. Under hvert prosjekt er en kort beskrivelse sammen med status pr. 31.03.2022. 

Økonomisk status støtter seg til kvartalsrapporter.   

Status fossilfrie byggeplasser 
• Erfaring fra andre byggeplasser – fra byggherre og entreprenør. 

- Tilgang på fossilt drivstoff (HVO) og maskinpark:  

   Det er tilstrekkelig tilgang på HVO diesel pr i dag. Det er noe bekymring om det 

vil blir for lite ettersom flere byggherrer krever det. 

- Merkostnader:  

  Erfaring viser lavere tilleggskostnader enn 5%.  

• Krav om fossilfri byggeplass stilles på alle konkurransegrunnlag. 

• Rapportering på CO2-besparelse pågår på 4 entrepriser. 

• Arbeidsgruppen arbeider med erfaring med metoder for miljøregnskap, og er i dialog 

med konsulenter og kommuner. 

 

 

Oversikt prosjekter under utbygging 
Av 11 prosjekter i statusrapporten er det 6 investeringsprosjekt med godkjent budsjettramme. Disse 

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

budsjettramme og forbrukt i forhold til bevilget ved rapporteringsdato. 

 

Prosjekt Godkjent 
prosjektramme 

Antatt 
sluttsum 

Forbrukt 

Per dato 

110012 Ny råvannskilde Birkelandsvatnet 560 mill kr 487 mill kr 29 mill kr 

110013 Utvidelse Langevatn 1.100 mill kr 1.037 mill kr 1.006 mill kr 

110032 Hovedvannledning Vest 1.400 mill kr 1.391 mill kr 331 mill kr 

110042 Høydebasseng Håland 120 mill kr 119 mill kr 21 mill kr 

110049 Rehab VL Tronsholen - Tjensvoll 58 mill kr 57 mill kr 22 mill kr 

130005 Ettersorteringsanlegg 722 mill kr 722 mill kr 706 mill kr 

SUM 3.910 mill kr 3.813 mill kr 2.115 mill kr 

 

 



   
 

 Side 3 
 

NYANLEGG VANN 

110012 Ny råvannskilde Birkelandsvannet  

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

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

Birkelandsvannet som ny råvannskilde. 

Fysisk omfatter prosjektet blant annet etablering av: 

-       Vanninntak på ca. 80 m dyp i Birkelandsvannet 

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

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

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

-       Etablering av deponier for sprengtstein 

-       Tiltak for å lede vann fra Stølsvannet til Birkelandsvannet 

   

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

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

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

Arbeider med detaljprosjektering pågår 

Det foreligger ingen endelig avklaring på myndighetsforhold/saksgang mellom 
Statsforvalter/kommune og NVE i forhold til reguleringsplan (Bjerkreim kommune) og 
Detaljplan for miljø og landskap (NVE). Vi har lagt opp til oversendelse av Detaljplan for miljø 
og landskap til NVE først og avventer ferdigstilling av reguleringsplanen til detaljplanen er 
godkjent.  

Det har tatt lang tid å få ferdig forslag til detaljplan for miljø og landskap. Opprinnelig hadde 
vi sett for oss å sende denne inn til NVE på slutten av 2021. Vi nærmer oss nå ferdigstillelse 
og regner med å få sendt den inn (i første omgang uoffisielt) i løpet av mai. 

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.  

Styret har høsten 2021 besluttet å utsette oppstart av prosjektet til 2025 med en 
ferdigstillelse i løpet av 2028. 

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

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

 

Antatt slutt kostnad  kr 487 000 000,- 
Godkjent prosjektramme kr 560 000 000,- 
Bevilget 2022  kr 0,- 
Totalt bevilget  kr 43.500.000,- 
Totalt forbruk 01.04.2022 kr 29.300.000,- 
 
Antatt sluttkostnad er foreløpig satt til godkjent prosjektramme minus margin. 
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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 er vi inne i en periode med sammenkopling med 

og ombygging av eksisterende anlegg. I samme periode pågår det også utbedring av 

mangler/ferdigstilling av utestående arbeider.  

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

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

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

av april. I driftsetting av de gamle filtrene / sammenkopling av anleggene forventes høsten 

2022. 

 

Antatt slutt kostnad                                                                          kr 1.037.000.000,- 

Godkjent prosjektramme                             kr 1.100.000.000,- 

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

Bevilget per dags dato                                                            kr 1.050.000.000,-          

Totalforbruk 01.04.2022                                                                              kr   1.006.000.000,- 

 
Det er liten risiko på antatt sluttsum, alle sluttoppgjør med entreprenører er nå ferdigstilt. 
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110032 Ny hovedvannledning vest 

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

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

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

Sandnes, Sola og Stavanger. Vannledningen er ca. 33 km lang og ledningsstrekket 

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

Fjermestad i nærheten av eksisterende styringsbasseng. 

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

konsekvensutredning. 

 

STATUS 

 

Prosjektering 

Ferdig 

 
Reguleringsplaner 

Gjesdal – Reguleringsplanen vedtatt 

Time – Reguleringsplanen vedtatt. 

Klepp – Reguleringsplan er vedtatt 

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

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

Kommunen melder om forsinket saksbehandling, skyver planvedtak ut til juni 2022. 

Sandnes – Reguleringsplan vedtatt 

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

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

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

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

forventes i løpet av 2 - 3. kvartal 2022.  

 

Entrepriser 
Entreprise E01 Rørledning Langevatn – Fjermestad er tildelt RISA AS 
Entreprise E02 Rørledning Fjermestad - Engjelsvåg er tildelt Stangeland Maskin AS 
Entreprise E09 Fjermestad Styringsbasseng – er tildelt SV Betong AS 
Entreprise E10 Ventilkammer på Kverneland, Engjelsvåg og Lona – er tildelt Jærbetong AS 
Entreprise E12 Rør og ventiler i alle bygg – er tildelt ENWA AS 
Entreprise E14 Elektro i alle bygg – er tildelt Rogaland Industri automasjon AS 
Entreprise E13 Turbinaggregat til Fjermesad styringsbasseng – er tildelt ECS AS 
Entreprise E03 Rørledning Engjelsvåg - Grannes forhandlinger pågår 
Entreprise E11 Ventilkammer Todneim, Soma, Røyneberg og Grannes er tildelt 
Jærentreprenør AS 
Entreprise E15 Styring og overvåking, Rammekontrakt er startet. 
Entreprise E05 Styrt boring Røyneberg/Kjerrberget/Tjensvoll Er utlyst 
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Det forventes utlysing av resterende entrepriser i løpet av 1-3.kvartal 2022 
Entreprise E06 Tunnel Grannes - Tjensvoll 
Entreprise E16 Rørledning Grannes – Tjensvoll høydebasseng 
 
 
FREMDRIFT ENTREPRISER 

 

Utbygging ble startet 2. kvartal 2021 og fremdrift er som planlagt. 

Rørledningen mellom Langevatn og Fjermestad er lagt frem til Fjermestad styringsbasseng. 

Rørledning mellom nytt og eksisterende styringsbasseng er lagt, tilkobling til flens i nytt 
basseng gjenstår. 

Rørledning mellom Kverneland ventilkammer og Fjermestad styringsbasseng er godt i gang. 

Sveising av PE ledning over Edlandsvatnet er startet. 

Betongarbeidene på Fjermestad styringsbasseng er i sluttfasen, klart for montering av 
hulldekke. 

Betongarbeidene på tre av totalt syv ventilkammer er godt i gang. 

Prefabrikasjon og installasjon av rør i byggene pågår. 

Bygging av EL-tavler pågår. 

 

RISIKO 

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

ekspropriering. 

 

Uventete store prisøkninger på stål, betong og biodiesel. Flere entreprenører har varslet at 
det kommer krav om kompensasjon for kostnadsøkning som ikke er dekket av kontraktenes 
prisindeks.  
 
Urolighetene i Europa gjør det vanskelig å prognosere fremtidig prisutvikling og tilgang på 
materialer kan bli utfordrende. 
 
 
KOSTNADER 

Antatt slutt kostnad                                                         kr 1.391 mill 
Godkjent prosjektramme                                                   kr 1.350 mill 

Bevilget totalt 2022                                                       kr 818    mill 
Totalt forbruk pr. 01.04.2022                                             kr 330,8 mill  
 
Antatt sluttkostnad er justert opp for å fange opp følgende: 

• Forventet økt prisstigning 
• Faktiske tilbudspriser på nylig mottatte tilbud 

• Økte budsjetter på ikke annonserte entrepriser. 
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 110042 Høydebasseng Håland 

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

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

 

Omfang: 
Prosjektet omfatter etablering av høydebasseng med tilhørende ventilkammer på Håland, 
samt ombygging av eksisterende pumpestasjon på Tvihaug. 
Det skal forhandle med grunneiere for å inngå avtale om kjøp av tomt. 
 
 
 
 
Fremdriftsplan: 
Forprosjekt:       ferdigstilt januar 2020  
Planarbeid:      ferdigstilt april 2021 
Det.prosjektering:            ferdigstilles desember 2021 
Kontraktinngåelse for basseng:   forventes februar/mars 2022 
Anleggsstart basseng:    mars 2022 
 
 
Status fremdrift: 
Konkurransen for entreprise B1 bygg er avsluttet. Kontraktinngåelse forventes i løpet av april 

2022.  

Konkurransen for entreprise elektro kunngjort. 2 firma ble kvalifisert. De sendte sine tilbud. 

Forhandlingsmøte med begge firma er ferdig. Evaluering av tilbudene pågår. Beslutning om 

hvilke firma som får tildelt kontrakten, tas i løpet av april måned.  

Konkurransen for entreprise maskin M1 er kunngjort. Ved første kunngjøring var det 3 firma 

som melde seg. Det var kun ett firma som var kvalifisert. Prosjektgruppen bestemte å avlyse 

konkurransen. Konkurransen ble kunngjort på nytt, 3 firma ble kvalifisert, men kun ett firma 

som sendte sitt tilbud. Tilbudet er under evaluering. Avklaringsmøte med sikte på 

kontraktsinngåelse finner sted i sutten av april. Evt. Kontraktinngåelse forventes utført i 

begynnelsen av mai måned. 

Det jobbes med å utarbeide arbeidstegninger for bygningsarbeider for høydebasseng med 
tilhørende ventilkammer og utvendige ledningsanlegg.  
 
Utbyggingsarbeider startes når byggetillatelsen foreligger. Søknad om byggetillatelse sendes 
ut til hå kommune i april måned. Tillatelsen forventes ferdig behandlet i mai måned.   
 
Grunneieravtale med grunneieren til tomt for basseng og ventilkammer er signert. Øvrige 
grunneieravtaler er i rute og forventes klar i løpet av få måneder. 
 
Utbyggingsarbeidene for Tvihaug startes etter at utbyggingsarbeidene for basseng og 
ventilkammer på Håland er ferdigstilt. Dette pga å unngå mulige forstyrrelser i 
vannforsyningen. 
 
Status økonomi pr. 1.4.2022: 
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Antatt sluttkostnad                                                                                   118.564.000,- 
Godkjent prosjektramme                                                                             120.000.000, - 
Budsjett per 2022                                                                                  72.000.000,-
Bevilget i 2022                                                                                              50.000.000,- 
Totalforbruk per 01.04.2022                                                                         21.404.000,- 
 

110049 Rehabilitering vannledning Tronsholen – Tjensvoll 

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

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

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

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

delprosjekt. 

Status fremdrift 

Prioritering på delstrekk blir som listet opp under: 

Delstrekk 1 (Gausel-Hinna høy):  

Delstrekk ferdig. Denne strekningen gikk veldig bra uten store problemer. 

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. 

Arbeidene er ferdigstilt med unntak av tilleggsarbeider for Stavanger kommune i kum 11. 

Ledningen forventes satt i drift i mai/juni 2022 

Delstrekk 2 (Tronsholen-Stangeland): 

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

omleggingsarbeider.  

 

Arbeidene har vært ute på tilbudskonkurranse og det forventes inngått kontrakt i løpet av 

april. Detaljprosjektering startes opp i løpet av våren og anleggsarbeidene forventes strartet 

opp i august 2022 med ferdigstillelse tidlig 2023 

HMS/SHA 

Det har ikke vært spesielle hendelser i perioden. 

Risiko 

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

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. 1.4.2022: 
Antatt sluttkostnad:   kr 56 600 000 

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

Bevilget per 2022    kr 58 000 000 

Totalt forbruk pr. 01.04.2022 kr 21 600 000 (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 
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Arbeidet med planinitiativ pågår. Geotekniske undersøkelser ferdig. Rapporten foreligger. 

Detaljprosjektering av første parsell (Røyneberg til Nesbuvegen) utføres av Cowi.   

Viktigste utfordringer og arbeid i neste periode.  

Dårlig grunnforhold som vil påvirke både fremdrift og kostnader. Det jobbes med å finne og 

vurdere alternative ledningstraseer. Arbeidet med forprosjektet er stanset av denne grunn.  

Det jobbes nå med å endre traseen slik at Sola ledning startes fra ny Grannes VK og kobles 

til eksisterende basseng i Sola kommune. Dersom løsningen godkjennes av Sola kommune, 

vil dette innebære endring i prosjektplaner.  

 

Risiko: 

• Tid for behandling av reguleringsplan/søknader (tidsbruk)  

• Kryssing av eksisterende infrastruktur,   

• Grunneireavtaler  

• Sjøledning Hafrsfjord (bunnforhold, eksplosiver)  

• Grunnforhold 

Status økonomi pr. 1.4.2022: 
Antatt sluttkostnad                                                                                   Ikke beregnet * 
Godkjent prosjektramme                                                                             60.000.000, - 
Budsjett per 2022                                                                                  5.000.000,-
Bevilget i 2022                                                                                               5.000.000,- 
Totalforbruk per 1.4.2022                                                                             2.152.000,- 
 

*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 ferdigstilt i 2021. Teknisk plan innsendt til NVE februar 2022 

Bygging 2024 - 2026 
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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 
Godkjent prosjektramme                                                   kr 140.000.000 
Budsjett per 2022                                                      kr  5.000.000 
Bevilget 2022                                                       kr  5.000.000        
Totalt forbruk pr. 01.04.2022                                             kr.     361.528 
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NYANLEGG AVLØP     
  
 

120048 Nytt verksted, lager Grødaland 

Ved IVAR IKS sitt anlegg på Grødaland har det etter hvert blitt et betydelig behov for 
verksted og lager i tilknytning til anlegget, samt flere kontorarbeidsplasser med tilhørende 
garderober.  
 
Det har tidligere blitt utarbeidet et forslag om et nytt bygg for å dekke verksted, lager, 
garasje, vaskeplass og garderober. Dette ble kostnadsberegnet til 55-60 mill kr. Kostnadene 
fremstod som urimelig høye og det skulle utarbeides nye tegninger og kostnadene skulle 
reduseres. Det ble i økonomiplanen 2019 – 2023 satt av 45 mill kr for dette.  
 
IVAR IKS fikk etter hvert en henvendelse fra Jæren Pelseri og tilbud om å få kjøpe deres 
bygning som grenser opp til IVAR IKS sitt anlegg. Bygget er 10 år gammelt og er på ca. 
1400m2. Tomta som er festetomt fra Nærbø Skogselskap er på ca. 3800m2 og er nabotomt til 
IVAR sitt område på Grødaland. Bygget er i god teknisk stand, men må ominnredes og 
bygges om til de verksted, lager, garderobe og kontorer. Det er hentet inn en takst for bygget 
på 7,5 mill kr. Det er valgt å gå videre med ominnredning av pelseriet, som grenser til IVAR 
sitt område på Grødaland i dag. 
 
Status 
 
 
Det er ikke kommet noen avklaring fra Jæren Pelseri AS ang vilkår og pris for kjøp av 
Pesleribygget, og tilbakemledingen er at de ikke kan si noe ang når en kan forvente en 
avklaring.  
Siden det hefter så stor usikker, må vi se om det kan finnes en midlertidig løsning for en 
overgangsperiode. 
 
Det er utarbeidet tegninger av ny innredning av Pelseri-bygget som inneholder 600 m2 
verksted, 400 m2 lager, vaskehall, garderober og kontor. Det er valgt å ikke ta med 
garasjeanlegg i denne omgang. Bygget er kostnadsberegnet til en budsjettramme på 30 mill 
kr. Det er innledet dialog med Jæren Pelseri for mulig kjøp av bygget. Bygget er klar til å 
overta i løpet av mars/april 2021. 
 
Forhandlingen om kjøp av bygget har stoppet opp til etter sommeren 2021, pga at selger 
ønsker avklart om muligheten for kompensasjon av myndighetene pga av avvikling av 
pelsnæringen. Det fører til at prosjektet blir forsinket med ca ett år, dvs ferdig trolig våren 
2023. 
 
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 
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Godkjent prosjektramme                                                    kr 30.000.000 

Bevilget per 2021                                                        kr 25.000.000 

Totalt forbruk pr. 01.01.2022                                              kr  1.661.496 

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

120049 Forbikjøringslomme FV44 (rekkefølgekrav Grødaland) 

Reguleringsplanen for Grødaland har følgende rekkefølgekrav: 

 

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

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

 

Det er søkt og innvilget dispensasjon for rekkefølgekravet til 1. september 2023.  

 

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

førstegangsbehandlet i kommunestyret 03.09.2020. Planen ble vedtatt av kommunestyret i 

Hå den 10. desember 2021. Planen er påklaget og Hå kommune har pr. dags dato ikke 

behandlet klagen. 

 

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

for prosjektet.  

 

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

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

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

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

frem til minnelig avtale med grunneier. 

 

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

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

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

forespørselen videre til Hå kommune for vurdering. Hå kommune har meldt tilbake at det ikke 

er aktuelt for kommunen å ta på seg en slik rolle. 

 

Hå kommune jobber videre med å finne løsning på grunnervervet slik at krysset kan 

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

følgende vedtak 28.09.2021: Formannskapet ber kommunedirektøren gå videre med 

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

 

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

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

kryssutbedring kan gjennomføres. Grunneiers advokat fremmet forslag om å søke løsning 

gjennom en voldgiftsdom og har i etterkant sendt over forslag til IVAR. IVAR har konferert 

med Kluge og funnet det ikke ønskelig å gjennomføre voldgiftsdom. 
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Hå kommune planlegger å behandle klagen på reguleringsplanen i juni 2022. Basert på 

resultat av klagebehandlingen vil IVAR ta videre initiativ knyttet til fremdrift i grunnervervet. 

 

 

120057 Omlegging pumpeledning Strandgata 

 
IVAR eier og drifter en pumpeledning for spillvann i Strandgata i Sandnes. Pumpeledningen 
er fra 1980-tallet og det er usikker restlevetid på ledningen. I tillegg kommer pumpeledningen 
i konflikt med bussveien som Rogaland fylkeskommune skal etablere mellom Sandnes 
sentrum og Kvadrat. Det vil være krevende å holde pumpeledningen i drift mens bussveien 
bygges. Det er derfor bestemt at det skal legges en ny pumpeledning i Gandsfjorden på 
aktuelt strekk som erstatter dagens pumpeledning. 
 
Pumpeledningen skal gå fra nord på Honnørbryggen og ca. 1,5 km nordover før den går inn 
på land. Dimensjonen er 800 millimeter. Prosjektet planlegges utført som en totalentreprise. 
 
Status 
Prosjektet er helt i oppstartsfasen. Arbeid har bestått av å få på plass prosjektstyrende 
dokumenter som oppdragsbestilling, prosjektmandat og fremdriftsplan. Foreløpig planskisse 
er utarbeidet. Avtale med RFK er utarbeidet.  
 
I området der pumpeledningen skal gå i land i sør er det setninger som følge av 
spunting/peling. Det var derfor en mulighet å la pumpeledningen gå i sjø helt bort til Vågen 
pumpestasjon dersom eksisterende pumpeledning langs Honnørbrygga var i fare for å bli 
ødelagt. Etter å ha diskutert problemstillingen med geoteknikker og PE-leverandør er det 
bestemt å la eksisterende pumpeledning bli liggende da det er lite sannsynlig at den vil bli 
påvirket av setningene. Sjøledningen skal derfor kobles på eksisterende pumpeledning nord 
på Honnørbryggen. 
 
Videre arbeid neste kvartal: 

- Utarbeide tilbudsgrunnlag 
- Få tillatelser fra aktuelle myndigheter (Sandnes kommune, RFK, Statsforvalter, 

Havnesjefen, Kystverket) 
 
 
Fremdrift 

- Utarbeide tilbudsgrunnlag: april 2022 – august 2022 
- Kontrahering totalentreprenør: august 2022 – november 2022 
- Detaljprosjektering: november 2022 – mars 2023 
- Utførelse: mars 2023 – oktober 2023 

 
 
Økonomi 
 

Godkjent prosjektramme                                                    Ikke godkjent  

Budsjett per 2022                                                        kr 25.000.000 

Totalt forbruk pr. 01.04.2022                                              kr  IA 

(prosjektet ble opprettet i starten av april, kun noen få interne timer før 01.04.22) 
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NYANLEGG RENOVASJON 

130005 Ettersorteringsanlegg (710760) 

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

Bygging av anlegget startet i mai 2016. Montering av maskiner begynte i november 2017 og 
var ferdig installert mars 2019. 
 
Første maskinentreprise, sorteringsanlegget, ble overtatt i juni 2019. 
 
Andre maskinentreprise, vaske-og extruderanlegget, ble påbegynt i juli 2018 og var ferdig 
installert i januar 2019.  Extruderanlegget oppnådde ikke kravene, spesielt for LDPE, før 
anlegget ble nedstengt i mars 2020 på grunn av Covid 19. Ombygging av extruder/filter for å 
oppnå krav til kvalitet i kontrakt for LDPE ble utført i august og desember 2020. Testing av 
anlegget etterpå var vanskelig gjennomførbart på grunn av innreiserestriksjoner i 2021. 
Arbeidet ble tatt opp igjen i september 2021. 

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

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

med vilkår ble satt i gang i mars 2022 for å opprettholde framdrift. 

Framdrift:  
  
Sorteringsanlegg:   

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

Vaskeanlegg:   
Oppstart installasjon maskiner: Juli 2018  
Testing med ferdig sortert plast: fra 1. mars 2019  
Ombygging extruder ferdig desember 20  
Testing etter ombygging: påbegynt september 2021  
Formell prøvedrift: mars – juni 2022 
Overtakelse: sluttavtale AMUT i løpet av september 2022 
  

Konsulentfirma HTP Engineering ble engasjert for å gjøre en ekstern tilstandsvurdering abv 
anlegget og prosessen. Deres oppsummering: Anlegget holder en god industriell standard. 
Behov for optimalisering. Utfordring: Kapasitet, stabilitet, bobler i plasten. Deres anbefaling: 
Start prøvedrift snarest. Engasjere seg i drift og få kunnskap. Forhandle om en overtakelse 
av anlegget der hovedprosessene fungerer. 
 

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

Etablering av et bærekraftsenter for ombruk sentralt i Stavanger-regionen.  

IVAR ønsker å øke andelen varer og gjenstander som går til ombruk. Økt ombruk vil redusere 
kostander til deponi, energigjenvinning og materialgjenvinning og i tillegg redusere klimagassutslipp. 
I et samfunnsperspektiv er det økt bevissthet blant folk flest om hvordan eget forbruk påvirker miljø- 
og klimautfordringer gjør at mange ønsker å handle brukt. I tillegg lever 10 % av befolkningen i Norge 
under fattigdomsgrensen og har dermed et behov for å handle brukbare varer til en lav pris. 

Saksopplysninger

IVARs egne undersøkelser, deriblant en omfattende undersøkelse gjort sommeren 2021, viser at 
potensialet for ombruk er ca. 5 ganger større enn dagens nivå på 700 tonn. Dette utgjør 8% av 
dagens avfallsmengde i IVAR.  

Det er grunnlag for å tro at en endring av ombrukskonseptet til IVAR ved bla. å involvere 
eierkommunene, øke antall utsalgs- og mottakssteder for ombruksvarer, endre og supplere 
vareutvalget samt optimalisere logistikk, vil øke omsetningen og tilgangen på ombruksvarer.     

IVAR ved avdeling Gjenvinning har satt en målsetting om å omsette 2000 tonn ombruksvarer innen 
2025. Dette kan skje på følgende måte: økt fokus på mottak av ombruksvarer, avfallsredding på 
gjenvinningsstasjoner og andre mottak, fokus på ombruk i henteordningen for grovavfall, tilbud til 
kommersielle aktører om mottaksordning for ombrukscontainere for husholdningsavfall samt mulig 
mottaksordning for ombruk av kommunenes eget grovavfall.  

Økt tonnasje til ombruk vil øke behovet for større areal, økt kapasitet og forbedret logistikk. Dagens 
Bruktbu på Forus omsetter i dag ca. 700 tonn ombruksvarer, men har nådd sitt kapasitetsnivå 
arealmessig.    

For å nå målsettingen om økt ombruk, er det ønskelig å jobbe i henhold til flere av FNs 
bærekraftsmål. Det kan bla. nevnes bærekraftsmål nr. 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst, nr. 12 
Ansvarlig forbruk og produksjon, nr. 13. Stoppe klimaendringene, nr. 15 Livet på land, men flere av 
målene kunne vært nevnt.   



EUs handlingsplan for sirkulær økonomi gir føringer for økt forberedelse til ombruk og 
materialgjenvinning av husholdningsavfall og lignende avfall fra næringslivet. EUs handlingsplan blir 
gjeldende for Norge gjennom EØS-avtalen. I nasjonal strategi for en grønn sirkulær økonomi (vedtatt 
2021) stilles det blant annet krav til forberedelse til ombruk og materialgjenvinning av 
husholdningsavfall og bygg- og anleggsavfall. Foreløpig er det ikke satt konkrete nasjonale mål for 
ombruk, men IVAR bør som et av landets største interkommunale selskaper for avfall, være et 
fyrtårn. Dette vil trolig være både miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk forsvarlig på kort og 
lang sikt.   

Flere av eierkommunene har gjennom sine klima- og miljøplaner forpliktet seg til å redusere 
klimagassutslipp, og økt ombruk er et av flere punkter som nevnes som et viktig tiltak. Med bakgrunn 
i dette har Stavanger og Sandnes kommuner bedt IVAR om å se på mulige alternativer for å nå 
målsetningen.  

Prosjektgruppen bestående av representanter fra Stavanger og Sandnes kommuner samt IVAR, har 
med bakgrunn i dette utarbeidet en forretningsplan/-modell som skal bidra til å nå målsettingen om 
økt ombruk.   

Forretningsplanen skisserer en modell/prosjekt som involverer et større bærekraftsenter for 
ombruksvarer sentralt på Forus. Modellen beskriver forslag til mottak, utsalg, logistikk, økonomi og 
utvalg av ombruksvarer i regionen. Det er satt opp en grov kalkyle over utgifter og inntekter samt 
bruk av arbeidskraft. Prosjektet er i første omgang avgrenset til en tidshorisont på 5 år, og det antas 
at dette er en lang nok periode til å prøve ut flere ulike ombrukskonsepter. Litt av suksessfaktorene 
antas å være å samle flere ombrukskonsept på et område i tillegg til sentral beliggenhet og god 
tilgang til kommunikasjonsmiddel. I tillegg tenker prosjektgruppen at tidspunktet for en etablering av 
et bærekraftsenter er tidsmessig korrekt i forhold til økende økonomiske utfordringer hos mange, 
økende miljøbevissthet og tilgang til et egnet og sentralt areal til formålet.  

Eierkommunene har blitt presentert for prosjektet i møte for renovasjonsansvarlige 7.4.22 og fikk 
endelig fremlagt forretningsplan i møte 8.6.22. Representerte kommuner gav sin tilslutning til 
prosjektet i møtet. Hå og Gjesdal kommuner var ikke representert ei møtet, men har fått tilsendt 
forretningsplan og epost om saken.   

Økonomisk grunnlag 
Tabellen under viser en grov fremstilling av stipulerte utgifter og inntekter første ordinære driftsår 
(2023/2024). Den viser et overskudd på 2,25 mill., men her må det påregnes en usikkerhetsmargin. 
Et mer detaljert driftsbudsjett blir satt opp i planleggingsfasen høsten 2022. I oppstartsfasen vil trolig 
utgifter overstige inntekter pga. innkjøp av utstyr, evt. ombygging og klargjøring av areal. 
Underskudd vil evt. dekkes av kommunenes selvkostavtale, og vil utgjøre en relativt begrenset sum 
fordelt etter kommunestørrelse/innbyggertall som i dagens modell for underskuddsdekning av 
gjenvinningsstasjonene.  Flere detaljer ang. økonomi er skissert i forretningsplanen.  

Tabell 1 Budsjett første ordinære driftsår (2023/2024). 



Utgifter Beløp (1000 
kr)  

Merknad  

Leie av areal og bygg 4 000  Svanholmen 5  

Personell 4 800  2 ansatte samt 4 arbeidsledere  

Annet personell 0  Arbeidstrening  

Andre kostnader 1 500  Transp., energi, materiell, inventar og utstyr, drift 
osv  

Sum utgifter 10 300

Inntekter 

Andel salg – nivå 1 6 000  30% av 2000 tonn/år  

Andel salg – nivå 2 4 000  40% av 2000 ton/år 

Andel salg, gratis 0  30%  

Framleie 300  

Sum inntekter 10 300

Sparte behandlingskostnader 

Andel forbrenning 1650  50%  

Andel materialgjenvinning 600  50%  

Sum 2 250

Sum inntekt og besparelse 12 550

Resultat 2 250

Forslag til vedtak:

IVAR får mandat til å leie foreslått areal på Forus og til å realisere bærekraftsenteret som beskrevet i 
vedlagt forretningsplan. 
Finansiering inngår i selvkostavtalen med eierkommunene, inkludert salg av ombruksvarer. 

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Anita Austigard
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1 Sammendrag

IVARs egne undersøkelser viser at potensialet for ombruk er langt større enn dagens nivå. Det 

er grunnlag for å tro at en endring av ombrukskonseptet til IVAR ved bla. å involvere 

eierkommunene, øke antall utsalgs- og mottakssteder for ombruksvarer, endre og supplere 

vareutvalget samt optimalisere logistikk, vil øke omsetningen og tilgangen på ombruksvarer.    

IVAR ved avdeling Gjenvinning har satt en målsetting om å omsette 2000 tonn ombruksvarer 

innen 2025. Dette kan skje på følgende måte: økt fokus på mottak av ombruksvarer, 

avfallsredding på gjenvinningsstasjoner og andre mottak, fokus på ombruk i henteordningen 

for grovavfall, tilbud til kommersielle aktører om mottaksordning for ombrukscontainere for 

husholdningsavfall samt mulig mottaksordning for ombruk av kommunenes eget grovavfall. 

Økt tonnasje til ombruk vil øke behovet for større areal, økt kapasitet og forbedret logistikk. 

Dagens Bruktbu på Forus omsetter i dag ca. 700 tonn ombruksvarer, men har nådd sitt 

kapasitetsnivå, både med tanke på areal og håndtering.   

For å nå målsettingen om økt ombruk, er det ønskelig å jobbe i henhold til flere av FNs 

bærekraftsmål. Det kan bla. nevnes bærekraftsmål nr. 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 

nr. 12 Ansvarlig forbruk og produksjon, nr. 13. Stoppe klimaendringene, nr. 15 Livet på land, 

men flere av målene kunne vært nevnt.  

EUs handlingsplan for sirkulær økonomi gir føringer for økt forberedelse til ombruk og 

materialgjenvinning av husholdningsavfall og lignende avfall fra næringslivet. EUs 

handlingsplan blir gjeldende for Norge gjennom EØS-avtalen. I nasjonal strategi for en grønn 

sirkulær økonomi (vedtatt 2021) stilles det blant annet krav til forberedelse til ombruk og 

materialgjenvinning av husholdningsavfall og bygg- og anleggsavfall. Foreløpig er det ikke 

satt konkrete nasjonale mål for ombruk, men IVAR bør som et av landets største 

interkommunale selskaper for avfall, være et fyrtårn. Dette vil trolig være både miljømessig, 

samfunnsmessig og økonomisk forsvarlig på kort og lang sikt.  

Flere av eierkommunene har gjennom sine klima- og miljøplaner forpliktet seg til å redusere 

klimagassutslipp, og økt ombruk er et av flere punkter som nevnes som et viktig tiltak. Med 

bakgrunn i dette har Stavanger og Sandnes kommuner bedt IVAR om å se på mulige 

alternativer for å nå målsetningen. 

Prosjektgruppen bestående av representanter fra Stavanger og Sandnes kommuner samt 

IVAR, har med bakgrunn i dette utarbeidet en forretningsplan/-modell som skal bidra til å nå 

målsettingen om økt ombruk.  

Forretningsplanen skisserer en modell/prosjekt som involverer et større bærekraftsenter for 

ombruksvarer sentralt på Forus. Modellen beskriver forslag til mottak, utsalg, logistikk, 

økonomi og utvalg av ombruksvarer i regionen. Det er satt opp en grov kalkyle over utgifter 

og inntekter samt bruk av arbeidskraft. Prosjektet er i første omgang avgrenset til en 

tidshorisont på 5 år, og det antas at dette er en lang nok periode til å prøve ut flere ulike 
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ombrukskonsepter. Litt av suksessfaktorene antas å være å samle flere ombrukskonsept på et 

område i tillegg til sentral beliggenhet og god tilgang til kommunikasjonsmiddel. I tillegg 

tenker prosjektgruppen at tidspunktet for en etablering av et bærekraftsenter er tidsmessig 

korrekt i forhold til økende økonomiske utfordringer hos mange, økende miljøbevissthet og 

tilgang til et egnet og sentralt areal til formålet. 

Eierkommunene har blitt presentert for prosjektet i møte for renovasjonsansvarlige 7.4.22 og 

fikk endelig fremlagt forretningsplan i møte 8.6.22. Representerte kommuner gav sin 

tilslutning til prosjektet i møtet. Hå og Gjesdal kommuner var ikke representert ei møtet, men 

har fått tilsendt forretningsplan og epost om saken.   
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2 Innledning

2.1 Målsetting og bakgrunn 

Nasjonale føringer for ombruk

Nasjonale myndigheter mener at økt ombruk av produkter er avgjørende i omstillingen til en 

sirkulær økonomi der vi beholder ressursene i systemet lengst mulig og de mener at 

kommunene må ta et større ansvar enn de gjør i dag. Ombruk fører til avfallsreduksjon som i 

sin tur kan bidra til et generelt lavere ressursforbruk og andre positive effekter for klima og 

miljø. 

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet analysert tiltak som kan 

bidra til å nå EUs mål om økt forberedelse til ombruk og materialgjenvinning av 

husholdningsavfall og lignende avfall fra næringslivet. Det er lagt til grunn at disse målene 

blir gjeldende for Norge gjennom EØS- avtalen. 

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2021/mai-2021/vi-ma-ombruke-og-

materialgjenvinne-mer/

Analysen viser at det er kostnadseffektivt og økonomisk lønnsomt for kommuner og 

virksomheter å sette i gang med ombruk av møbler og andre artikler. Dette står godt i forhold 

til utredninger som IVAR har gjort. 

Analysen anbefaler en plikt for kommunene om å legge til rette for henting eller mottak av 

artikler det kan være mulig å bruke om igjen. Det anbefales å utrede plikt i avfallsforskriften 

om å tilrettelegge for mottak og utsortering på gjenvinningsstasjonene av artikler som er egnet 

for ombruk og forberedelse til ombruk. Det anbefales også å utrede plikt i avfallsforskriften til 

å etablere en henteordning i kommunene for potensielt ombrukbare artikler.   

En av IVARs overordnede målsettinger er “et samfunn der ingenting går til spille”. Ut fra 

dette er det satt konkrete mål for ombruk. Innen 2025 skal IVAR oppnå 5 kg ombruksvarer 

per innbygger og 10 kg innen 2030. Nullpunktet er 2021 med 2 kg per innbygger. Målet er 

ambisiøst, men fullt mulig å nå dersom de rette grepene gjøres. Flere undersøkelser, deriblant 

en undersøkelse gjort sommeren 2021, indikerer nemlig at potensialet for ombruk er betydelig 

høyere enn dagens nivå.  

Ombruk har også vist seg å være et effektivt verktøy for å nå målsettingen om reduserte 

klimagassutslipp (se 2.2). Ombruk har en høyere klimabesparelse enn materialgjenvinning og 

energigjenvinning.  

For å nå målsetningen er det en del utfordringer og behov som må løses. Prosjektgruppen 

skisserer her et konsept som involverer IVAR og eierkommunene i et Bærekraftsenter. 

Eierkommunene har blitt presentert for prosjektet/konseptet i møte for renovasjonsansvarlige 

7.4.22 og med endelig fremlagt forretningsplan i møte 8.6.22. Kommunene gav i møtet, med 

unntak av Hå kommune som ikke var til stede i møtet, sin tilslutning til prosjektet, jf. referat 



6

fra møtet 8.6.22). Det er bla. lagt vekt på at ombruk av varer er et satsningsområde for alle 

kommunene, og de fleste kommunene har også hjemlet ombruk som et satsningsområde i sin 

Klima- og miljøplan.  

Bla. legger kommunedirektøren i Stavanger kommunes Klima- og miljøplan (vedtatt 

26.11.2018) vekt på at “En lineær bruk- og kasttenkning må erstattes av sirkulær tenkning, 

for at ressurser skal kunne holdes i et biologisk eller teknisk kretsløp så lenge som mulig”. 

Målet med planen er å redusere klimagassutslippene med 80% innen 2030 (sammenlignet 

med 2015-nivå). I planens kap. 3 om forbruk, gjenbruk, gjenvinning og avfallsbehandling 

fastsettes blant annet følgende mål: 

 forbruke så lite materialer som mulig 

 bruke ting så lenge som mulig, reparere og gjenvinne mest mulig 

 redusere avfallet fra hver innbygger fra 425 kg i året (2017) til 300 kg i året 

For å få dette til vil Stavanger kommune blant annet: 

 legge til rette for og støtte opp om tiltak for reparasjon og gjenbruk 

Klima- og miljøplan for Sandnes 2020 – 2025 (vedtatt 19.1.2020) fastsetter følgende mål i 

kap. 3.6 - Avfall og plast - «effektiv ressursforvaltning med mindre avfall og vekt på sirkulær 

økonomi med økt gjenvinningsgrad». For å nå målet vil Sandnes kommune blant annet:  

 Tilrettelegge for økt gjenbruk og reparasjon av bruksgjenstander som folk er i ferd 

med å kvitte seg med. 

2.2 Miljø- og klimagevinster av ombruk 

Ombruk gir som regel en høyere klimagevinst enn energigjenvinning og materialgjenvinning 

av avfall. Ombruk forlenger brukstiden slik at produktene blir lengre i funksjon og er et viktig 

tiltak både for å redusere klimagassutslipp, råvareuttak og forringelse av natur og biologisk 

mangfold.  

Nedenfor er noen eksempler på CO2-utslipp fra produksjonen av noen typer produkter (kg 

CO2/vare). Kilde: Framtiden i våre hender. 

 Skinnstøvel 78 kg CO2 

 Sykkel 96 kg CO2 

 Mobil 64 kg CO2 

 Laptop 295 kg CO2 

 Dataskjerm 333 kg CO2 

 Sofa 250 kg CO2 

 Kontorstol 70 kg CO2 
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NIRAS, som de siste årene har utarbeidet klimagassregnsakp for IVAR, har i forbindelse med 

dette ombruksprosjektet utført en overordnet kartlegging av klimagassutslipp og -gevinster fra 

ulike behandlingsmetoder for utvalgte materialer, med hensikt å belyse klimaeffekten av 

ombruk sammenlignet med alternativene. Det er valgt å se på materialer plast, tekstil, stål, 

aluminium, glass, trevirke og gips. Se vedlagt rapport, “Klimaeffekt av ulike 

behandlingsmetoder for utvalgte materialer.  

Klimagevinsten ved ombruk er for samtlige fraksjoner større enn ved materialgjenvinning 

ettersom utslipp forbundet med selve gjenvinningsprosessen unngås. Analysen er gjort 

innenfor en svært begrenset tidsramme og notatet oppsummerer kun helt sentrale prinsipper, 

forutsetninger og begrensninger for beregningene. 

Ombrukspotensialet i IVAR-regionen er beregnet til 5.000.000 kg brukbare varer av alle typer 

kategorier. Dersom denne mengden varer hadde blitt ivaretatt for ombruk ville det generert en 

høy klimagassreduksjon og klimagassbesparelse i IVAR-regionen. 

2.3 Utfordringer

Bruk og kast samfunnet har aldri vært større enn det er i dag, og Norge ligger blant de land i 

verden som forbruker og kaster mest per innbygger.   

Dagens ombrukstilbud                                                                                                         

Det finnes en rekke gode ombrukstiltak i regionen, deriblant, loppemarkeder, 

ombruksbutikker, sosiale medier og finn.no. Til tross for alle disse tilbudene havner store 

mengder brukbare produkter på IVAR sine gjenvinningsstasjoner, i grovavfallsinnsamlingen 

til kommunene og i husholdningsavfallet som blir samlet inn av containerselskaper hos 

innbyggerne ved større opprydninger, flytting og fra dødsbo.  

For å redde brukbare ting som innbyggerne kaster på gjenvinningsstasjonen har IVAR tilbud 

om gratis levering av brukbare produkter til ombruk i Bruktbuå som ligger like ved 

innkjørselen til Forus Gjenvinningsstasjon. De mindre gjenvinningsstasjonene i IVAR-

regionen har også ombrukstilbud, men i et svært begrenset omfang i forhold til Forus.  

Bruktbuå har blitt svært populær blant innbyggerne. Hver dag står det kø utenfor 

inngangsdøren og det er kunder til stede i alle åpningstidene. På årsbasis omsettes ca. 700 

tonn varer av alle slag. Varene blir solgt relativt rimelig og årsomsetningen er kr. 7 millioner 

inkl. mva. Av disse 700 tonnene går 270 tonn via gratisteltet som ble opprettet fordi man ikke 

har plass til alle varene i butikken.   

På grunn av de stadig økende mengder med varer, som innbyggerne leverer til bruktbu-

mottaket, må varer avvises på grunn av plass- og kapasitetsutfordringer. Dette skaper til tider 

uheldige situasjoner overfor kunden som føler seg avvist.   



8

Store mengder ombruksvarer blir kastet                                                         

Til tross for tilbudet om å levere varer gratis til Bruktbuå kastes en betydelig andel brukbare 

produkter i containerne på gjenvinningsstasjonen. Mange kjører altså forbi dagens 

gratismottak i Bruktbuå. For å finne svar på årsaken til denne atferden og hvor stor mengde 

brukbare gjenstander som kundene kaster, i stedet for å levere disse til ombruk, har IVAR 

gjennomført flere feltstudier, henholdsvis 2017, 2020 og 2021. Den mest omfattende 

undersøkelsen ble utført av fire universitetsstudenter sommeren 2021 og resultatene 

underbygger funnene som ble gjort i 2017 og 2020. Vedlagt rapport viser resultatene fra både 

kvantitative og kvalitative analyser fra feltarbeid på Forus gjenvinningsstasjon sommeren 

2021.  

Alle undersøkelsene argumenterer for at IVAR og eierkommunene kan og bør gjøre grep og 

bidra til mer og bedre ombruk av brukbare produkter fra de stadig økende avfallsmengdene i 

samfunnet.   

Resultater fra ombruksprosjektet sommeren 2021

Over halvparten (56 %) av de besøkende på Forus gjenvinningsstasjon har med seg noe 

brukbart som de kaster. Det vi si at de kjører rett forbi gratismottaket i Bruktbuå og direkte 

inn på gjenvinningsstasjonen. Det må her legges til at man i registreringsarbeidet også 

inkluderte alle kunder som kun hadde med seg hageavfall og andre avfallsfraksjoner som ikke 

har noe ombrukspotensiale. Dersom disse kundene hadde vært trukket fra ville prosenten vært 

mye høyere.   

Figur 1. 56% av kundene på Forus Gjenvinningsstasjon har brukbare ting med seg når de kommer inn på 

gjenvinningsstasjonen for å kaste avfall. 

Årsakene som kundene oppgir for denne atferden, kan deles i 3 hovedkategorier.   

1. De har ikke tid og anledning «man er i farta»  

2. De tror ikke noen er interessert i det de har med seg   

3. De har tidligere blitt avvist i Bruktbumottaket når de har hatt med seg brukbare ting.  
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Bruk og kast i mengde                                                                                                              

I dag håndterer bruktbuå på IVARs gjenvinningsstasjon på Forus omtrent ca. 700 tonn 

ombruksvarer årlig, derav 60 tonn El-artikler. Til tross for det eksisterende ombrukstilbudet, 

viser undersøkelsene i 2017, 2020 og 2021 at ombrukspotensialet er betraktelig større og at 

store mengder brukbare produkter kastes.   

Undersøkelsene viser at opptil 11 tonn ombruksverdige gjenstander ender opp som avfall 

daglig. Det vil si at gjenstandene ikke leveres til Bruktbu-mottaket eller i de grønne 

ombrukskassene som står oppe på gjenvinningsstasjonen. På årlig basis utgjør dette 2.700 

tonn ombruksvarer. Dette innebærer at 8% av alt avfall levert på Forus gjenvinningsstasjon er 

fullt brukbart, og da inkluderer man store mengder avfall som ikke har særlig 

ombrukspotensiale i seg, slik som hageavfall, betong, jord stein og grus. Dersom man 

forutsetter at ombrukgraden er 8% for de andre gjenvinningsstasjonene i IVAR-regionen samt 

i grovavfallsinnsamlingen via www.hentavfall.no og grovavfall samlet inn fra husholdningene 

via containerselskapene får vi et estimert ombrukspotensiale på 5 millioner kg eller 5.000 

tonn.   

Figur 2. Ombrukspotensialet i husholdningsavfallet er beregnet til 15,5 kg. Dette utgjør 5029 tonn for IVAR-

regionen. 
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På selve gjenvinningsstasjonen står til vanlig grønne ombrukskasser à 1 kubikk som kundene 

kan legge brukbare gjenstander oppi, dersom de av ulike årsaker ikke har levert dem i 

mottaket i Bruktbuå. I registreringsarbeidet brukte studentene tilsvarende kasser til 

oppsamling av brukbare varer som kundene var i ferd med å kaste i avfallscontainerne. Se 

figur 3 nedenfor.      

Figur 3. Studentene brukte slike kasser à 1 kubikk for å samle opp brukbare varer som kundene var i ferd med å 

kaste.  

Figur 4 illustrerer potensialet av brukbare varer per uke på Forus gjenvinningsstasjon. Til 

venstre vises hvor mange fulle grønne ombrukskasser à 1 kubikk som ukentlig leveres til 

Bruktbuå fra gjenvinningsstasjonen normalt sett, og til høyre vises det ukentlige potensialet 

som kunne vært reddet og levert til ombruk. Kassene som kastes hver uke utgjør samlet 11 

tonn brukbare varer.  

Figur 4. Normal mengde med ombrukskasser per uke på Forus gjenvinningsstasjon til venstre, kontra identifisert 

potensiale til høyre
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Brukbare El-artikler                                                                                             

Mengden EE-avfall som folk leverer inn på IVAR sine gjenvinningsstasjoner utgjør ca. 1800 

tonn i året, noe som tilsvarer ca. 350 semitrailere. Dvs. at folk kaster en fullastet semitrailer 

med El-artikler til dagen. En semitrailer rommer ca. 100 kasser à 1 kubikk med El-artikler.  

Undersøkelsen av 2000 el-artikler i 2017 og 1300 el-artikler 2021 viser at 30 - 40% av El-

artiklene som folk velger å kaste ikke er defekte men i orden og dermed brukbare. I mengde 

utgjør dette 400 – 500 tonn brukbare el-artikler som burde vært levert til ombruk.    

Figur 5. Undersøkelse av 1300 El-artikler i 2021 viste at 27% av El-artiklene var fullt brukbare. 

Tabell 1. Undersøkelse av 2000 El-artikler i 2017 viste at 40% av El-artiklene i snitt var brukbare.
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Brukbar maling, løsemidler, rengjøringsmidler, oljer, spraybokse med mer

Studentene undersøkte hvor stor andel av de flytende kjemikalieproduktene som innleveres på 

Forus gjenvinningsstasjon som er i orden og som burde kunne gå til ombruk (oppbruk). 

Antakelig er dette den første undersøkelsen i sitt slag som er utført.   

Resultatene viser at følgende mengder i vektprosent er brukbart:  

Figur 6. Ombrukspotensiale i vektprosent for ulike kategorier farlig avfall. 

NRK viet stor interesse for prosjektet og laget en reportasje som ble vist i NRK Rogaland og 

på Dagsrevyen sommeren 2021. Publisiteten gjorde at flere kommuner og interkommunale 

selskaper i Norge nå vurderer ombruk av flytende produkter.  

Norsk Forening for farlig avfall (NFFA) har grunnet dette prosjektet og den store nasjonale 

interessen laget en juridisk veileder for videresalg av brukte kjemikalieprodukter via 

advokatfirmaet Berngaard.  

Destruksjons-kostnadene for flytende kjemikalieprodukter er en betydelig kostnad for IVAR 

per i dag.    
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2.4 Initiativtakere og nøkkelpersonell 

Prosjektgruppen har bestått av følgende personer:  

Tor Martin Larsen, renovasjonsansvarlig Stavanger kommune 

Jan Egil Gjerseth, renovasjonsansvarlig Sandnes kommune 

Tord Tjelflaat, ass. avdelingsleder, gjenvinning, IVAR 

Anita Austigard, driftssjef gjenvinningsstasjoner, IVAR 

Kontaktpersoner: Alle i prosjektgruppen vil kunne besvare spørsmål angående planen.  

Prosjektgruppen har sammen en bred og lang erfaring på ombruk. Videre har IVAR drevet en 

Bruktbutikk på Forus gjenvinningsstasjon siden 2018 og har siden ca. 2008 hatt byttebuer på 

de fleste av gjenvinningsstasjonene i regionen. I tillegg har Sandnes kommune erfaring fra 

drift av popup-butikk for ombruksvarer, åpne garasjer og reparasjonskafeer. Stavanger 

kommune vil i løpet av sommeren 2022 åpne popup-butikk for ombruksvarer i Arkaden 

storsenter i Stavanger sentrum, i denne omgang fra mai til medio september 2022.

I tillegg har Stavanger etablert et konsept med ombrukscontainer, der opplegget er en flyttbar 

bruktbu som kan plasseres på diverse arrangement samt strategiske steder. Her kan besøkende 

sette fra seg ombrukvarer og hente ut varer de ønsker. Både dette konseptet samt popup-

konseptet er i noen grad avhengige av at ombruksvarene kommer fra innleverte varer i 

Bruktbuå på Forus.  

Bilde 1. Fra Gjenbruksfest på torget i Stavanger 21.mai 2022, ombrukscontaineren med varer fra IVARs 
bruktbutikk. 

Kontaktnettet er stort i forbindelse med andre aktører i ombruksmarkedet, både mottakere av 

ombruksvarer til videresalg og innen butikkmarkedet generelt sett. IVAR og kommunene har 

ellers et stort kontaktnett nasjonalt med andre Bruktbuer og ombrukskonsepter og har besøkt 

flere ulike etablerte ombruksløsninger.  

IVAR sin gjenvinningsavdeling samt renovasjonsetatene i Stavanger og Sandnes vil bidra 

aktivt i utarbeidelse av forretningside, prosjektperiode, etableringsfase og i 

gjennomføringsfasen.   
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2.5 Planlagt navn, lokaler og eiendom 

Foreløpig navn er (IVAR) Bærekraftsenter - Bruk Brukt.   

Bruk Brukt vil bli benyttet som et etablert konsept for å illustrere at dette blir et samarbeid 

mellom IVAR og eierkommunene der formålet er økt omsetning av ombruksvarer. Målet skal 

nås ved deling av personalressurser, utstyr, varer, økonomi og utsalgssteder.  

Lokaler 

Det er gjort en vurdering av flere tilgjengelige arealer sentralt på Forus. Vurderingene har tatt 

hensyn til at aktuelt areal har en avgrenset prøveperiode, leiepris, arealstørrelse og sentral 

beliggenhet. I tillegg har tomten nær beliggenhet til kollektivtransport, motorvei og andre 

butikksentre. 

Svanholmen 5 i Sandnes kommune står dermed som beste og mest aktuelle løsning i forhold 

til de vurderte alternativene. Tomten eies av Maaseide Eiendom AS, og kan leies midlertidig i 

en periode på 5 – 8 år, avhengig av ønske og behov. Forholdet vil bli avklart i en leiekontrakt.  

Om eiendommen 

Adresse: Svanholmen 5, 4313 Sandnes kommune 

Registerbetegnelse: Gnr. 67, bnr. 159   

Ca. 768 kvm kontorer i 2 etasjer (+ modulbygg ca. 90 kvm) 

Ca. 760 kvm lager/verksted 

Ca. 1084 kvm Rubb-haller (3 stk.), div. str. og kvalitet. 

Tomt: ca. 13 mål 

Lokalene har ordinær standard, tilpasninger kan vurderes og gjøres i samråd med utleier. 

Reguleringsplan id: 2001129, bebyggelsesplan for felt B4 2001329-01. 

Regulering: Kontorer/lager. Ifølge bebyggelsesplanens § 6 har planen et kombinert formål der 

det tillates handel med tepper, møbler og hvitevarer. 
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Eiendommen er sentralt og strategisk plassert på Forus i forhold til kollektivtransport, 

motorvei, sykkelvei (når denne blir realisert) og i forhold til større og populære butikkonsept 

som XXL, Power, Biltema osv. I tillegg er avstanden til Forus gjenvinningsstasjon kort i 

forhold til distribusjon av ombruksvarer frem og tilbake. 

Bilde 2. Flyfoto over Svanholmen 5, sett fra sør-vest.



16

3 Visjon og forretningsidé 

3.1 Visjon 

Visjonen vår er et stort ombrukssenter som samler flere ombruksaktører innen salg, foredling 

og undervisning på et område sentralt i regionen. Senteret skal bidra til reduserte 

avfallsmengder og klimagassutslipp, samt økt sysselsetting av personer som har falt utenfor 

arbeidslivet og av den grunn er tilknyttet et attføringsprosjekt/-bedrift.  

3.2 Forretningsidé   

Bærekraftsenteret vil fungere som et nav («hub») for ombruksaktivitet i regionen i samspill 

med øvrige kommunale og interkommunale initiativ, slik som mottak på 

gjenvinningsstasjoner, www.hentavfall.no, kommunale og interkommunale ombruksbutikker 

(pop-up-butikker, mobile ombrukskontainere og Bruktbuå på Forus). 

Bærekraftsenteret vil også søke samarbeid med andre aktører som arbeider med, eller i 

relasjon til ombruk. Dette omfatter både attføringsbedrifter og «alminnelige» proff-aktører. 

Grensesnittet mellom private og offentlige aktører kan i stor grad sees ut fra 

ombrukspyramiden, der kommunene og IVAR fokuserer på direkte ombruk (mottak og enkel 

sjekk/behandling før salg) og indirekte ombruk (salg av/i deler), mens private og 

attføringsbedrifter står for de mer ressurskrevende delene av ombrukspyramiden i form av 

oppgradering, reparasjon og redesign (inkludert «oppsirkulering»).  

Figur 7. Ombrukspyramiden (Ref. Tord Tjelflaat, IVAR). 

Direkte ombruk

Indirekte ombruk / delesalg

Oppgradering

Reparasjon

Redesign
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Tabell 2. Ulike ombruksvarer og mulig bruk og bearbeiding. 

Vare/produkt mottatt 
Direkte 

ombruk 

Indirekte 

ombruk 

Opp-

gradering Reparasjon Re-design 

Møbler, utemøbler 

og større interiør X X X X X 

Nips og andre små gjenstander X 

Bøker og lesestoff X 

Hvitevarer X X X 

AV-utstyr, PC, mobiler etc X X X 

Lys og lamper X X 

Annen elektronikk 

(kjøkkenmaskiner, verktøy etc)  X X 

Maling/beis, lakk etc X 

Renholdsprodukter, bilpleie etc. X 

Bygningsartikler og inventar 

(dørblad, sanitær, fliser etc.) X X X X X 

Sports- og, friluftsutstyr X X X X 

Utstyr til bil, båt og motorsykkel X  

Potteplanter og andre vekster (*) X 

Forretningsidé for direkte- og indirekte ombruk 

Alle varekategorier tas imot på ombrukssenteret, foruten varer som er klassifisert som «farlig 

avfall». Mottatte varer gjennomgår enkel funksjonsjekk. Varer som er egnet for direkte 

ombruk klargjøres og legges umiddelbart ut for salg (foruten sesongvarer, som lagres på 

stedet). Større gjenstander vil utelukkende selges på bærekraftsenteret, mens mindre varer vil 

i hovedsak transporteres til andre utsalgsteder, slik som Bruktbuå, pop-up-butikker etc. 

Begrunnelsen for fordelingen ligger i begrenset kundekapasitet på bærekraftssenteret, 

samtidig som man sikrer god plass til de større gjenstandene. Å transportere store gjenstander 

er derimot lite hensiktsmessig ut fra både økonomi og kapasitet på øvrige utsalgssteder. 

Bilde 3. Eksempel på direkte ombruk; salg av vasker og WC, typisk arealkrevende varer, men som stiller lite 

krav til lagringen. Bilde fra Kretsloppsparken Alelyckan i Gøteborg. 
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Varer som ikke direkte kan ombrukes vurderes «ribbet» for delesalg. Delene vil videre kunne 

hindre et produkt i å bli avfall. Et typisk eksempel er boksene og hyllene i et kjøleskap. 

Bilde 4. Eksempel på indirekte ombruk; Hyller og bokser fra fryse- og kjøleskap. Bilde fra Kretsloppsparken 
Alelyckan i Gøteborg. 

Forretningsidé for varer til oppgradering, reparasjon eller re-design 

Enkelte varer som kastes har potensielt høy verdi og ikke minst lang rest-levetid. I dag selges 

dette som «direkte ombruk», hvor eneste kontroll som gjøres er en enkel visuell sjekk for å se 

om et apparat starter/går på. Et eventuelt kjøp er da relativt «bingo», både med tanke på 

faktisk/fullstendig funksjon, restlevetid og ikke minst sikkerhet. Ved å overlate enkelte 

varestrømmer til profesjonelle aktører kan innbyggerne kjøpe kvalitetssikrede varer med lang 

holdbarhet. I tillegg vil de bli solgt av personell med spisskompetanse på sine områder. På 

den måten vil brukte gjenstander konkurrere med nye, samtidig som de genererer 

arbeidsplasser. Bærekraftssenteret kan ta betalt for varene direkte (som kompensasjon for 

mottaksordningen) eller det kan inngå i leie for arealer til reparasjon og evt. salg, slik det 

gjøres i Resirkula i Hamar og Re-Tuna i Eskilstuna i Sverige. 



19

Bilde 5. Bilde fra RE-Elektro i Re-Sirkula, Hamar. Alt utstyr som selges er åpnet, sjekket og behandlet for å 

sikre lang levetid. Re-Elektro sender i dag AV- og PC-utstyr til hele Norge fra Hamar. 

Bilde 6. Resport og fritid i Re-Sirkula har et stort utvalg av ski, sykler, skøyter med mer. Alt av utsyr er 

kvalitetssikret. Evt. deler er skiftet. Bedriften selger i dag også deler, blant annet til andre sykkelverksted i 

distriktet. 
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Varer som hverken er egnet til salg, oppgradering eller reparasjon kan gratis overlates 

attføringsbedrifter, kunstnere, utdanningsinstitusjoner og andre som driver med re-design. 

Alternativ for disse varene er uansett sluttbehandling, som regel i form av forbrenning.  

Bilde 7. Eksempler på re-design. Venstre: Grillvotter fra broderi-bilder, laget av Sandnes Pro-Service. Høyre: 

Lys fra diverse møbler fra ReTuna (Eskilstuna, Sverige) 

Innleverte varer og gjenstander vil bli supplert med varer som er «reddet» fra å bli kastet i 

containere på gjenvinningsstasjonene. En del av konseptet blir derfor å ha «avfallsreddere» på 

gjenvinningsstasjonene. I tillegg vil senteret skaffe varer ved å ta imot «ombrukscontainere» 

fra private avfallsselskap. Slike ombrukscontainere er i dag ikke en del av det tilbudet som 

tilbys private husholdninger, firma og andre når avfall skal kastes, nettopp fordi det mangler 

en sluttmottaker i markedet. Ombrukssenteret kan fungere som et slikt mottakssenter der 

mottaksprisen (gate fee) vil kunne være lavere enn alternativet som ofte er forbrenning.  
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Privatkunder skal kunne levere ombruksvarene i et telt (se bildet under) for å unngå at 

gjenstander blir skadet av regn og kunden blir utsatt for vær og vind. Dette kan for eksempel 

være av typen som nå er blitt vanlig i distriktet for dekkskifte. 

Bilde 8. Telthall for skifte av dekk. Tenkt brukt som mottak for ombruksartikler.

Figuren under viser en foreløpig tenkt plassering av de ulike aktivitetene vi ser for oss skal 
lokaliseres på tomten, Svanholmen 5 på Forus.  

Bilde 9. Eks. på undervisningssenter. Fra Sydhavnens Genbrugssenter, København. 
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1 Figur 7. Foreløpig oversiktsplan for Svanholmen 5
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4 Markedsvurdering

4.1 Marked 

Dagens Bruktbu på Forus omsetter ca. 700 tonn ombruksvarer, og omsetningen var i 2021 på 

5,5 mill eks. mva. Besøkstallet var i 2021 på ca. 160 000 kunder, og har økt jevnt og trutt de 

siste årene, dette på tross av at brukerundersøkelser viser at snaut 25 % vet at det ligger en 

brukbutikk på Forus gjenvinningsstasjon. Bruktbutikken på Forus har i tillegg svært dårlig 

bussforbindelser, noe som betyr at de aller fleste ankommer butikken med bil. Det betyr at det 

er en stor gruppe av befolkningen som ikke kan gjøre seg nytte av det butikken tilbyr.  

For visse varegrupper vil det være mulig å oppnå opp mot 50-80% av markedet, da markedet 

per i dag bare eksisterer på Finn.no eller i noen tilfeller ikke eksistere i det hele tatt (maling, 

rengjøringsmidler osv.). 

Intensjonen er ikke å konkurrere med andre aktører i ombruksmarkedet, men i hovedsak redde 

brukbare gjenstander/varer som ellers ville bli kastet. I tillegg er det ønskelig å supplere med 

varer som dag ikke finnes på ombruksmarkedet, for eksempel byggevarer og materialer, 

hagemøbler og redskaper, kjemiske produkter, EE-produkter, planter mm. 

4.2 Kunder 

Målgruppen er todelt, der den ene gruppen er forbrukere og leverandører av ombruksvarer i 

Stavanger-regionen, Jæren og Ryfylke og den andre gruppen består av profesjonelle aktører. 

Med profesjonelle aktører menes da sosiale bedrifter som jobber med inkluderende arbeidsliv 

eller rene kommersielle aktører som ønsker varer til oppsirkulering og reparasjon før 

omsetning i egne butikkonsepter eller i bærekraftsenteret.   

Som nevnt over vil en stor gruppe av befolkningen ha stor nytte av å handle brukte varer til 

redusert pris. Det finnes bruktbutikker i dag, men varekategorien er gjerne spisset mot mer 

betalingssterke kunder som er på jakt etter visse typer brukte gjenstander, gjerne av høyere 

verdi. En annen viktig kundegruppe vil være studenter og yngre i etableringsfasen som enten 

handler brukt pga. økonomi eller pga. hensyn til miljøet og at det er trendy. Andre potensielle 

kunder er folk som stadig flytter mellom landsdeler, kommuner og landegrenser. I tillegg vil 

ulike kommunale og statlige institusjoner som barnehager, skoler, SFO, sykehus, kommunale 

boliger offentlige bygg osv. være aktuelle kunder. Tall fra SSB viser at 10% av befolkningen i 

Norge lever under fattigdomsgrensen, og da er studentene holdt utenfor. Denne 

befolkningsgruppen har, og vil ha stor nytte av å handle i ombrukssegmentet. 

De aller fleste kunder vil være bosatt i regionen. Erfaring fra Bruk Brukt sin popup-butikk i 

Sandnes samt IVARs Bruktbu viser at det er mennesker i alle aldre som handler brukt, men at 

kanskje hvilken vare de handler varierer mellom aldersgruppene og beliggenheten på utsalget. 
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Betalingsviljen er middels for de fleste varekategoriene, da dette er brukte gjenstander. 

Samlerobjekter og varer som er «oppsirkulerte» vil ha en høyere verdi og dermed utløse 

høyere betalingsvilje.   

Senteret vil ligge nært plassert til kollektivtilbud, motorvei og parkeringsmuligheter.  
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5 SMIL – modellen 

Samarbeid om inkluderende arbeidsliv 
De aktiviteter og oppgaver innen ombruk og reparasjon som beskrives i denne 

forretningsplanen faller innen flere felt naturlig sammen med nyttige og meningsfylte 

oppgaver for aktørene innen inkluderende arbeidsliv. «Det grønne skiftet går sammen med det 

inkluderende skiftet», noe som innebærer samfunnsmessig lønnsomhet.  

Dette er ikke nye tanker for IVAR og kommunene. Allerede i gjenvinningsalderens barndom 

på starten av 1990-tallet var attføring et viktig element i satsingen, blant annet med Fretex sitt 

papirsorteringsanlegg i Gauselvågen og nødteppe-produksjon i Forsand. 

SMIL-modellen (Olsen/Sægrov) ble lagt til grunn som overordnet modell:  

S – Sosiale og samfunnsnyttige aspekter i konseptet 

M – miljø, klima og bærekraft 

I – inntekt og fortjeneste 

L – lønnsomhetsaspektet (sosial, miljømessig og økonomisk lønnsomhet) 

Både IVAR og kommunene har benyttet de lokale arbeids- og inkluderingsbedriftene i ulike 

prosjekter og oppgaver opp gjennom årene. Konkret ifm. denne forretningsplanen ble det 

avholdt møte med Allservice og Attende 12. mai 2022 for å lodde interessen, der følgende ble 

oppsummert: 

 Stor interesse i å samarbeide med IVAR og kommunene om IVAR- Ombrukssenter 

Bruk Brukt 

 Allservice (www.allservice.no), Attende (www.attende.no) og Sandnes Proservice 

(www.sanpro.no) kan gjerne ses på som en felles samarbeidspartner overfor 

Ombrukssentralen, der samlet kompetanse og arbeidskraft kan stilles til rådighet for 

ulike oppgaver. Dette blant annet innen programmene VTA (varig tilrettelagt arbeid) 

og AFT (arbeidsforberedende trening) 

 Allservice/Attende foreslår å tilby Ombrukssentralen ulike «team», der et team består 

av arbeidsleder (fag-/personalansvarlig) og 5-12 tiltaksansatte. Ombrukssentralen 

finansierer kun arbeidsleders lønn på ordinære vilkår, samt eventuelt materiell og 

utstyr. 

 Eksempler på «team»: 

- Team for publikumsmottak, sortering, vask/steaming og lager 

- Team bruktbutikk 

- Team for kvalitetskontroll og reparasjon 

- Team for transporttjenester (gruppe med førerkort) 

- Team for upcycling/oppsirkulering 

- Team for avfallsredding på gjenvinningsstasjonene 

For øvrig må også i denne sammenheng nevnes FNs bærekraftsmål nr. 8 om anstendig arbeid 

og økonomisk vekst. 
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6 Organisasjon og kompetansebehov

Senteret skal drives av en daglig leder/driftsansvarlig tilsatt i IVAR IKS, men finansiert etter 

en økonomisk modell i punkt 7. Det vil videre bli tilsatt 1 person, etter samme prinsipp, som 

skal ha ansvar for logistikk og lager samt vareutvalg og butikk.  

7 Økonomi  

Første reelle driftsår forventes å være medio 2024, men driftsstart vil likevel realiseres i et 

begrenset omfang medio 2023. Aktuell tomt har en leietaker i dag som har en 

oppsigelsesavtale på et år, men som er flyttbare dersom de finner nye lokaler tidligere. 

Bygningsmasse og tomt vil bli gjennomgått av faglig kvalifisert personell med tanke på 

sikkerhet, rømningsveier og utforming i løpet av sommeren/tidlig høst 2022. Dette arbeidet 

vil starte så snart et eventuelt positivt vedtak foreligger. Høsten 2022 vil bli brukt til å snekre 

sammen detaljer, utforme lokaler og evt. foreta justeringer i henhold til aktiviteten som skal 

inn. Bla. må det søkes om dispensasjon for detaljhandel (se kap. 2.5). Dagens bruktbu skal per 

i dag driftes parallelt med senteret, man kan evt. få en endring i struktur fra dagens løsning. 

Besøkende på gjenvinningsstasjonen vil fortsatt ha med seg mange ting til Bruktbuå når de 

likevel skal kaste annet avfall. Vi ser det derfor som mest kundevennlig å ha et mottak samt et 

utsalg på Forus gjenvinningsstasjon i tillegg.  

Budsjettet er relativt enkelt, men presenterer de viktigste inntekts- og utgiftsfaktorene. Leien 

kan bli noe økt dersom vi finner ut at noe må bygges om eller endres som følge av krav.  

Eierkommunene kan søke Miljødirektoratet om klimasatsmidler som er en støtteordning for 

kommuner og fylkeskommuner som ønsker å kutte/redusere klimautslipp. Frist for en slik 

søknad er februar 2023. Her kan det søkes om relativt store beløp dersom søknaden er bra og 

søker har nye og gode tiltak. For Bærekraftssenterets del kan dette være ombruk av farlig 

avfall og bruk av avfallsreddere på gjenvinningsstasjonene.  

I henhold til IVARs økonomiplan fakturerer IVAR til kommunene i 2022 til sammen kr. 37,6 

millioner til underskuddsdekning for drift av gjenvinningsstasjonene. Selve brukerbetalingen 

fra de besøkende utgjør ca. 1/3 av driftskostnadene, øvrige 2/3 inngår i kommunenes 

selvkostregnskap. Underskuddsdekningen utgjør i 2022 ca. kr.127,- pr innbygger. 

En betydelig andel av de varer og gjenstander som det gjennom denne forretningsplanen 

ønskes å ombruke, betaler kommunene allerede for også i dag. Dette gjelder for mottak på 

gjenvinningsstasjonen og sluttbehandling i form av materialgjenvinning eller 

energigjenvinning (forbrenning). Økt fokus på ombruk vil redusere 

sluttbehandlingskostnader.   

Ved å øke andelen «avfall» som brukes på ny kan også driftskostnader flyttes fra 

«underskuddsdekning-drift gjenvinningsstasjoner» til «selvkostbidrag-ombruk». Stavanger og 
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Sandnes kommuner har anmodet IVAR om å opprette et eget regnskapsområde for «ombruk», 

slik at utgifter – og inntekter – synliggjøres adskilt fra drift av gjenvinningsstasjonene. 

Dermed kan også satsing og tiltak styres slik at ombruksdriften kan gjennomføres så lønnsomt 

som mulig. 

Forutsetninger:  

Utgangspunktet er en åpningstid fra kl 10.00 – 19.00 i ukedagene og fra 9.00 – 16.00 på 

lørdager (med forskjøvet arbeidstid).  

I oppstartsfasen vil senteret ikke ha full drift og dermed ha noe lavere inntekter og utgifter enn 

stipulert under. Detaljert budsjett utarbeides i planleggingsfasen. 

Budsjett– første ordinære driftsår – (2023/2024) 

Tabell 3. Driftsbudsjett 

Utgifter Beløp (1000 kr) Merknad 

Leie av areal og bygg 4 000 Svanholmen 5 

Personell  4 800 2 ansatte samt 4 arbeidsledere 

Annet personell  0 Arbeidstrening 

Andre kostnader 1 500 Transp., energi, materiell, inventar og utstyr, drift osv 

Sum utgifter 10 300 

Inntekter 

Andel salg – nivå 1 6 000 30% av 2000 tonn/år 

Andel salg – nivå 2 4 000 40% av 2000 ton/års 

Andel salg, gratis 0 30% 

Framleie 300 

Sum inntekter 10 300 

Sparte behandlingskostnader 

Andel forbrenning 1650 50% 

Andel materialgjenvinning 600 50% 

Sum  2 250 

Sum inntekt og besparelse 12 550 

Resultat 2 250 
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Kostnader  

Leie av areal, bygg og rubb-haller 

Det legges til grunn tilbudet IVAR har mottatt for leie av Svanholmen 5, pålydende kr  

4 mill. /år for hele området. 

Personell: 

Det er i kalkylen lagt til grunn 2 årsverk ansatt i IVAR for administrering av 

ombrukssentralen.  

I tillegg er lagt til grunn innleie av 4 årsverk til 4 stk. arbeidsledere av team, jf. planlagt 

samarbeidsprogram med Allservice, Attende, Sandnes Proservice og evt. andre tilsvarende 

arbeids- og inkluderingsbedrifter. 

Innleie av team med arbeidsledere fra arbeids- og inkluderingsbedrifter muliggjør stor 

fleksibilitet og dynamikk både med hensyn til arbeidsomfang og driftskapasitet. 

Andre kostnader 

Det er lagt til grunn RS 1,5 mill. pr år til diverse kostnader som transport, energi, materiell og 

inventar. 

Sum beregnede kostnader 1. ordinære driftsår – kr. 10,3 mill.  

Dette inkluderer 6 årsverk, leie og diverse kostnader. Se egen tabell. 

Inntekter – første ordinære driftsår – 2023/24 

Avfallsredding 

Til grunn for kalkulerte driftsinntekter er lagt til grunn 2000 tonn økt ombruk. Dvs. at dagens 

omsetning i IVARs bruktbutikk på ca 700 tonn ikke er medregnet i inntektsgrunnlaget. 

Videre er gjort et estimat over andel og prisnivå. Dagens prisnivå i IVARs bruktbutikk (ikke 

medregnet gratis-andelen) ligger på 11-12 kr pr kg solgt vare. 

Avfallsredding 2000000 kg/år 

Andel salg-nivå 1 30 % kr pr kg 10 6000000

Andel salg-nivå 2 40 % kr pr kg 5 4000000

Andel salg-gratis 30 % kr pr kg 0 0

10000000

IVAR har jf kapittel 2.3 tro på at så mye som 5000 tonn «avfall» kan styres fra gjenvinning til 

ombruk. Inntektene vil da trolig øke tilsvarende.  
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Framleie 

Det er muligheter for framleie av areal for aktører som det kan være forretningsmessig 

interessant å etablere samarbeid med innen formålet ombruk, reparasjon og oppsirkulering. 

Beløp satt til kr. 0,3 mill. Det er allerede interessenter som ønsker å leie fra høsten av.  

Besparte behandlingskostnader 

Besparte behandlingskostnader til sluttbehandling tar utgangspunkt i gjeldende priser for 

levering av grovavfall til hhv materialgjenvinning og energigjenvinning. Besparelsen utgjør, 

basert på 2000 tonn ombruksvarer, drøyt 2,2 mill. 

Bespart 

behandlingskostnad Behandingskostnad

Andel forbrenning 50 % 1645 1645000

Andel material 50 % 596 596000

2241000

Sum beregnede inntekter 1. ordinære driftsår – kr. 12,5 mil
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8 Fremdriftsplan

Prosjektet har en foreløpig tidsavgrensning på 5 år, der tenkt oppstart er 1.1.2023. 
Forberedelsesfasen, avtaleavklaringer og klargjøring for deler av arealet blir høsten 2022. 

Tabell 4. Fremdriftsplan  

Våren 
2022 

Sommer 
2022 

Høsten 
2022 

Vinter2022/vår 
2023 

Høst 2023 2024 - 2027 

Styrevedtak 20.6.2022
Gjennomgang av 
areal og eiendom
Avklaringsmøte 
eierkommuner

7.4.2022 8.6.2022 

Inngåelse 
leiekontrakt
Avtaler med 
eksterne aktører
Avtale med 
inkluderende 
bedrifter
Detaljplan
Oppstart
Full drift

Vedlegg:  

1. Ombruksprosjekt sommer 2021.  Hva er potensialet for mer og bedre   
ombruk? Rapport utarbeidet 7.8.2021 på oppdrag for IVAR. 

2. Klimaeffekt av ulike behandlingsmetoder for utvalgte materialer. Notat utarbeidet av 
NIRAS 3.6.2022 på oppdrag for IVAR 
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1 Bakgrunn og innledning 

IVAR IKS har et ønske om å etablere en ombrukshall. I den forbindelse er det utført en overordnet kartlegging av 
klimagassutslipp og -gevinster fra ulike behandlingsmetoder for utvalgte materialer, med hensikt å belyse 
klimaeffekten av ombruk sammenlignet med alternativene. Det er valgt å se på følgende materialer: 

- Plast 
- Tekstil 
- Stål 
- Aluminium 
- Glass 
- Trevirke 
- Gips 

 

Metode og resultater er presentert i dette notatet. Kilder, beregnings- og utslippsfaktorer er gitt i Vedlegg 1. 



 
 

 

   

   
   

 
   

 

Prosjekt ID: 41400182 
Dokument ID: 5USVKD7XTD3J-686593290-26 
Utarbeidet av:  Ragnhild Stamer Ekerholt  Verifisert av:  Julie Gade Gørbitz og Lars Fredrik Skau 

2/3 

2 Metode 

Under forklares metoden for beregning av klimaeffektene av energigjenvinning, materialgjenvinning og ombruk i 
korte trekk. 

2.1 Systemgrenser 
Det ses kun på klimagassutslipp og -gevinster ved selve behandlingen av materialene. Transport er ikke inkludert.  

2.2 Utslippsfaktorer for de ulike behandlingsmetodene 

2.2.1 Energigjenvinning 
For energigjenvinning er det tatt utgangspunkt i utslippsfaktor for forbrenning av 100 % fossilt materiale og den fossile 
andelen i hvert materiale for å beregne utslipp ved forbrenning [1]. Biogene utslipp er holdt utenfor. Deretter er 
substitusjonseffekten ved at energiproduksjon ved forbrenning av de ulike produktene fortrenger produksjon av 
annen energi inkludert. Det antas at all forbrenning erstatter elektrisitet. For plast og tekstil er det antatt at 
energiproduksjonen ved forbrenning gir unngåtte klimagassutslipp tilsvarende til europeisk forbruksmiks, fordi plast- 
og tekstilgjenvinning hovedsakelig skjer andre steder i Europa [2]. For trevirke og gips er NVEs klimadeklarasjon for 
fysisk levert strøm i 2021 benyttet [3]. Stål, aluminium og glass kan ikke energigjenvinnes, og disse fraksjonene er 
derfor ikke inkludert under energigjenvinning.  

2.2.2 Materialgjenvinning 
For materialgjenvinning er det benyttet utslippsfaktorer som viser klimagevinsten ved materialgjenvinning av de ulike 
materialene. Utslippsfaktorer er hentet fra ulike anerkjente rapporter, se Vedlegg 1.   

2.2.3 Ombruk 
For ombruk er det benyttet en klimagevinst som representerer unngåtte utslipp som tilsvarer produksjon av 
jomfruelige materialer. Tall er hentet fra EPD-er, LCA-databasen ecoinvent og annen litteratur, se Vedlegg 1. 
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3 Resultater 

Tabell 1 viser utslippsfaktorene for energigjenvinning, materialgjenvinning og ombruk av de utvalgte materialene. 
Positive tall er netto positive klimagassutslipp. Negative tall er netto negative klimagassutslipp, og kan omtales som en 
klimagevinst eller unngåtte utslipp. Fra et klimaperspektiv er det derfor positivt med negative tall. 
 
Tabell 1: Utslippsfaktor for ulike behandlingsmetoder for de utvalgte materialene. Tallene er gitt i kg CO2e/kg. 

 Energigjenvinning Materialgjenvinning Ombruk 

Plast 2,16 -0,80 -2,10 

Tekstil 0,77 -1,20 -14,12 

Stål Ikke relevant -2,10 -2,40 

Aluminium Ikke relevant -10,60 -11,00 

Glass Ikke relevant -0,40 -1,01 

Trevirke -0,03 -* -0,10 

Gips -0,001 -0,10 -0,19 
* Det har ikke vært mulig å finne en fornuftig utslippsfaktor for materialgjenvinning av trevirke innenfor prosjektets rammer. 

Figur 1 viser resultatene er en grafisk fremstilling av resultatene gitt i Tabell 1.  

 

Figur 1: Klimagassutslipp og klimagevinst ved energigjenvinning, materialgjenvinning og ombruk av de utvalgte materialene. Tallene 
er gitt i kg CO2e/kg. 
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Energigjenvinning av plast og tekstil gir netto positive klimagassutslipp, som betyr at utslippene ved forbrenning av 
materialene er høyere enn substitusjonseffekten ved at energiproduksjonen erstatter produksjon av elektrisitet 
tilsvarende en europeisk forbruksmiks. Dersom disse materialene hadde gått til forbrenning i Norge ville de netto 
klimagassutslipp vært høyere, ettersom utslippsfaktoren for fysisk levert norsk strøm i større grad er basert på fornybar 
energi. Stål, aluminium og glass kan ikke energigjenvinnes, og er derfor utelatt. Energigjenvinning av trevirke og gips 
(for gips er dette kun papiret som kommer sammen med gipsen) gir netto negative klimagassutslipp fordi det kun er 
biogene utslipp ved forbrenning, som ikke telles med i regnskapet.  

Materialgjenvinning gir netto negative klimagassutslipp for samtlige materialer. Det er spesielt stor klimagevinst knyttet 
til materialgjenvinning av aluminium. For trevirke er materialgjenvinning ikke inkludert i beregningene, da det innenfor 
rammene for prosjektet ikke var mulig å finne en fornuftig utslippsfaktor for materialgjenvinning av tre. 

Ombruk gir netto negative klimagassutslipp for alle fraksjoner. Klimagevinsten ved ombruk er for samtlige fraksjoner 
større enn ved materialgjenvinning ettersom utslipp forbundet med selve gjenvinningsprosessen unngås. 

Det har vært et ønske om å også se på klimagassutslipp og klimagevinst ved behandling av keramikk og porselen. Gitt 
rammene i prosjektet er det ikke funnet noen utslippsfaktor for materialgjenvinning av keramikk og porselen. 
Ecoinvent oppgir imidlertid en utslippsfaktor for produksjon av sanitær keramikk, som typisk er baderomsprodukter 
som servant og WC. Det oppgis en utslippsfaktor på 0,92 kg CO2e/kg, basert på informasjon fra én leverandør. Basert 
på dette kan en anta at klimagevinsten ved ombruk av denne typen keramikk er på -0,92 kg CO2e/kg. Keramikk og 
porselen er laget av leire, og hovedforskjellen mellom de to produktene er at porselen krever høyere temperaturer i 
produksjon. Det er derfor rimelig å anta at utslippsfaktoren for produksjon av porselen, og dermed klimagevinsten 
ved ombruk, er noe høyere enn for keramikk.  

4 Begrensninger og forutsetninger 

Produkter, og de fleste materialer, har begrenset levetid. Det bør derfor tas høyde for et produkt sin kvalitetsrate ved 
ombruk, det vil si i hvor stor grad produktets egenskaper er forringet. Samtidig bør det tas høyde for erstatningsraten 
ved ombruk, det vil si i hvilken grad kjøp av et gammelt produkt erstatter et nytt produkt fremfor å anskaffes i tillegg 
til nye produkter. Det er imidlertid svært utfordrende å anslå disse ratene. I mange tilfeller vil «gamle» produkter ha en 
større verdi nettopp fordi de er eldre og unike. Ettersom det ikke har vært mulig å undersøke om det er tilgjengelig 
litteratur som sier noe om kvalitets- og erstatningsrate for de ulike materialene innenfor rammene for prosjektet, og 
ettersom de uansett vil være forbundet med en betydelig usikkerhet, er disse utelatt. Det er også mindre relevant å 
inkludere kvalitets- og erstatningsrater for rene materialer, fordi et flertall av materialene som er studert i dette notatet 
har en tilnærmet ubegrenset levetid.  

Det er svært viktig å merke seg at faktorene representerer utslipp og gevinster forbundet med ombruk av selve 
materialet. Gevinsten ved ombruk av et produkt vil være større, ettersom et ferdig produkt har større verdi enn et 
materiale. For eksempel har en kontorstol en høyere verdi enn sammensetningen av ombruksfaktorene til materialene 
tekstil, plast og metall, fordi det krever én eller flere prosesser for å sette sammen disse materialene til et ferdig 
produkt. 

Analysen er gjort innenfor en svært begrenset tidsramme og notatet oppsummerer kun helt sentrale prinsipper, 
forutsetninger og begrensninger for beregningene. Ved presentasjon av resultatene bør dette formidles tydelig. 
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Sammendrag 

Rapporten dokumenterer og kommenterer metode og resultater fra kvantitative og kvalitative 

analyser fra feltarbeid på Forus gjenvinningsstasjon sommeren 2021. Hensikten er å 

kartlegge hvor mye brukbare objekter som kastes av husholdninger, og videre finne 

løsninger for å trekke denne mengden ut av fremtidige avfallsmengder. Begrunnelsen for å 

kartlegge dette er økt fokus på klimahandling, sirkulærøkonomi og avfallsreduksjon. Det er 

utarbeidet fire metoder for kartlegging, og to av disse er tilpasset til elektronikk og elektronisk 

avfall separat og til farlig avfall separat. Omtrent 56 % av besøkende på 

gjenvinningsstasjonen har med seg noe brukbart som de kaster. Det er mulig at opptil 11 

tonn ombruksverdige gjenstander ender opp som avfall daglig på Forus. På årlig basis er det 

estimert at det er mulig å fange totalt 2 705 tonn ombruksvarer på Forus Gjenvinning. En 

egen undersøkelse for EE-avfall viser at det årlig kastes 400 tonn brukbar elektronikk på 

Forus. En annen undersøkelse for farlig avfall viste at 87 % av løsemidler, 77 % av 

rengjøringsmidler, 61 % av avløpsåpner samt klorin og 42% av spraybokser innlevert som 

farlig avfall var i brukbar stand. Det kreves flere tiltak for at flere gjenstander fra 

avfallsmengden skal gå til ombruk. I hovedsak omfatter tiltakene økte ressurser til lager og 

butikklokaler, bemanning, logistikk og bedre informasjon til innbyggerne vedrørende ombruk. 

Økt grad av ombruk på gjenvinningsstasjonen vil medføre inntekter fra videresalg, i tillegg vil 

behandlingskostnader spares fordi avfallsmengdene reduseres. En mulig ombruksmengde 

på 5000 tonn på regionalt nivå og 84 000 tonn på nasjonalt nivå skisseres basert på 

kartlagte ombruksmengder på Forus. I estimat for ombrukspotensial der datagrunnlaget 

benyttes utover feltarbeidets utstrekning er det liten sikkerhet i resultatene. Større sikkerhet 

kan kun oppnås gjennom et større kartleggingsarbeid av samme type. Samlet sett gir 

rapporten uttrykk for at det er et behov for økt satsing på ombruk ved avfallsmottak fordi det 

vil bidra til reduksjoner i miljøforringelser og klimagassutslipp. 
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Nomenklatur 

IVAR: Interkommunalt selskap for Vann Avløp og Renovasjon 

Bruktbuå: IVARs butikk for salg og gratismottak av ombruksvarer. Den har et totalt 

inneareal på ca. 432 m2. Innendørs areal inkluderer en mottakshall på ca. 108 m2 og 

et salgsareal på ca. 252 m2. Kontor, verktøy-kott og annet tilsvarer 72 m2. 

Mottakshallen brukes blant annet til å sortere og prise varer og til å teste elektronikk. 

Bruktbuå har også et utendørs salgsareal uten tak på 206 m2, samt et telt hvor det 

plasseres ting som gis bort gratis. Teltet går under navnet «Gratishallen». 

Gratishallen er 180 m2 stor og er viktig for oppbevaring av blant annet møbler som 

ikke blir solgt og som heller gis bort. To rom i gratishallen brukes som lager for 

sesongvarer og utgjør ca. 60 m2 av gratishallen.  

Avfallsredder: En som jobber aktivt med å forhindre at folk kaster brukbare 

gjenstander til avfall. 

Ombrukskasse: Kasser på gjenvinningsstasjonen som er dedikert til ombruksvarer. 

Disse er malt gule og grønne og skiltet med «Ting til Bruktbuå». 

Bur/kasser: Beholdere for transport, også bruket til å veie innsamlede ombruksvarer 

i. Det ble brukt blå EE-bur av metall og svarte avfallsbeholdere ala 660L i plast med 

lokk og hjul. Kun innholdets vekt var interessant, derfor ble alltid beholdernes vekt 

trukket fra. 

Tara: Beholder 

EE: Elektrisk og elektronisk 

Kritiske råvarer: EU oppdaterer jevnlig en liste over grunnstoff som er viktige i 

dagens industri og moderne teknologi. Elementer på listen kan ha klima-, 

økonomiske- eller voldelige konflikter knyttet til seg. Ofte er det kun utvinning i ett 

eller veldig få land. Noen materialer er også kritiske å utvinne fordi de ikke kan 

erstattes med andre materialer til bruksområdet (European Commission, 2020). 
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1. Introduksjon 

På Stavanger kommune (2021) sin nettside står det om mål om «å redusere 

avfallsmengden med 160 kilo per innbygger per år». Målet tilsvarer en redusert 

avfallsmengde på over 23 000 tonn per år1. Et av IVARs hovedmål er at 

avfallshåndteringen i IVAR-regionen skal bidra til «mer gjenvinning og 

kretsløpsføring av materialer», «en bedre utnyttelse av produktene (og dermed 

mindre avfall)» og «en sektorovergripende forvaltning av materialstrømmer» (IVAR, 

Ressurs- og avfallsplan for IVAR-regionen 2016-2022, 2015, s. 10). Den ene 

målformuleringen, «Økt ombruk av bruksgjenstander som folk er i ferd med å kvitte 

seg med» (IVAR, Ressurs- og avfallsplan for IVAR-regionen 2016-2022, 2015, s. 

18), er spesielt relevant for dette ombruksprosjektet. 

I dag kastes en betydelig andel brukbare produkter i IVAR-regionen. Dette er et 

påfølgende problem av overforbruket til befolkningen. Denne rapporten 

argumenterer for at avfallsselskaper kan og bør gjøre grep og bidra til ombruk av 

flere brukbare produkter. Ombruk av produkter er et viktig tiltak for å minimere 

klimagassutslipp og råvareuttak. Økt ombruk forlenger brukstiden til varene slik at 

råvarene utnyttes i større grad. Forus gjenvinningsstasjon har allerede et gratistilbud 

for mottak av ombruksvarer i Bruktbuå. Per i dag håndterer bruktbutikken omtrent 

700 tonn ombruksvarer årlig, derav 60 tonn EE-artikler. Til tross for det eksisterende 

ombrukstilbudet, har tidligere feltundersøkelser på Forus vist at ombrukspotensialet 

er betraktelig større.   

Denne rapporten er basert på omfattende feltundersøkelser gjennomført av fire 

studenter over seks uker sommeren 2021. Hensikten med prosjektet er å samle inn 

mengdedata basert på kvalitative og kvantitative målemetoder, slik at IVAR IKS får 

dokumentasjon på hvor mye brukbart som forsvinner i grovavfallet på Forus 

gjenvinningsstasjon. Av det nye datagrunnlaget er det utarbeidet statistikk over 

potensielle ombrukbare mengder og økonomiske verdier fordelt på ulike kategorier, 

basert på materiale og bruksområde (Tjelflaat, ReDu-oppgaver ombruk, 2021). 

 
1 Basert på at det er 144.223 innbyggere i Stavanger i 2021 (Statistisk sentralbyrå, 2021). 
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2. «Avfallsredderen» 

Under beskrives kartleggingen av hvor mye brukbart folk kvitter seg med på Forus. 

Kartleggingen i dette kapittelet har fokusert på aktiviteten ved de store containerne 

for grovavfall på gjenvinningsstasjonen, det vil si ved avfallscontainerne for tre, 

metall, restavfall, plast, impregnert tre, papp, og glass, porselen, keramikk og tegl. 

2.1. Bakgrunn 

Til tross for at IVAR tilbyr gratis mottak av ombruksvarer i Bruktbuå og 

ombrukskasser på gjenvinningsstasjonen, blir brukbare artikler kastet i containerne 

for grovavfall (Tjelflaat, ReDu-oppgaver ombruk, 2021). Dette var hovedfunnet da 

Tord Tjelflaat og Rudolf Meissner lørdag 17.10.20 gjennomførte en feltundersøkelse 

på Forus gjenvinningsstasjon der de registrerte hva kundene kastet av brukbare ting. 

Denne dagen hadde omtrent 60 % av kundene med seg brukbare ting som kunne 

vært samlet inn til ombruk, mens resterende ca. 40 % ikke hadde brukbare ting med 

seg. Sistnevnte hadde stort sett med seg hageavfall og inerte masser. Oppskalert til 

årsbasis ble det estimert at det kastes 1,3 millioner gjenstander i året som kunne 

vært reddet, hvilket utgjør 3.300 tonn. Ut ifra et estimat på 1,3 millioner gjenstander 

kan dette med en enhets pris på 5 kr og 10 kr utgjøre en merinntekt på henholdsvis 

6,5 millioner kr og 13 millioner kr. Enda undersøkelsen tyder på at det er et betydelig 

potensial for å redde mer avfall til ombruk, var den basert på kun én dag med 

registrering (Tjelflaat, ReDu-oppgaver ombruk, 2021), dermed vil sommerprosjektet 

danne et bedre beslutningsgrunnlag. 

2.2. Metode 1 

Den første metoden som ble benyttet bygger videre på Tjelflaat og Meissners 

undersøkelser i 2020. Metoden baserer seg på kundekontakt, observasjoner og 

antagelser. 

2.2.1. Prosjektgjennomføring 

Metode 1 ble gjennomført tirsdag 15.06.21, onsdag 16.06.21 og torsdag 17.06.21. 

Det ble gjort tilfeldig utvalg av kundene i det bilene passerer betalingsbua. Hvert 

tilfeldig utvalgte kjøretøy ble oppført i skjema «Registreringsskjema for 

ombruksgjenstander Forus gjenvinningsstasjon» (Vedlegg 1). Det ble notert 

klokkeslett, volum på lasset [m3], antall av hvert kjønn og alder til disse kundene. 
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Studentene observerte hva kundene hadde med seg på lasset. I skjemaet ble det 

notert antall enheter og vekt [kg] på ombrukbare gjenstander som ble kastet i 

containere og bur, og enhetene ble kategorisert etter avfallstype. Studentene 

vurderte vekten til gjenstandene på øyemål. Det ble også notert dersom kundene 

uoppfordret donerte varer til Bruktbuå i ombrukskasser på gjenvinningsstasjonen. De 

fleste kundene ble stilt tre spørsmål: 

1. Kjenner du til gratismottaket til Bruktbuå? 

2. Kjenner du til ombrukskassene her på stasjonen? 

3. Hvorfor velger du å kaste denne/disse gjenstandene fremfor å gi det til 

gjenbruk? 

Besøkstall per dag ble brukt til å blåse opp resultatene fra de tilfeldige 

registreringene til et estimat for daglig tap av ombruksgjenstander. Estimert vekt 

[tonn] per dag ble brukt til å videre estimere potensiell årstonnasje for ombruksvarer. 

I beregningene er det lagt til grunn besøkstallet for 2019 på 140 860 biler.2  

2.2.2. Resultater 

2.2.2.a. Datagrunnlag 

Undersøkelsene bekrefter at en betydelig mengde ombruksvarer går tapt daglig på 

gjenvinningsstasjonen. Datagrunnlaget viser sterke variasjoner mellom dagene i 

Figur 1. For hver registreringsdag er ombruksfunnenes vekt [kg] skalert opp til full 

åpningstid og fordelt på alle besøkende. Det gir et snitt på 15 kg ombruksvarer per 

besøkende. I antall enheter er gjennomsnittet 6. Gjennomsnittsvekt per besøkende 

er videre ganget opp med antall besøkende på gjenvinningsstasjonen i 2019. 

Resultatene viser at om lag 2 214 tonn ombruksvarer forkastes i løpet av et år. 

Estimert antall ombruksvarer tapt i løpet av et år er beregnet til å være over 920 355 

enheter. 

 
2 Vi valgte å bruke besøkstallet for 2019 og ikke 2020 da covid-19 pandemien har ført til 
hjemmekontor og tilstander utenfor ‘normalen’. 
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Figur 1: Tapte ombruksvarer per dag oppgitt i vekt (kg) og antall enheter. Fra feltundersøkelser på Forus 

gjenvinningsstasjon tre dager i juni 2021. 

Ombruksvarene som ofte går tapt, fordeler seg over ulike avfallsfraksjoner. Figur 2 

og Figur 3 viser fordelingen, henholdsvis etter total vekt registrert og antall enheter 

registrert. Størsteparten av ombruksvarene kategoriseres som tre (f.eks. kommoder 

og planker), restavfall (f.eks. sko og ringperm) og metall (f.eks. trillebår). I tillegg ble 

det også kastet brukbare varer i containerne for impregnert tre, plast, EE-avfall, 

papp, glass og keramikk, farlig avfall og hvitevarer. 

 

 
Figur 2: Avfallsfraksjoner for ombruksvarene som ble registrert fordelt på vekt. 
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Figur 3: Avfallsfraksjoner for ombruksvarene som ble registrert fordelt på antall enheter. 

 

2.2.2.b. Sparte kostnader ved ombruk 

Hvert år betaler kommunene i IVAR-regionen for avfallshåndteringen på 

gjenvinningsstasjonene. Kostnadene uten mva. er som i vedlegg 5. I Tabell 1 ble fire 

fraksjoner undersøkt for sparte kostnader ved å gi ombrukbare gjenstander til 

ombruk fremfor energi- og materialgjenvinning. Vedlegg 6 viser oversikt over vekt i 

tonn per fraksjon til alle gjenvinningsstasjonene i 2019. Vekten til ombruksvarer 

innen tre, impregnert tre, restavfall og plast per år på Forus gjenvinningsstasjon er 

utregnet i tabell 1. Det ble gjort ved å bruke prosentandel brukbart til fraksjonen (se 

figur 2) og det totale årspotensialet for ombruksvarer som ble estimert i metode 1 (2 

214 tonn). Det er usikkerhet i datagrunnlaget for dette estimatet, som blir forklart i 

2.2.3.c. Med dette estimatet lagt til grunn så er det mulig å spare kostnader på totalt 

2,2 millioner kroner årlig. Denne besparelsen gjelder om tre, impregnert tre, 

restavfall og plast går til ombruk istedenfor å behandles som avfall. 

Tabell 1: Sparte kostnader ved å gi ombrukbare gjenstander til ombruk fremfor energi- og materialgjenvinning. 

Fraksjon Kost pr vekt 
[NOK/tonn] 

Totalt, Forus 
2019 [tonn] 

Total kost, 
Forus 2019 
[NOK] 

Ombruksvarer 
på Forus  
[tonn] 

Kost spart ved 
ombruk på Forus 
[NOK] 

Tre 1 096 7 599,04 8 328 547,84 1 018,44 1 116 210,24 
Impr. tre 1 786 2 128,58 3 801 643,88 177,12 316 336,32 
Restavfall 1 183 4 331,70 5 124 401,10 398,52 471 449,16 
Plast 3 966 445,28 1 765 980,48 66,42 263 421,72 
Totalt  14 504,60 19 020 573,30 1 660,50 2 167 417,44 
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Det er økonomisk lønnsomt å materialgjenvinne metall ved omsmelting. I 2019 var 

prisen IVAR fikk for å levere metall 666 kr/tonn. Prisen varierer årlig, og ifølge Tord 

Tjelflaat er snittprisen rundt 1000 kr/tonn, altså 1 kr/kg metall. Det er rimelig å anta at 

metallgjenstander koster mer enn 1 kr/kg i Bruktbuå, og da også at det er økonomisk 

lønnsomt å levere metall til ombruk fremfor resirkulering. I Tabell 2 er estimerte 

årlige ombruksvarer på ca. 266 tonn (utregnet på samme måte som for tabell 1). 

Dersom gjennomsnittlig kilopris er 10 kr, vil dette gi omsetning på 2,7 millioner kr ved 

å selge metallvarer i Bruktbuå. Tabell 2 viser at ombruk av metall kan gi ti ganger 

høyere inntekt enn det materialgjenvinning vil gi på Forus. 

Tabell 2: Inntekt fra å selge ombruksvarer av metall til materialgjenvinning på Forus. 

Fraksjon Snitt kost 
mat.gjenvinning 
[NOK/tonn] 

Ombruksvarer 
 
[tonn] 

Kost varer til 
mat.gjenvinning 
[NOK] 

Snitt inntekt 
ombruk 
[NOK/tonn] 

Inntekt varer 
til ombruk 
[NOK] 

Metall 1000 265,68 265 680 10 000 2 656 800 

 

2.2.2.c. Kommentarer fra kunder 

Registreringene fra de tre dagene i juni 2021 viser at hele 56 % av 

gjenvinningsstasjonens kunder har med seg brukbare gjenstander som de skal 

kaste. I feltundersøkelsen oppgav majoriteten, 86 av 99 kunder (87 %), at de kjenner 

til gratismottaket og Bruktbuå. Likevel valgte kun 21 % å reise innom Bruktbuå.  

 

Mange kunder forteller at de valgte å kaste brukbare gjenstander fordi Bruktbuå ikke 

tar imot det som de vil kvitte seg med. Andre kunder oppga at de hadde dårlig tid og 

at det går raskere å reise direkte til gjenvinningsstasjonen for å kaste artiklene enn å 

stoppe innom Bruktbuå først. Noen kunder sa også at de hadde vært innom 

Bruktbuå, men at de der ikke kunne ta imot det de hadde med. Kunder sa også at 

tingene de hadde med seg er for gamle, og at de ikke leverer til ombruk fordi de tror 

ingen andre ønsker disse. Figur 4 viser de hyppigste svarene på om kunden har 

vært innom ombruksmottaket. 
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Figur 4: Kunders svar på om de har vært innom gratismottaket for ombruk før de kjørte inn på 

gjenvinningsstasjonen. 

En annen observasjon er at kun 24 av 68 kunder (35 %) kjente til ombrukskassene 

på gjenvinningsstasjonen. Flere mente at kassene er lite synlige og at dette burde bli 

forbedret. Mange kunder uttrykte også at det er bra at IVAR setter søkelys på 

ombruk, og at de vil benytte ombrukskassene videre. Noen kommenterte også at de 

ville satt pris på å kunne levere byggematerialer og maling til ombruk. 

2.2.3. Kommentarer og feilkilder 

2.2.3.a. Kunders oppfatning av hva Bruktbuå tar imot 

Mange kunder tror at deres brukbare ting ikke har verdi for andre. De vil unngå å 

bruke tid på å dra innom ombruksmottaket for å spørre, for så å bli sendt videre til 

gjenvinningen. Etter samtaler med ansatte på Bruktbuå kommer det frem at de over 

lang tid har hatt for liten kapasitet, både når det gjelder plass og bemanning. Derfor 

kan de ikke ta imot alle brukbare gjenstander. De må prioritere noen gjenbruksvarer 

over andre slik at det som kommer inn samsvarer med lagerplass, butikkareal og 

personale til å håndtere varene (dvs. til å sortere, vaske, teste, prise, sette ut for 

salg, og selge). Kundenes strenge vurdering av egne brukbare ting kan ha blitt 

påvirket av at de har fått avslag på Bruktbuå tidligere.  

Det er interessant at kunder tror at Bruktbuå ikke tar imot bygningsartikler da andre 

kilder tilsier det motsatte. Ifølge IVARs nettside og ansatte på Bruktbuå tar de imot 

bygningsartikler, slik som bordkledning, isolasjon, sponplater, stolpesko, spiker og 

skruer, parkett, fliser, osv. En mulig årsak kan være at kunder med større mengder 

av bygningsartikler ikke anser muligheten til ombruk, eller at de ikke kjenner til at 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Ja, men de ville ikke ha noe

Ja, og de ville ha noe

Nei, for de tar ikke imot slike ting

Nei, har ikke tid

Nei, de tar ikke imot byggematerialer

Nei, de er så strenge der nede
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Bruktbuå tar imot slike varer. Kundeundersøkelsene viser uansett at det er behov for 

å markedsføre bedre at byggematerialer også er verdifulle ombruksvarer. 

2.2.3.b. Gjennomføring og tidsbruk 

For mer representativ statistikk, ble det praktisert tilfeldig utvalg. Det innebar at en bil 

ble tilfeldig valgt ut ved ankomst til gjenvinningsstasjonen. Deretter ble den observert 

frem til avreise uavhengig av hva og hvor mye den hadde med seg og hvor den 

parkerte. Dette medførte stor variasjon i tidsbruk. Dersom lasten bestod av kun 

hageavfall, gikk registreringen raskt, mens det ofte krevdes mye ventetid for last med 

annet innhold på grunn av parkering og avduking av tilhenger. Denne variasjonen i 

tidsbruk kan ha ført til at det ble utført flere registreringer med ‘ikke-brukbar last’ som 

tok liten tid, sammenliknet med registreringer som krevde lengre observasjoner i 

tilfelle det skulle dukke opp noe brukbart i lasten. Med andre ord kan andelen biler 

med ombruksvarer ha vært høyere enn 56%. 

2.2.3.c. Usikkerhet i datagrunnlaget 

I Metode 1 ble det beregnet at 920 355 brukbare gjenstander i alle størrelser og 

vektklasser, til sammen om lag 2 214 tonn, kastes i løpet av et år på Forus. Dette er 

mye mer enn de 700 tonn årlige varemengden Bruktbuå håndterer til vanlig. 

Resultatene er estimert på datainnsamling i løpet av bare tre dager etter hverandre. I 

og med at registreringene i denne metoden er basert kun på observasjoner, så er 

det stor usikkerhet i datagrunnlaget. Derfor blir ikke resultatene herfra tillagt stor 

betydning videre i rapporten. Antatt vekt (i kg) er svært usikker fordi den er basert på 

øyemål (dvs. antagelser ved observasjon av gjenstandene). Det er også forbundet 

stor usikkerhet til antall enheter, særlig i tilfeller der kunden kom med poser eller 

kasser med bøker, permer, kleshengere, eller store gjennomsiktige sekker som gikk i 

restavfall. I slike tilfeller ble det gjort et grovt anslag på antall enheter.  

I tillegg er det usikkert om gjenstandenes egenskaper og funksjoner var intakt eller 

ikke da de ble kastet. Metodikken skulle ikke påvirke kundens valg og derfor kunne 

ikke formålet med undersøkelsen deles. Dette gjorde det vanskelig å kommunisere 

med kunden og finne ut av tilstanden til noe av det som ble kastet. EE-avfall og 

lignende gjenstander var et unntak fra regelen, fordi det er umulig å si noe om 

tilstanden kun ved å se den. Når det ikke ble stilt spørsmål til kunden, kan ting som 
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ble observert som brukbart ha blitt registrert feil. Dette kan i så fall ha ført til 

overestimering av resultatene i Metode 1. 

Det er mulig at studentenes tilstedeværelse påvirket kundens handlinger på 

stasjonen, selv om det ble forsøkt å ikke påvirke kunden i samtalen med dem. Noen 

kunder kan ha følt at de ble overvåket, og kan derfor ha blitt mindre 

samarbeidsvillige ved å for eksempel handle raskere. Slike tilfeller gjorde det 

vanskeligere å registrere korrekt. Andre kunder kan ha forstått at det dreide om 

ombruk og blitt påvirket til å levere i ombrukskassene, noe som igjen påvirker 

datagrunnlaget. Kunder kan også ha trodd det handlet om korrekt kildesortering og 

forstyrret undersøkelsene ved å spørre om hvor ulike typer avfall skal sorteres. 

Dermed kan det være at informasjon om ytterlige ombruksvarer ikke ble registrert. 

2.3. Metode 2 

Denne metoden ble utviklet av prosjektgruppen for å kunne få mer nøyaktige data 

om ombruksgjenstandene enn hva observasjonsstudiet i Metode 1 kan gi. I denne 

nye metoden er åpen kommunikasjon med kunden og fysisk innsamling av brukbare 

gjenstander («avfallsredding») grunnlaget for videre analyser. Metoden er mer 

ressurskrevende, men gir til gjengjeld sikre data og som bonus reddes mye fra å bli 

avfall. 

2.3.1. Prosjektgjennomføring 

Metode 2 ble gjennomført på dagtid mandag 21.06.21, tirsdag 22.06.21 og lørdag 

24.07.21, og på kveldstid mandag 28.06.21 og tirsdag 29.06.21. Det ble gjort et 

tilfeldig utvalg av kunder ved ankomst på gjenvinningsstasjonen. Dersom to biler 

parkerte omtrent samtidig ved siden av hverandre, ble de fulgt opp samtidig. Hver av 

de tilfeldig valgte kjøretøy ble oppført i skjema kalt ‘Avfallsredder’ (Vedlegg 2). For 

hvert kjøretøy ble det brukt en rad for å notere volumet [m3] til lasset. Dersom det var 

ombrukbare gjenstander i lasset, ble disse satt til side i egne kasser. Unntaket var 

store gjenstander, store mengder bøker og ringpermer, og elektronikk med sensitiv 

informasjon. Noen sesongvarer og annet som er vanskelig å selge ble heller ikke 

satt til side. De brukbare gjenstandene med tilhørende estimert vekt [kg] som ikke 

ble samlet inn ble likevel notert i skjemaet for det aktuelle kjøretøyet. Slik ble det 

mulig å legge til estimater for disse gjenstandene sammen med resten av 
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datagrunnlaget. De håndterbare artiklene ble samlet inn for å regne ut potensiale i 

vekt og salgsinntekter.  

Innsamlingskassene var først blå EE bur og grønne/gule ombrukskasser. Disse ble 

kjørt med truck til et nytt midlertidig partytelt ved Bruktbuå for veiing, sortering og 

prising. Senere ble disse kassene og truck erstattet med svarte kasser med hjul og 

lokk som studentene kunne trille og veie selv. Antall [-], volum (basert på grønne 

kasser) [m3] og vekt [kg] til funnene ble notert.  

I partyteltet priset studentene alle salgbare varer. Det ble forsøkt å prise i samsvar 

med prisene i Bruktbuå. Alle prisene fra prosjektet ble notert i eget skjema for pris, 

antall og type vare. For å gjøre det lettere å identifisere hvilke av ‘prosjektets’ varer 

som stod igjen etter prosjektperioden, ble alle prislappene fra prosjektet markert med 

farge. Ferdigprisede varer ble stilt ut til salg i Bruktbuå i en del av uteområdet, 

innendørs i reol, og litt på gulv. Ved behov ble varer priset ned eller satt over i 

gratishallen. Varer som av ulike grunner ble ødelagt i butikk ble notert og kastet. 

Vekten på alt som måtte kastes ble veid og trukket fra resultatene. Alle priser og 

nedprisinger ble digitalisert og det ble beregnet oppnådde merinntekter fra 

prosjektet. Dette ble også gjort for å estimere det årlige potensialet. Vekt og volum til 

innsamlede varer ble brukt til å estimere tonnasjen og volum for en uke og et år. 

2.3.2. Resultater 

2.3.2.a. Innsamling av gjenstander 

Det ble samlet inn mest ombruksvarer mandag 21.06 og lørdag 24.07 (se Tabell 3). 

Mandag er dagen med flest timer med aktiv innsamling av fire studenter på samme 

tid. Lørdagen var det færre timer med innsamling, og kun 2-3 av studentene var ute 

og samlet inn, men allikevel ble dette en av dagene med størst innsamling. De andre 

dagene ble det utført færre timer innsamling. Dette henger sammen med at antall 

ledige tara begrenset innsamlingen betydelig. På kveldstid startet innsamling kl. 

15:00 og derfor kunne det oppnås maksimalt 4,5 timer med innsamling før stengetid. 

Dette kommenteres videre i kapittel 3.3.3. 

Tabell 3: Oversikt over hvor mange bur og kilo som ble samlet inn de ulike dagene, antall studenter som var med 
på innsamlingen, og i hvor mange timer innsamlingen foregikk. 

 Avfallsreddere Timer innsamling Bur innsamlet Kilo innsamlet 
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Mandag 21.06 (dag) 4 5,08 13        1 224,5  

Tirsdag 22.06 (dag) 4 3,22 8           806,0  

Mandag 28.06 (kveld) 2 3,41 4           426,5  
Tirsdag 29.06 (kveld) 2 2,75 4           513,0  
Lørdag 24.07 2-3 3,75 10,5        1 238,0  

Total  18,21 39,5         4208,0 

På fem dager ble 494 biler undersøkt i løpet av ca. 18 arbeidstimer. På den tiden ble 

det samlet inn totalt 4,2 tonn ombruksvarer, hvilket tilsvarer 39 toppede grønne 

kasser. Dette tallet inkluderer ikke de store ombruksvarene, som kun ble registrert 

og ikke samlet inn. Fordi disse ikke kunne bæres så lett, så ble det antatt en vekt for 

hver gjenstand. Totalt ble det registrert 227 store gjenstander med en samlet 

estimert vekt på 2,5 tonn. Bilde 1 viser to eksempler på store gjenstander som ble 

notert ned, men ikke samlet inn, et avlangt TV-bord og et flislagt skrivebord. 

 
Bilde 1: Eksempel på store gjenstander som ikke ble samlet inn, kun notert ned. Et TV-bord og et bord. 

Figur 5 illustrerer de innsamlede gjenstandene fordelt på kategori basert på 

bruksområde og om det er EE eller ikke. I kategorien ‘annet’ inngår blant annet 

koffert, kleshengere, barnesete og klær. Det er samlet inn flest artikler i kategorien 

‘lek/sport og hobby’. Videre var det en betydelig andel artikler i ‘servise og 

kjøkkenutstyr’ og ‘pyntegjenstander’. Byggematerialer som planker og fliser utgjør 

kun 6 % av de innsamlede enhetene, men har allikevel krevd en del plass i Bruktbuå 

på grunn av størrelse. 
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Figur 5: Alle brukbare artikler samlet inn er fordelt på ulike kategorier basert på bruksområde og om det er EE 

eller ikke. Størrelsen på firkanten illustrerer antall enheter i hver kategori. 

 

Under viser Bilde 2-7 noen av de brukbare varene som ble samlet inn og raskt solgt i 

Bruktbuå. Teak som stolene på Bilde 2 er nå veldig populært. Mange nysgjerrige 

kunder kikket de første dagene inn i teltet og ønsket å kjøpe dem før de kom i butikk, 

til tross for slitt stofftrekk. Det ble funnet intakte krus og vase fra Wik og Walsøe. 

Annet moderne porselen som en Kähler vase vises til høyre i Bilde 3. Det ble 

«reddet» pyntegjenstander av ulike materialer som i Bilde 4. Verktøy, med og uten 

rust, ble solgt overraskende raskt. En del gjenstander var helt ubrukte og hadde 

original pakning ved innsamling, som for eksempel klokken på Bilde 6. En rekke sko 

ble funnet de første dagene og solgt etter hvor god stand de var i, og hvilken årstid 

de tilhørte. Skoene på Bilde 7 og andre vintervarer ble priset lavere fordi det var 

sommer. 

Bilde 2: Populære 
vintage teak 
stoler. To slike ble 
solgt momentant 
for 485 kr/stk. 

Bilde 3: Moderne 
servise ble også 
raskt solgt. Det er 
en Kähler vase 
helt til høyre i 
bilde. 



  

 
Bilde 4: Pyntegjenstander, fikk nye hjem etter å bli 

reddet fra å bli avfall. 

 
Bilde 5: Verktøy var også svært populært. Disse 

enhetene har blitt solgt for verdier mellom 10 og 20 
kroner. 

 
Bilde 6: Stor veggklokke med speil, skulle kastes av 
utsalgsbutikk på grunn av at de trodde det var et lite 

skår i rammen. 

 
Bilde 7: Jean Paul vinterstøvler koster opprinnelig 
over 1000 kr. Dette paret var som nye, men likevel 

på vei til restavfall-containeren.

Figur 66 viser kilo ombruksvarer samlet inn fordelt på antall registrerte biler. På 

dagtid var kg per bil høyere enn på kveldstid. Gjennomsnittet av de fire dagene er 

8,4 kg per bil, uten store gjenstander, kun de gjenstandene som ble samlet inn og 

veid. Inkludert store gjenstandene blir det gjennomsnittlig 13,2 kg ombruksvarer per 

bil. 
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Figur 66: Antall kilo ombruksvarer per bil for de ulike dagene med innsamling. 

Det ble beregnet antall fulle ombrukskasser og kg som potensielt kunne blitt samlet 

inn for hver dag dersom alle bilene som var innom i løpet av åpningstiden ble 

sjekket. Gjennomsnittlig ombruksmengde [kg] per undersøkte bil ble først beregnet 

ved å dele antall kilo innsamlet med antall undersøkte biler. For å videre finne 

innsamlingspotensialet per dag, så er dette gjennomsnittet [kg] multiplisert med 

totalen av antall besøk for hver respektiv dag. Samme metode er brukt for å gi 

potensialet illustrert med grønne ombrukskasser (1,09 m3).  

Etter å ha blåst opp tallene for alle dagene kan volum og vekt sammenlignes, og et 

gjennomsnitt ble regnet ut. I Tabell 4 under vises gjennomsnittet for potensielle 

ombruksmengder [kg] per dag inkludert store gjenstander, på nesten 11 tonn hver 

dag. Uten store gjenstander ligger potensialet på 6,8 tonn ombruksvarer hver dag, 

fordelt på 64 grønne kasser. 

Tabell 4: Oversikt over kilo samlet inn med og uten store gjenstander de ulike dagene, og gjennomsnittlig 
potensiale for kilo samlet inn per dag inkludert store gjenstander. 

 Store gjen. 
[kg] 

Innsamlet 
[kg] 

Innsamlet + 
store gjen. [kg] 

Biler 
sjekket 

Totalt 
besøkende 

Kg per bil inkl 
store gjen. 

Potensiale inkl. 
store gjen.  

[kg per dag]  
Mandag 
21.06 1 053,5 1 224,5        2 278,0  155 903             14,7       13 271,2  

Tirsdag 22.06 61,0 806,0           867,0  78 855             11,1         9 503,7  
Mandag 
28.06 385,0 426,5           811,5  70 1034             11,6       11 987,0  

Tirsdag 29.06 549,7 513,0        1 062,7  75 804             14,2       11 392,1  

Lørdag 24.07 451,0 1 238,0        1 689,0  116 604             14,6         8 794,4  

Totalt 2 500,2 4 208,0        6 708,2  494 4200     

Gjennomsnitt 500,0 841,6        1 341,6  99 840             13,2       10 989,7  

Videre er potensialet for ett år estimert. Ved å bruke besøkstall fra 2019 på 140 860 

biler og gjennomsnittlig vekt med ombruksvarer per bil, er det estimert at det totalt 

kan være 1 863 tonn ombruksvarer, inkludert store gjenstander som blir kastet hvert 
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år3. Det er identifisert et ombrukspotensial 28 ganger større enn dagens situasjon. 

Figur 7 illustrerer potensialet per uke; til venstre vises hvor mange fulle grønne 

ombrukskasser som ukentlig leveres til Bruktbuå fra gjenvinningsstasjonen normalt 

sett, og til høyre vises det ukentlige potensialet identifisert med Metode 2.  

 
Figur 7: Normal mengde med ombrukskasser som fylles opp på gjenvinningsstasjonen ukentlig og leveres til 

Bruktbuå, sammenlignet med det identifiserte ukentlige potensialet.  

2.3.2.b. Merinntektspotensial 

Prising og salg av de innsamlede gjenstandene muliggjør estimering av 

merinntektspotensialet årlig gitt at alle de salgbare gjenstandene blir samlet inn og 

solgt. Det årlige merinntektspotensial for Bruktbuå ble estimert til over 16 millioner kr 

uten store gjenstander og 17,9 millioner kr inkludert store gjenstander4. Det er 

besøkstallet fra 2019 som er brukt for å finne det årlige merinntektspotensialet. 

Ettersom det var en økning i besøkstall fra 2018 til 2019, kan det forventes at dette 

også vil øke fremover, hvilket trolig vil gi et enda større potensiale. Realisering av 

dette merinntektspotensialet forutsetter flere tiltak og ressurser (f.eks. plass til de 

innsamlede ombruksartiklene i Bruktbuå og arbeidskraft til å ta imot, sortere, prise og 

selge dem), hvilke vil utredes for i henholdsvis kapittel 2.4. og kapittel 8.1.  

 

 
3 Å bruke besøkstallet fra 2019 kan føre til en underestimering av potensialet da besøkstallene har 
eksplodert i 2020 og 2021, men da dette kan skyldes omstendigheter relatert til covid-19 pandemien, 
brukes 2019 tallene som normal tilstand.  
4 Basert på en gjennomsnittspris per kilo på henholdsvis 9,61 kr (uten store gjenstander) og 13,58 kr 
(inkludert store gjenstander). Dette forutsetter at alle de brukbare gjenstandene ville blitt solgt dersom 
Bruktbuå sitt areal hadde tillatt at alt ble plassert ut for salg og kunne stå ute mer enn et par dager.  
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2.3.3. Kommentarer og feilkilder  

2.3.3.a. Kunders holdninger 

Ved innsamling med Metode 2, ble det observert at kundene oppførte seg 

annerledes enn i Metode 1. De fleste virket mer positive, og sa at de syntes det var 

fint å erfare at det de hadde med seg kunne brukes på ny. Videre sa de at de var 

glade for å slippe å kaste brukbare ting. Mange av kundene hjalp også gledelig til 

med å sortere ut til ombruk. Likevel virket det som andre mislikte å innrømme at de 

var i ferd med å kaste noe brukbart. Noen begrunnet valget om å kaste brukbare 

gjenstander med at Bruktbuå ikke kunne ta imot mer.  

 

Som reaksjon på undersøkelsen var det flere kunder som kommenterte at «ja men 

er det ikke bra at det resirkuleres?». Dette tyder mot at mange i befolkningen er 

opptatt av miljøfordelene ved gjenvinning, og at de er takknemlige for systemet for 

gjenvinning som de har tilgang på i regionen. Samtidig kan det muligens forstås som 

at disse har oppfattelsen av at resirkulering er den beste løsningen for å bli kvitt alt 

de ikke lenger vil ha. 

2.3.3.b. Gjennomføring og tidsbruk 

For lite beholdere til de store mengdene som ble funnet og at mye tid krevdes til 

sortering, prising og utstilling i butikk gjorde at det har vært et varierende antall timer 

innsamling og personer som har samlet inn samtidig. På kveldstid mandag 28.06.21 

og tirsdag 29.06.21 var det for eksempel kun to personer som samlet inn. Da ble 

andelen registrerte biler i metode 2 noe lavere. Da det var kun to studenter som 

samlet inn, sto begge på samme side (siden med betalingsboden) da flest biler 

parkerer der. Det ble derfor ikke samlet inn på siden nærmest farlig avfall bygget i 

disse innsamlings-periodene. 

Mandag 21.06.21 og tirsdag 22.06.21 ble ombrukskassene til Bruktbuå på 

gjenvinningsstasjonen brukt til å samle inn ting som ble «reddet» fra kasting. Det kan 

ha ført til at den innsamlede mengden inkluderer ting som ville blitt lagt i de 

respektive kassene uansett, dvs. en mengde trolig på størrelse med «normalen». 

Denne mengden var ikke mulig å trekke fra da man hverken visste hvilke 

gjenstander det gjaldt eller størrelsen på gjenstandene. Dette kan ha ført til en 

overestimering av ombrukspotensialet basert på data innsamlet på respektive dager. 
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2.3.3.c. Værets påvirkningsrolle 

Været har også påvirket prosjektet, ved at varer som ble plassert utendørs i 

Bruktbuå har blitt ødelagt av regn og vind. Blant dem er åtte møbler, en sponplanke, 

parkett, og et vinglass. Regnvær og ødeleggelser i butikken gir feilkilde i dataene, 

fordi det er vanskelig å vite eksakt pris disse varene kunne blitt solgt for eller om de 

faktisk ville blitt solgt til slutt. Et tak eller større areal til å sette ting innendørs kunne 

ha reddet noen av gjenstandene som gikk tapt på grunn av værforholdene. 

2.3.3.d Inntekt og hensyn til kostnad av avfallshåndtering 

Det er ikke tatt med i beregningene for ombrukskasse-prosjektet (metode 2) at det 

reddes gjenstander som ville blitt en økonomisk utgift eller inntekt for IVAR. Dersom 

de økonomiske gevinstene for IVAR for økt ombruk skulle vært mer presise, burde 

disse kostnadene inkluderes. Eksempel på slike kostnadsbesparelser er beregnet i 

kapittel 2.2.2.b. 

2.4. Tiltak for økt ombruk 

Feltundersøkelsene gir grunnlag for å tro at det finnes et innsamlingspotensial 

tilsvarende 28 ganger så mange ombrukskasser som tidligere har blitt samlet på 

gjenvinningsstasjonen ukentlig. For å kunne samle inn flere brukbare gjenstander er 

det behov for ulike tiltak knyttet til mottak, kvalitetskontroll og logistikk. I tillegg er det 

økt ressursbehov knyttet til antall ansatte, fasiliteter, og lokaler som vi vil komme 

tilbake til i kapittel 8.1. 

2.4.1. Fasiliteter og lokaler 

- Større plass å arbeide og forflytte seg på for å teste elektronikk, vaske, 

prise og undersøke om gjenstander er intakte. Dette kan også bedre trivsel på 

arbeidsplass. 

- Bedre sorteringsmuligheter på brukbare ting etter varekategorier som for 

eksempel møbler, hvitevarer og byggemateriale, knuselige gjenstander som 

porselen, EE-artikler og annet. 

- Bedre lagringsmuligheter av det som kommer inn til Bruktbuå 

- Bedre salgslokaler for store gjenstander som møbler, hvitevarer og -

byggematerialer 



   

Side 19 
 

- Mer tak for å unngå at brukbare gjenstander ikke blir ødelagt under 

innsamling eller lagring som ved vannskader eller rust. For eksempel legge 

gjennomsiktig tak over hele uteområdet til Bruktbuå.  

- Mer og lettere tilgjengelig informasjon om Bruktbuå. Funn fra metode 1 

feltundersøkelsen tilsier at 87 % har kjennskap til Bruktbuå, men likevel er det 

hele 56 % av de registrerte bilene som ankommer gjenvinningsstasjonen som 

fortsatt har brukbare gjenstander med seg for kasting. Derfor bør det 

utforskes tiltak som forbedrer informasjonsflyten om Bruktbuå, slik som skilt 

ved hovedinngangen på Forus “Har du noe som andre kan ha nytte/glede av? 

Bruktbuå har gratismottak for ombruksvarer”. 

- Tydelig skilting til eksisterende og nye ombrukskasser. De fleste 

kundene visste ikke om ombrukskassene på gjenvinningsstasjonen, derfor vil 

tydeligere og konsekvent skilting og farge på ombrukskassene være et enkelt 

og godt tiltak for å forbedre informasjonsflyt og incentiver til ombruk. Særlig på 

containerne for trevirke, restavfall og metall burde det iverksettes skilting eller 

andre tiltak for å redde ombruksvarer, fordi det er disse fraksjonene der 

størsteparten av ombruksvarene går tapt. Et forslag er å male striper på 

bakken som kan vise vei til ombrukskassene. 

2.4.2. Flere ansatte 

- Ansette flere i Bruktbuå til å sortere gjenstander, prise, rydde på lager, fylle 

opp butikken kontinuerlig og til å kommunisere med kunder. Dette er noe de 

ansatte i Bruktbuå også etterspør. De savner også mer tid til lære opp nye 

deltidsansatte. 

- Ekstra opplæring til ansatte på gjenvinningsstasjonen kan gjøre dem mer 

bevisst på hvilke gjenstander som kan reddes til ombrukskasser og raskt bli 

solgt i bruktbutikk. Dette kan for eksempel skje i samtaler ved morgenmøte. 

- Ansette avfallsreddere på heltid spesielt på de mest travle tidspunktene, 

hvilket vil kunne lette trykket for de som arbeider på kanten. Dette bør trolig 

også inkludere en egen trucksjåfør slik at tara med innsamlede gjenstander 

enklere og oftere kan transporteres til prising/salg/lagring når det er fult og ny 

tara kan kjøres frem. 

- Ansette en markedsføringsansvarlig for ombruksdelen, med ansvar for å 

opplyse om arrangement, sesongbaserte varer og annen nyttige fakta om slik 
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som ombruk, ombrukskassene, skilting og Bruktbuå på sosiale medier. Den 

ansatte kan også gjennomføre auksjoner på Finn.no og utvikle andre 

markedsføringskonsepter rettet mot spesifikke målgrupper som studenter, 

hobbysnekkere, samlere av servise eller småbarnsfamilier. 

- Ansette noen til å ha ansvar for rutiner, arbeidsfordeling, opplæring til salg av 

spesielle artikler (se kapittel 6 for flere ideer). 

2.4.3. Rutiner, arbeidsfordeling og opplæring 

- Trengs gode rutiner for mottak, kvalitetskontroll, prising, lagring og 

utstilling/påfylling av varer. 

- Bedre merking av ombrukskassene kan forbedre kunders egen 

sorteringsgrad brukbare artikler til Bruktbuå (funn fra Metode 1). 

- Gi både avfallsreddere og andre ansatte opplæring i hva de skal se etter for 

å sortere ut brukbare artikler. 

2.4.4. Tilgjengelighet 

- Mer og lettere tilgjengelig informasjon om Bruktbuå  

- Flere ombrukskasser lett tilgjengelig med tak/lokk over 

o Tydeligere skilting til eksisterende og nye ombrukskasser - eventuelt 

male grønne fotspor på bakken for å vise vei. For eksempel skilt ved 

restavfall, tre, og metall med tekst, «Sikker på at ikke den kan brukes 

om igjen? Følg de grønne fotsporene for å gi den et lengre liv!» 

o Hyppigere utskifting av fulle kasser 

- Tilby IVAR-hengere for utlån til kunder i Bruktbuå 
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3. Ombruk av EE-artikler 

Elektronikk og elektroniske artikler (EE) inneholder kritiske råvarer. Dette 

delprosjektet undersøkte spesielt ombrukspotensialet i denne avfallskategorien. Til 

slutt presenteres en vurdering av hvilke innsatsfaktorer som må til for å sørge for økt 

ombruk av EE over tid med tanke på sikkerhet og logistikk. 

3.1. Bakgrunn 

På Forus gjenvinningsstasjon i 2017 ble det første gang gjennomført en 

kundeundersøkelse for å finne ut hvor stor andel av det folk var i ferd med å kaste 

som var i orden. Det er utført en juridisk betrakting med hensyn til ombruk av EE-

artikler utført av Advokatkontoret Sjødin/Meling. Denne gir lov til å samle inn og 

selge EE-produkter. Undersøkelsen viste at i snitt 40 % av 2 000 EE-artikler var i 

orden og brukbare. Fra samme undersøkelse ble det estimert at det kastes omtrent 

760 tonn brukbare EE-artikler årlig på Forus. Allerede omsettes omtrent 60 tonn EE-

artikler i Bruktbuå årlig (Tjelflaat, 2020).  

Formålet med delprosjektet er å samle enda mer og sikrere data som gjelder ombruk 

av EE-artikler og sammenligne disse med undersøkelsen i 2017. Brukbare EE-

artikler skal veies og selges i Bruktbuå for å beregne årlige merinntekter basert på 

dagens prismodell. Det er også av interesse å samle inn opplysninger om hvorfor 

kunden velger å kaste EE-avfall og ikke donerer det til ombruk. Innsamlet data fra 

dette prosjektet om EE-avfall kan videre brukes for å utføre livsløpsanalyser for å se 

miljøeffekter av økt ombruk. 

 

3.2. Prosjektgjennomføring 

Prosjektet for ombruk av EE-artikler ble gjennomført som avfallsredding (Metode 2 

over), men kun med EE-artikler og med et tilpasset registreringsskjema (Vedlegg 3) 

basert på metodikken brukt i 2017. Undersøkelsene fant sted ved EE-burene på 

avfallsstasjonen. Studentene etterstrebet å undersøke alle kundene som kom med 

EE-artikler i registreringsperioden. Alt av kundens medbrakte EE-avfall ble registrert i 

skjema og kategorisert etter hvitevarer, sikker-boks, flatskjerm, FM-radio, 

ledninger/kabler, datamaskiner/harddisker, og annet elektronisk utstyr.  
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Metodikken skiller seg fra 2017-undersøkelsen fordi brukbare EE-artikler ble samlet 

inn, veid, og priset for salg i Bruktbuå. Brukbare artikler som var for store og tunge til 

å håndteres videre i prosjektet ble registrert og kastet. Anslått gjennomsnittlig vekt 

for produktkategorien og estimert salgspris ble likevel oppført. Prisene til salgsvarer 

ble registrert for å beregne inntektspotensialet. Nedjustering av priser og eventuelle 

ødelagte produkter ble trukket fra potensialet. Det ble laget digital oversikt over vekt 

[tonn] og antall ombrukbare EE-artikler, samt beregnet potensiell års-tonnasje og 

årsomsetning av salget. Tonnasjen for EE-avfall som årlig kastes på Forus 

gjenvinningsstasjon brukes i disse beregningene. 

 

3.3. Resultater 

Registreringene som har blitt gjort viser at det er en betydelig mengde brukbar EE 

som blir kastet hver dag. Datagrunnlaget viser at mengden varierer mellom de ulike 

registreringsdagene, men at det hver dag leveres EE-artikler som fungerer og er 

brukbare.  

3.3.1. Datagrunnlag 

Rent fysisk ble det samlet inn 498 kg EE-artikler hvilket tilsvarer sju grønne 

ombrukskasser. Fordelingen over registreringsdagene er systematisert i Tabell 5. 

Her er også vekten oppgitt for registrerte enheter av andre EE-artikler som er 

brukbare, men som ikke ble fysisk samlet inn på grunn av størrelse. Ved å legge de 

to totalvektene sammen kommer det fram at den totale vekten av de registrerte 

brukbare EE-artikler var om lag 900 kg.  

Tabell 5: Oversikt over mengde brukbare EE-artikler samlet inn over prosjekttimene. 

 
Ombruksasser Innsamlet EE (kg) Andre EE-artikler (kg) Total (kg) 

 
Fredag 18.06 1,6 182,5 104,3 286,8 

 

Mandag 05.07 1,2 88,0 77,7 165,7 
 

Tirsdag 06.07 2,4 136,0 161,9 297,9 
 

Onsdag 14.07 1,8 91,5 58,5 150,0 
 

Total 7,0 498,0 402,4 900,4 
 

 

Undersøkelsen viser at bare halvparten av EE-artikler som årlig leveres til 

gjenvinning på Forus er defekt i Figur 7. Om lag 27 % av EE-artiklene er fremdeles 
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brukbare, 21 % av artiklene har ukjent tilstand, og 2 % er enkle å reparere. Grunnen 

til at den reparerbare andelen er så lav kan være fordi det var vanskelig for kunder å 

vite om noe er mulig å reparere eller ikke. Det er verdt å merke seg at andelen 

‘ukjent’ er på hele 21 %, hvilket kan bety at det er flere EE-artikler som er i orden 

eller defekt enn det som har blitt registrert. Mange av kundene oppga som grunn at 

de leverte på vegne av andre eller at det var lenge siden de brukte utstyret sist og 

derfor ikke kunne minnes om artiklene fungerte.  

 
Figur 7: Basert på tall fra 2019 hvor 1 481 tonn EE-artikler ble kastet på Forus gjenvinningsstasjon, illustrerer 

figuren hvor mye den registrerte andelen i hver kategori hadde utgjort. Andelen i orden på 27 % tilsvarer om lag 
390 tonn som ikke burde ha blitt kastet. 

Ved å bruke fordelingen i prosent som er illustrert i Figur 8, og ved å anta at denne 

fordelingen gjelder hele året, ble det estimert antall tonn brukbare EE-artikler som 

kastes årlig. I 2019 ble det kastet nesten 1500 tonn EE-avfall, hvor 27 % av dette 

utgjør ca. 400 tonn brukbar elektronikk. For 2020 var års-tonnasjen på 1 585 tonn, 

og 27 % tilsvarer da ca. 421 tonn brukbar elektronikk som har gått tapt. I løpet av 

kun to år kan man anta at det ble kastet om lag 814 tonn EE-artikler som var i orden, 

gitt at fordelingen var lik den som er funnet i undersøkelsene. 

Av Figur 8 kommer det frem at det meste av de innsamlede brukbare EE-artiklene er 

elektronisk utstyr. Kategorien ‘elektronisk utstyr’ inkluderer lamper, elektroniske 

leketøy, kjøkkenmaskiner, veggklokker, høyttalere og andre musikkavspillere, 

baderomsartikler som krølltang og barbermaskin, underholdningsartikler slik som 

Apple TV, Chromecast, X-box og Blue Ray-avspiller. I tillegg medregnes andre store 

og små elektriske varer som ikke går innunder de andre kategoriene. Kategorien 
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‘Ledninger/kabler’ omfatter typisk ladere, skøyteledninger, strømkabler, HDMI, AUX, 

osv. ‘Sikkerdata’ består av artikler som har et minne med sensitiv data, f. eks 

bærbare PCer, mobiler og små harddisker. Av brukbare flatskjermer inngår PC-

skjermer og en TV. Bilde 8 viser tre eksempler på innsamlede gjenstander som er 

blitt solgt i Bruktbuå. 

 
Figur 8: Gjennom prosjektet ble 1337 EE-artikler registrert og 356 av disse var i orden og egnet for ombruk. 

Figuren viser kategorisk fordeling av EE-ombruksartiklene. 

 

I dette delprosjektet ble det ikke gjennomført en systematisk spørreundersøkelse om 

hvorfor kundene velger å kaste i stedet for å donere til ombruk. Likevel ga samtaler 

med kunder noe innsikt i hvorfor de velger å kaste brukbare EE-artikler. Typiske 

kommentarer fra kunder var «Det er for gammelt», «Det er utdatert», «Ingen andre 

vil ha det», «Bruktbuå får ikke solgt det her» eller «Jeg vet ikke om det er brukbart 

engang, det er så lenge siden det har vært i bruk». Dekodere var et spesielt hyppig 

funn. Dette kan komme av at TV-selskapene fornyer tilbudene sine, hvilket gjør at 

kundene må erstatte dekoderen sin med en ny for å få nyeste oppdatering. De 

utdaterte (men fortsatt brukbare) dekoderne blir ofte overflødig i en gjennomsnittlig 

husholdning. Noen få av disse ble satt til salgs, men det tok relativt lang tid å få 

dekodere solgt i Bruktbuå. 
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Bilde 8: Tre eksempler på EE-artikler som ble samlet inn, priset og solgt i Bruktbuå. En vifte (i midten) som var 
fint innpakket fra Malaysia ble montert og solgt for 95 kr. 

 

3.3.2. Merinntektspotensial  

Merinntektspotensialet for salg av slike EE-artikler er blitt estimert basert på 

utsalgspris på alle de brukbare gjenstandene som ble kartlagt. Bruktbuås 

merinntektspotensial ved innsamling og salg av brukbare EE-artikler ble estimert til 

8,1 millioner kr. Herunder er potensiell inntekt av 51 stykk «ikke-innsamlede EE-

artikler» inkludert (se vedlegg 4 for estimerte salgspriser). Ved ekskludering av 

artiklene som ikke ble fysisk samlet inn, så ble merinntektspotensialet estimert til 7,8 

millioner56. Merinntektspotensialet ble estimert ved å multiplisere andelen brukbare 

EE-artikler av års-tonnasjen med beregnet gjennomsnittpris på 20,7 kr/kg for store 

elektroniske varer (estimert) og 23 kr/kg for andre (beregnet gjennomsnitt). 

3.4. Kommentarer og feilkilder 

Under følger sammenlikning av resultatene med resultatene fra 2017-undersøkelsen 

samt andre kommentarer og feilkilder. 

3.4.1. Sammenlikning av resultater 2021 med resultater 2017 

Andelen brukbare artikler viser seg å være lavere enn antatt i 2017, henholdsvis 

27 % i dag mot 40 % da. Grunnen til at andelen brukbart virker å ha vært høyere i 

2017 er vanskelig å si. Undersøkelsen i 2017 er basert på en gjennomgang av 2 000 

 
5 Ved å trekke fra 51 brukbare enheter, får vi at 23 % av de registrerte enhetene er salgbare, hvilket 
utgjør om lag 338 tonn årlig. Den ble ganget med gjennomsnittsprisen på 23 kr/kg. 

 



   

Side 26 
 

EE-artikler, mens denne undersøkelsen er basert på i overkant av 1 300 EE-artikler. 

2017-resultatet på 40 % brukbar elektronikk er basert på et større datagrunnlag når 

det gjelder antall enheter. Likevel har årets undersøkelse et bedre datagrunnlag fordi 

den brukbare elektronikken er blitt veid.  

Resultatet av undersøkelsene er også veldig avhengige av hvilke kunder som 

kommer. I årets undersøkelse er det særlig to spesielle observasjoner blant kunder 

som kan ha påvirket resultatene i stor grad mot en lavere andel brukbart. Den ene 

observasjonen var en henger full av elektronikk som var blitt oppsamlet siden 1950 

der en stor andel var defekt. Den andre observasjonen var en henger med 

oppsamlet EE-avfall fra et borettslag der store deler av lasset hadde ukjent tilstand 

fordi kunden kastet avfall fra andres husholdninger. 

I tillegg kan det være mulig at andelen brukbart ble overestimert i 2017 fordi man 

den gang kun registrerte, uten å samle inn eller selge. I datainnsamlingen i 2021 

derimot ble brukbare produkter samlet inn for videre salg. Artiklene er blitt testet og 

bekreftet at produktene faktisk er salgbare i bruktbutikken og dermed kan det tenkes 

at terskelen for å kategorisere et EE-produkt som brukbart ble høyere nå enn i 2017. 

Dette gir større sikkerhet rundt de nye funnene. 

Det er også mulig å tenke seg til at folk generelt har blitt mer opplyst når det gjelder 

ombruk siden 2017-undersøkelsen, og at flere nå enn før velger å gi bort eller selge 

overflødig elektronikk i stedet for å kaste det.  

3.4.2. Ikke-innsamlede EE-artikler 

Noen av de brukbare EE-artiklene i prosjektet ble ikke fysisk samlet inn, kun 

registrert. For ikke-innsamlede EE-artikler ble det kun antatt vekt og pris, og disse 

dataene kan derfor være mer unøyaktige enn for de artiklene som faktisk ble samlet 

inn og solgt videre. De fleste reparerbare produkter ble kastet. Noen ble samlet inn 

og satt til salgs i butikken merket med tekst om enkel reparasjon. 

Blant elektronikk som ikke ble samlet inn var store gjenstander som varmeovner, 

komfyr, kjøleskap, vaskemaskin og oppvaskmaskin. Hvitevarer og store elektrovarer 

ble ikke samlet inn på grunn av utfordringer med å håndtere varene. Prosjektet ga 

ikke kapasitet hverken til å frakte disse store varene mellom gjenvinningsstasjonen 
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og Bruktbuå eller plass nok innendørs til å stille de ut for salg. Gratishallen til 

Bruktbuå var ikke et alternativ for noen EE-artikler på grunn av fare for uønskede 

konsekvenser dersom artiklene skulle komme på avveie i naturen eller skipes til 

andre land. Kasse-TV, FM-radioer og fasttelefoner ble ikke innsamlet, fordi det ble 

antatt at slike varer har lavt salgspotensial.  

Artikler med sensitiv data som PC, mobil, harddisk o.l. ble heller ikke samlet inn. 

Etter Bruktbuå sine regler skal heller ikke printere selges, da disse kan ha et lokalt 

minne med uferdige utskrifter. Der kunden har gitt tillatelse til å donere EE-artikler 

med mulig sensitiv data til ombruk, har det likevel blitt kastet i dette prosjektet. 

Utover at regler måtte følges, så var det heller ikke kapasitet (og muligens ikke 

lovhjemmel) til å trygt fjerne eventuelle lagrede data på slike produkter.  

Med tanke på brannfare har enkelte brukbare gjenstander blitt kastet som avfall hvis 

studentene har vurdert dem til å være ekstra brannfarlige. Eksempler på dette er 

gamle støvete vifteovner, ledninger med synlige skader, grenpropper og grenuttak 

uten jording, og kantklippere som ikke har vært i bruk på 20 år.  

3.4.3. Brukbarandel ble utregnet basert på antall enheter EE-avfall 

I feltundersøkelsen ble det prioritert å registrere fullt antall brukbare-, og ikke 

brukbare enheter, fremfor å bruke tid på å veie et mindre utvalg av begge 

kategoriene. En konsekvens av dette er at antall artikler, og ikke vekt, har blitt brukt 

til å regne ut hvor stor andel som var i orden, reparerbar, ukjent tilstand og defekt. 

Dette kan ha ført til et feilaktig estimat på hva andelen ‘i orden’ utgjør av års-

tonnasjen for EE-avfall fordi artikler varierer i størrelse og vekt. Forskjellene mellom i 

Figur 2 og Figur 3 (Metode 1) illustrerer at andelen basert på enheter kan variere 

betydelig fra tilsvarende andel basert på vekt. For å få mer troverdige tall og har 

kapasitet så bør man veie alt som var i orden, reparerbart, ukjent tilstand og defekt. 

3.4.4. Været kan ha påvirket datainnsamlingen betydelig  

Mye nedbør under enkelte feltundersøkelser gjorde det vanskelig å unngå at de 

innsamlede EE-artiklene ikke ble skadet av fuktighet, både under transport til 

gjenvinningsstasjonen og under innsamling. Et eksempel er en stor flatskjerm som i 

utgangspunktet var brukbar, men som ble skadet av regn og fukt på vei til 

gjenvinningsstasjonen. Regnværet og konsekvensene det viste å medføre på 
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elektronikken gjorde at innsamlingen mandag 05.07.21 ble avsluttet etter bare 1,5 

timer. 

Under feltundersøkelsen onsdag 14.07.21 ble det erfart at det var usedvanlig få 

besøkende. Flere ansatte i IVAR sa det kunne komme av kombinasjonen av at det 

vanligvis er færre besøkende på onsdager, og at det var strålende sol og en varm 

kveld i fellesferien.  

3.4.5. Mulige feil i data 

Under innsamling og registrering har det blitt forutsatt at kundenes vurdering av 

tilstanden til elektronikken de leverer stemmer. Det har f.eks. blitt observert at artikler 

pakket inn i original forpakning uten opplagte tegn til bruk har blitt omtalt som defekt. 

Et annet eksempel er pene PC-skjermer som ser brukbare ut, men kunden sier 

kontant at de er defekt. Av hensyn til sikkerhet har det blitt forutsatt at kundens 

vurdering stemmer og slike EE-artikler har ikke blitt samlet inn. Kundens uttalelse 

kan ha vært feilaktig i flere tilfeller, og kan ha påvirket feltundersøkelsens resultater.  

3.5. Tiltak for økt ombruk av EE-artikler 

Datagrunnlaget og resultatene fra sommerens undersøkelser samt undersøkelsen 

fra 2017 taler for at det er stort potensial for økt ombruk av EE-artikler, både når det 

gjelder innsamling og salg tilbake til samfunnet. For å realisere høyere ombruk av 

EE-artikler, gjelder de ulike tiltakene presentert i kapittel 2.4. Videre vil det også 

være behov for spesifikke tiltak rettet mot EE-artikler som: 

Mer tak og skjerming for vær og fukt både i Bruktbuå og på 

gjenvinningsstasjonen, for å bevare den brukbare tilstanden til EE-artikler. Her kan 

det også anbefales å kun bruke ressurser på avfallsredning på dager uten nedbør, 

fordi elektronikken kan bli ødelagt av været. 

Samarbeid med en ekstern aktør som driver med reparasjon av elektronikk. 

Omtrent 2 % av EE-artiklene som leveres er reparerbare ifølge kunden, og det er 

grunnlag for å tro at en større andel er mulig å reparere, både fra mengden som 

kunden mener er defekt, og fra den mengden som har ukjent tilstand. Flere kunder 

har nevnt at det er dyrt å reparere, derfor velger de å kaste og heller kjøpe en ny og 

bedre versjon av samme type. Det vil være hensiktsmessig å etablere et samarbeid 
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med en reparatør som f.eks. kan ha et mottak/verksted i nærhet til Bruktbuå og 

gjenvinningsstasjonen. 

Mottak for brukbar elektronikk med sensitiv data. IVAR kan tilrettelegge for et 

mottak der folk kan levere brukbare produkter med sikkerdata, slik at det blir slettet 

på en sikker måte og kan brukes igjen av andre. Dette vil bidra til at laptoper, 

printere, og smarttelefoner kan brukes om igjen. Et samarbeid med en aktør som 

allerede driver slik virksomhet bør vurderes. IVAR kunne f.eks. hatt en 

«panteautomat» eller samleboks stående på stasjonen som samler inn brukbar 

elektronikk med sensitiv data som deretter blir tatt hånd om av spesialisten for å 

fjerne sensitiv data før artiklene går til ombruk.  

Utvide teststasjonen i Bruktbuå og utvikle retningslinjer for testingen. EE har 

behov for kvalitetskontroll, særlig fordi over 20% av kundene ikke kjenner til 

tilstanden. Ved økt innsamling vil det bli behov for å øke testkapasiteten. Det burde 

også utvikles retningslinjer for testingen slik at kunden vet hva hen kan forvente ved 

kjøp av brukt elektronikk.  

4. Ombruk av kjemiske produkter (farlig avfall) 

4.1. Bakgrunn 

Av de store mengdene farlig avfall som leveres inn til IVAR, var hypotesen i forkant 

av sommerprosjektet 2021 at en stor andel er fullt brukbare produkter. Med et 

kvalitetssikringssystem som ivaretar HMS, antas det at mange produkter kan bli 

reddet til ombruk (Tjelflaat, ReDu-oppgaver ombruk, 2021). Grunnene for å etablere 

ombruk av slike produkter er blant annet store miljøgevinster, og økonomiske 

besparelser på grunn av reduksjon i behandlingskostnader. Av regjeringens 

nasjonale strategi for sirkulærøkonomi presenteres et økt nasjonalt fokus på farlig 

avfall, og regjeringen vil «stimulere til auka førebygging og materialattvinning av 

farleg avfall» (Klima- og miljødepartementet, 2021, s. 83). Ved å bruke opp allerede 

produserte kjemiske produkter vil man bidra til å redusere mengden farlig avfall som 

havner på avveie i naturen. 

Formålet med delprosjektet er å utrede innsamlingspotensialet for de mest harmløse 

produktene som maling, rengjøringsmidler, spraybokser, uorganiske baser og 
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løsemidler. Bilde 9 viser eksempler på artikler som var relevante for videresalg. Det 

er utført en juridisk vurdering av Norsk forening for farlig avfall (NFFA) for 

lovhjemmel av salg og håndtering av farlig avfall (Tjelflaat, ReDu-oppgaver ombruk, 

2021). Denne muliggjør innsamling og salg av farlig avfall. 

 
Bilde 9: Vaskemidler og diverse farlig avfall observert.. 

4.2. Prosjektbeskrivelse 

Feltundersøkelsen for farlig avfall ble gjennomført mandag 19.06, onsdag 21.06, 

torsdag 22.06 og fredag 23.06. Den bestod av plukkanalyse av innlevert avfall i IBC 

etter kategoriene rengjøringsmidler og spraybokser. Det samme ble gjort for fat med 

uorganiske baser som vist i Bilde 10. I tillegg ble et tilfeldig utvalg kunder spurt om 

det de leverte i farlig avfall-mottaket var brukbart. Kundenes-, studentenes- og til 

dels ansattes vurdering avgjorde brukbarheten. Produktet måtte for eksempel ha 

intakt original forpakning, ha mer enn en fjerdedel innhold tilbake, og spraybokser 

måtte kunne spraye. Oljebasert maling som var mer enn fem år eldre enn best-før-

dato ble alltid vurdert som “ikke brukbar”. Frostutsatt vannbasert maling ble også 

alltid vurdert “ikke brukbar”.  

Alle mottatte artikler innen bestemte kategorier, dvs. rengjøringsmidler, uorganiske 

baser, spraybokser, maling og løsemidler, ble sortert som ‘brukbart’ eller ‘ikke 

brukbart’ etter system i Bilde 11. Andre kategorier av farlig avfall ble ikke undersøkt i 

dette prosjektet. Deretter ble mengdene veid og eventuell ekstra tara trukket fra. De 

brukbare artiklene ble så priset og solgt i Bruktbuå. Utsalgsprisen var først en 

fjerdedel av butikkpris, men ble i flere tilfeller redusert ytterligere. Slik kunne årlig 

potensial for ombruk av kjemiske artikler i vekt, økonomiske besparelser, og 

salgsinntekter beregnes.  
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Bilde 10: Plukkanalyse av uorganiske baser og løsemiddel.   Bilde 11: Sortering av alle prioriterte kategorier. 
Brukbar klor, Plumbo og lut øverst, og ikke-brukbar under.     Brukbart øverst, ikke-brukbart nederst. 

 

4.3. Resultater 

4.3.1. Datagrunnlag 

Det var 35 % brukbare artikler blant innsamlede rengjøringsmidler, uorganiske 

baser, spraybokser, maling og løsemidler. Dette utgjorde 480 enheter på 583 kg av 

totalt 1 691 kg innsamlet farlig avfall som vist i Tabell . Av disse 583 kg var 283 kg 

maling. Dersom man ser bort ifra innsamlet maling, så øker andelen brukbare artikler 

til 62 %. Dette kommer av at kun 23 % av den innsamlede malingen ble vurdert som 

brukbar. Blant alle de andre kategoriene er andelen brukbare artikler på over 45 %. 

Kategoriene med høyest brukbar andel var løsemidler, rengjøringsmidler, uorganiske 

baser og spraybokser på henholdsvis 87%, 77 %, 61 %, og 42%.  

Tabell 5: Vekt og prosentandel innenfor fem kategorier av farlig avfall. 

 
Vekt total  

[kg] 
Vekt brukbar 

[kg] 
Vekt ikke 

brukbar [kg] 
Prosent 
brukbar  

Prosent ikke 
brukbar 

Rengjøringsmiddel (R)  195,8   150,2   45,6  77 % 23 % 

Uorganiske Baser (UB)  131,8   80,4   51,4  61 % 39 % 

Spraybokser (S)  118,4   49,5   68,9  42 % 58 % 

Maling (M)  1 222,5   282,8   939,7  23 % 77 % 

Løsemiddel (L)  22,7   19,8   2,9  87 % 13 % 

Andel 34 % 66 %   

Vekt total [kg]  1 691,1   582,7  1 108,4   

 

4.3.2. Sparte kostnader og inntektspotensial 

Basert på mengden farlig avfall mottatt på Forus i 2019 og prosentandelen brukbart 

presentert i Tabell 5 over, er den brukbare årlige tonnasjen for de respektive 
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kategoriene estimert i Tabell 6. Videre ble sparte behandlingskostnader og 

salgsinntekter for brukbare artikler beregnet. De sparte kostnadene for de utvalgte 

kategoriene ble estimert til om lag 786 000 kr og salgsinntektene til 1,9 millioner kr. 

Dette summeres opp til nesten 2,7 millioner kroner årlig i økonomisk gevinst fra 

innsamling og salg av brukbare rengjøringsmidler, uorganiske baser, spraybokser, 

maling, og løsemidler. 

Tabell 6: Sparte kostnader og inntekt for fem kategorier innen farlig avfall. 

 Rengjøringsmiddel Uorganiske baser Spraybokser Maling Løsemiddel 

      
Mengde, kg/år  27 000   10 000   14 000   415 000   15 000  

      
Pris behandling, kr/kg 8,9 10 9 4,55 3,9 

      
Behandling utgift per år, kr  240 300   100 000   126 000   1 888 250   58 500  

      
Prosent brukbart 77 % 61 % 42 % 23 % 87 % 

      
Vekt, kg brukbart per år  20 711   6 102   5 855   95 999   13 079  

      
Sparte behandlingskostnader, kr  184 326   61 021   52 695   436 794   51 008  

      
Pris per kg, kr 17,58 8,64 18,78 12,83 11,63 

      
Inntekt per år, kr  364 172   52 743   109 955   1 231 979   152 156,7  

      
Totale sparte kostnader  785 844  kr    
Totale inntekter, salg/år  1 911 006  kr    
      
Besparelse/inntekter/år  2 696 850  kr    

 

Eksempler på salgbare produkter og utstilling ute i butikk er vist under i Bilde 12 og 

13. Alle artikler av Plumbo og Mudin ble solgt i løpet av én dag. Klor trengte mer tid 

før det forsvant. Spraybokser var populært, spesielt da utvalget i butikken var stort. 

Store mengder terrassebeis og kraftvask ble også solgt.  
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Bilde 12: Utstilling av vaskemidler og maling utendørs.           Bilde 13: Salg av spraybokser for 5 og 10 kr. 

 

4.4. Kommentarer og feilkilder 

Feltundersøkelsen foregikk i fellesferien og på dager som generelt har lite trafikk 

(onsdag og torsdag). Dette har trolig gått ut over antall registeringer og totalt 

innsamlet mengde kjemiske produkter. I alt ble 480 brukbare artikler samlet inn og 

priset. Med tanke på at bare noen få artikler skulle representere seks ulike kategorier 

er datagrunnlaget svakt, hvilket påvirker reliabiliteten til resultatene.  

Maling dominerte innsamlingen da hele 70 % av innsamlet vekt (dvs. både brukbart 

og ikke brukbart) var maling. Det var tidkrevende å vurdere malingen for utrente 

øyne, og det tok tid å få informasjon fra kunden. Av og til kom kunder med så store 

mengder malespann at det ikke kunne samles inn fra andre kunder samtidig. På den 

andre siden var det mye tid avsatt til innsamling der det ikke kom inn noen produkter 

i det hele tatt. 

Optimalt sett burde det ha blitt opplyst om salg av kjemiske produkter i Bruktbuå 

gjennom markedsføring for å få gang på salget fra prosjektstart, i og med at det aldri 

før har vært salg av farlig avfall her. Observasjoner fra salget i Bruktbuå gir likevel 

grunnlag for å anta at alle kategoriene av farlig avfall som ble testet her kan selges i 

bruktbutikk selv uten markedsføring. Det er også grunn til å tro at prisene på 

artiklene var akseptable til å beregne inntektspotensial. Økt markedsføring, større 

utvalg (spesielt i ulike farger på malingen), mer tid og mer synlig og tilgjengelig 

plassering i Bruktbuå sine lokaler kunne påvirket salget positivt.  

Prosjektperioden tillot ikke tilstrekkelig antall dager med salg til å se den reelle 

omsetningen eller salg etter klokken 15, grunnet tid- og arbeidskapasitet. Maling og 
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spraybokser ble låst inn i skap om ettermiddagen, fordi det ikke alltid var ansatte 

som kunne overvåke salget utendørs eller i reol innendørs. Spraybokser ble lett solgt 

for 5 og 10 kr, men da dette ikke lenger kunne overvåkes, ble salgsvarene tatt ut av 

butikken. Dersom man fikk utprøvd salg over lengre perioder kunne salgsresultatet 

trolig vært større. 

Underveis i prosjektet ble det samlet inn noen fine produkter i mottaket som ikke gikk 

under noen av de utvalgte kategoriene. Eksempler er benarolje, motorolje og 

uåpnede gassflasker til stormkjøkken. Ansatte informerte om at det finnes stort 

potensiale for salg av propan og andre gassflasker som blir levert med innhold. 

I Metode 1 (kap. 3.2) kommenterte kunder at de ville satt pris på å kunne levere 

maling til ombruk, og i praksis var det det som var inntrykket etter 

prosjektgjennomførelsen i mottak for farlig avfall også.  

4.5. Tiltak for økt ombruk 

I likhet med andre varer til Bruktbuå kreves det ekstra plass for å starte salg av 

kjemiske produkter. Malingen må ha mulighet til å stå frostfritt, og sprayflasker må 

ikke stå i sollys. Eventuelt må det være lager med riktig temperatur for varer som 

ikke får plass i butikk med det samme. Uorganiske baser og annet etsende bør 

skylles for sikre at det ikke finnes rester utenpå beholderen. Utstillingen bør være 

utendørs eller annet sted med god utluftning i tilfelle uhell. Det bør være en vakt til 

stede eller være utstilling bak bemannet salgsdisk for sprayflasker eller andre 

produkter som lett kan føre til søl eller skader. Dersom det skal startes salg på 

propan og butan, bør det vurderes en løsning for å låse det inn. 

For øyeblikket bygges et nytt mottak for farlig avfall på Forus, og det kan i den 

anledning være smart å allerede nå tenke ut en logistikkløsning for å sortere ut det 

brukbare som leveres her. Det kan for eksempel bygges et samlebånd fra farlig 

avfall bygningen ned til Bruktbuå, slik at det ikke kreves bruk av truck. Kjemiske 

produkter kan også leveres direkte til Bruktbuå, men da kreves det en person i butikk 

med kurs innen farlig avfall som kontrollerer det før salg.  

Bruktbuå har aldri før solgt kjemiske produkter og det har vært forbudt å levere slike 

produkter der. Derfor kreves ekstra skilting og reklamering for å få folk til både å 

avlevere og å kjøpe denne typen produkter i bruktbutikk. 
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5. Andre funn og ideer 

5.1. Observasjoner 

Henteordningen hentavfall.no, et kommunalt samarbeid mellom ulike 

kommuner i regionen og Renovasjonen IKS, antas å ha stort potensial for 

ombruksvarer. På hentavfall.no står det at innbyggerne gratis kan sette ut store 

gjenstandene til henting, også brukbart som kan doneres til Bruktbuå (Stavanger, 

Sandnes, Sola, Randaberg, Time og Gjestdal kommune, u.d.). Det ble observert 

mange brukbare gjenstander som ble lempet direkte i containere på 

gjenvinningsstasjonen fra kommunenes lastebiler som i Bilde 14. Dersom IVAR og 

kommunene ønsker å øke ombruksgraden ytterligere bør det gjøres undersøkelser 

og eventuelt tiltak på henteordningen. 

 
Bilde 14: Store mengder brukbart blir hentet fra private husholdninger og lempet direkte i konteinere på 

gjenvinningsstasjonen. Titalls sykler, utemøbler, trillebårer og griller er ukentlig blitt observert, men ikke registrert. 

Hele fine møbler fikk vannskader og ble ikke solgt pga. plassmangel under tak. 

Dette understreker behovet for større inne-areal og mer tak utendørs for å å ha god 

tilstand på ombruksvarene. Sprekker, utbuling og rust reduserer funksjonen og 

estetikken til varene betraktelig. Dette gjelder hovedsakelig produkter av tre og 

metall som illustrert i Bilde 15. Elektronikk mister også funksjon og verdi av å bli stilt 

ut utendørs. Prislapper ble falmet og noen falt av grunnet regn. 
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Bilde 15: To eksempler på produkter av tre og metall som har blitt skadet i regnvær. 

Møbler kastes/settes i Gratishallen på grunn av plassmangel. Underveis i 

prosjektet ble utallige store brukbare gjenstander kastet enten fordi det var mangel 

på plass eller logistikk til å håndtere enkelte varer. I tillegg ble det observert at en del 

møbler ble plassert rett i Gratishallen utenfor Bruktbuå til tross for god stand og 

salgspotensial slik som i Bilde 16. Ofte var grunnen at det ikke var plass i øyeblikket, 

eller at erfaringsvis vil ikke varen selges raskt nok, og dermed hindre andre varer i å 

få plass senere. Bruktbuå sin praksis er å kaste gjenstander fra gratishallen etter de 

har stått der tilnærmet en uke, slik at det blir plass til flere gratis-varer der. 

Studentene observerte dette hver torsdag, men også en mandag.  

 

Bilde 16: Gratishallen tømmes for brukbare møbler for å gjøre plass til nye leveranser med bruktmøbler. 

Kundene sier at IVAR ikke vil ha de brukbare gjenstandene deres til ombruk. 

Både i felt og på kommentarer på sosiale medier blir IVAR kritisert for å bedrive 

«dobbeltmoral» fordi kundene erfarer at Bruktbuå ikke tar imot gjenstandene de vil 
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donere til gjenbruk. Dette kan være et resultat av kapasitetsmangel i Brukbuå, både 

på personal og plass. En slik kapasitetsmangel kan føre til flaskehals i mottak av 

brukbare varer, slik at de brukbare gjenstandene i stedet havner i avfallscontainerne. 

Når Bruktbuå får utvidet kapasitet er det ekstra viktig å markedsføre gratismottaket 

for ombruksvarer, slik at kundene benytter seg av tilbudet tross at de kanskje har blitt 

avvist tidligere. 

Rekkefølgen til å øke kapasitet og drive holdningsendring/markedsføring er av 

betydning. Det er et faktum at Bruktbuå ikke har kapasitet til å ta imot alt ombrukbart 

slik lokalet og bemanningen er i dag. Dersom kunder kommer på oppfordring til 

Bruktbuå med ombruksvarer, og ikke får lov til å levere det likevel, kan dette skade 

omdømmet til Bruktbuå og IVAR. Derfor bør første steg være å øke kapasiteten på 

mottaket og i butikken, og deretter drive god markedsføring og holdningsendring i 

kommunen. 

5.2. Markedsføringsideer 

Finn.no kan brukes til å markedsføre spesielle ting og holde auksjoner. Blant 

de innsamlede ombruksvarene ble det funnet spesielle ting som saltvannsakvarium, 

terrarium, og hamsterbur. Da det tok lang tid å få solgt de respektive varene i 

butikken, er hypotesen at disse tingene er for spesielt interesserte og ikke 

nødvendigvis av interesse for de typiske kundene til Bruktbuå. Markedsføring med 

for eksempel Finn.no kan da være nyttig for å nå den riktige målgruppen. Videre ble 

det samlet inn to gammeldagse lenestoler i teak og en stor elektrisk bil for barn (over 

1 meter x 0,60 meter) som det var stor interesse for. Finn.no kan trolig også brukes 

for å avholde auksjon av slike populære ombruksartikler og verdifulle antikviteter for 

å oppnå riktig pris til etterspørselen. Dette forutsetter at man ansetter noen i 

Bruktbuå med salgsannonser inkludert i sine ansvarsområder. 

Økt bruk av Facebook og TV-reklamer for å nå ut til gjenbruksentusiaster. Lederne 

i Bruktbuå på Forus sier de ikke får lov til å markedsføre på facebook eller kjøre 

kampanjer med salg. Dette får derimot Pop-up butikken i Sandnes lov til. For å nå ut 

til flere målgrupper, kan det være strategisk å ta i bruk flere arenaer. Unge er ofte på 

sosiale medier og mobilapper, mens blant dem som ser på TV-reklamer, aviser og 

hører på radio er det antagelig flest voksne og eldre. 
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Tydeligere markedsføring av at Bruktbuå mottar og selger byggematerialer. 

Mange kunder er ikke klar over at det er mulig å levere (ref. Figur 4) eller kjøpe 

byggematerialer i Bruktbuå. Under feltundersøkelsene ble det observert at en 

betydelig mengde av overskuddsmateriale som planker, fliser, metallplater, lister og 

parkettunderlag i brukbar tilstand var på vei til containerne. Dersom det 

gjennomføres en tydeligere markedsføring av at Bruktbuå tar imot og selger dette, vil 

kunder med små byggeprosjekter kunne spare penger ved å handle i brukt fremfor 

nytt. I tillegg sparer man miljøet ved å utnytte ressursene til det fulle. 

5.3 Forretningsidéer og tiltak for å øke ombruk 

Buss til Bruktbuå er et tiltak som vil kunne gi økt handel og flyt av ombruksvarer i 

butikken. Det er trolig mange potensielle kunder som ikke nødvendigvis har bil 

tilgjengelig og dermed vil synes det er utfordrende å komme seg til Forus der 

bussforbindelsene er begrenset. Det er også vanskelig å ferdes trygt til fots eller med 

sykkel gjennom hovedinngangen til IVAR. En buss som for eksempel kjører tur/retur 

Stavanger sentrum-Bruktbuå vil gjøre det lettere for flere å handle brukt. Flere fortau 

ved hovedinngangen til gjenvinningsstasjonen kan også gjøre trafikken tryggere. 

 

IVAR kan etablere flere Pop-up butikker, for eksempel i Stavanger sentrum. Det 

er vanskelig å dra til Bruktbuå uten bil når det også skal transporteres ombruksvarer. 

Dette kan løses ved å flytte deler av bruktsalget til mer befolkningstette områder slik 

som Langgata i Sandnes eller Stavanger sentrum. Samarbeidet mellom IVAR og 

Sandnes kommune om Pop-up butikken Bruk Brukt som er lokalisert på Amfi Vågen 

er et godt eksempel på dette.  

IVAR kan øke sitt fokus på studenter med en pop-up med salg og mottak. 

Studenter er en aktuell målgruppe for gjenbruk. De har ikke har så god råd og flytter 

ofte. Hver august kjøper mange studenter billige gjenstander, og i mai og juni må de 

raskt kvitte seg med det før flytting. Ved å etablere en pop-up butikk for salg og 

mottak av ombruksvarer nær studentboliger, vil IVAR redusere avfall og øke 

bruktsalg blant studenter uten bil. Transport av møbler er en utfordring for studenter. 

Det kan løses med bruk mobile lokaler som containere eller at studenter bestiller 

frakt hjem til seg. Det bør også være system for møbler som studenter vil kvitte seg 

med. Om våren kan det brukes opplegg tilsvarende hentavfall.no, men at 
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ombrukbare ting transporteres til bruktbutikk eller lager for studentenes kommende 

semester. 

På ReStore i Trondheim (gratis gjenbruk for og av studenter) er det stor interesse for 

miljøvennlige tiltak, også blant internasjonale studenter. Her jobber studenter frivillig 

med å stille ut ombruksvarer, reparere sykler og transportere større ting. Erfaringer 

tilsier at studenter kan være interessert i å bidra frivilling dersom behov, spesielt hvis 

arbeidet oppleves som meningsfullt, sosialt og kan føres opp på CVen. Ved 

etablering av en Pop-up butikk ved UiS, kan det skapes engasjement blandt 

studentene. Det gir også rom for idémylding og tilbakemeldinger angående behov. 

IVAR kan starte en ny ordning for å hente brukbare ting. Noen av IVARs ansatte 

foreslo at IVAR kan vurdere å inngå samarbeid med hentavfall.no eller gå til 

anskaffelse av en egen bil til å hente kun brukbare ting. På denne måten kan man få 

kundene til å gjøre en utsortering av brukbare ting allerede før de kommer til Forus 

ved å tilby transport av dem til Bruktbuå. De ansatte anbefalte henting på tirsdag og 

onsdag fordi det da var minst pågang i Bruktbuå. 

6. Diskusjon  

Her presenteres ulike scenarier som er definert etter hvor stor andel av 

ombrukspotensialet som skal realiseres. Videre kommenteres ombruk som en 

bærekraftig løsning for klimagassreduksjon. Resultatene fra ombruksprosjektet blir 

brukt til å trekke større sammenhenger på regionalt og nasjonalt nivå. 

6.1. Økt ressursbehov knyttet til økt ombruksgrad  

En innføring av tiltakene for å realisere økt ombruk er forbundet med høyere 

ressursbehov og kostander. Her blir det gjort noen anslag på ressursbehovets 

størrelsesorden og kostnader for å estimere lønnsomhet. Til beregningene er det 

brukt opplysninger fra Gerd Aasen i Bruktbuå (2021) om deres arealer, 

lønnskostnader, bemanning, og anslått tidsbruk på å tømme, vaske, prise og 

utplassere varer fra en grønn ombrukskasse. Disse opplysningene, sammen med 

resultatene fra sommerens ombruksprosjekt, utgjør grunnlaget for beregningene.  

For å forenkle beregning har vi systematisert seks scenarier med tilhørende 

forutsetninger i Tabell . Scenario 1 illustrerer at det fulle ombrukspotensialet fanges 
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og rettes tilbake til samfunnet. Totalpotensialet som benyttes som grunnlag i 

scenariene inkluderer resultatene fra Avfallsredder metode 2 (Kapittel 2.3) og 

Ombruk av kjemiske produkter (Kapittel 4). Resultatene fra Ombruk av EE-artikler er 

utelatt, fordi funn av EE-artikler også inngår i Avfallsredder.  

Tabell 7: Oversikt over fasiliteter og bemanningsbehovet knyttet til å øke ombruksgraden på IVAR Forus. 

  Scenario 0 Scenario X Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 
Økning i ombruk 0 % 0 % 386 % 315 % 243 % 172 % 
Total ombruk (tonn) 700                    700                  2 705                  2 204                  1 702                  1 201  
Omsetning Årlig (kr) 5 175 245 5 175 245 25 778 933 20 628 011 15 477 089 10 326 167 
Plass totalt (m^2) 818                 1 430                  3 463                  3 006                  2 550                  2 093  
  Bruktbuå 432                    864                  2 101                  1 792                  1 483                  1 173  
  Utendørs 206                    206                  1 002                     855                     707                     560  

 Gratistelt 180                    360                     360                     360                     360                     360  
Bemanning per dag 8 13 31 27 23 19 
  Bruktbuå 8 13 22 20 18 15 
  Avfallsredder 0 0 7 5 3 2 
  Farlig avfall 0 0 1 1 1 1 

 Trucksjåfør 0 0 1 1 1 1 
Ekstra bemanning per dag 0 5 23 19 15 11 
Antall årsverk 7 12 28 25 21 17 
Lønnskostnader 8 885 917 11 667 127 21 553 388 19 499 004 17 444 620 14 833 995 

 

Ved et scenario der det fulle ombrukspotensialet utnyttes (Scenario 1), så vil driften 

gå i overskudd, i motsetning til driften av Bruktbuå slik den er i dag. Allerede ved 

Scenario 3, så vil driften være mer lønnsom enn den er i dag. Figur 10 illustrerer 

lønnsomheten i hvert scenario. 

 
Figur 10: Grafen viser lønnsomheten knyttet til de ulike scenariene. Per dags dato går driften av Bruktbuå i 

underskudd med 3,7 millioner kroner. På vei mot scenario 3 og videre kan ombrukssatsningen bli mer og mer 
lønnsom. 

Scenario 0 og scenario X: Dagens situasjon 

Scenario 0 viser til situasjonen slik den er per dags dato, mens scenario X er en 

referanse til den kapasiteten og bemanningen Bruktbuå ideelt burde hatt, for å 
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håndtere den eksisterende trafikken på gratismottaket. Det ble foreslått at det vil 

være ideelt å øke bemanningen med 5 fem ansatte per dag. Henholdsvis 2 ekstra 

ansatte på dagtid, 2 ekstra på kveldstid, 1 i gratishallen og 1 ekstra på lørdager. Det 

er også mangel på plass, og ansatte har uttrykt at med mengden som kommer inn i 

dag er det behov for dobbel størrelse på butikkareal, mottakshall og gratishall. Aller 

første prioritering er å øke salgsarealet i Bruktbuå.  

Scenario 1: Redder 100 % av potensialet for ombruksvarer  

Scenario 1 tilsvarer at 100% av ombruksvarene som ankommer Forus blir tatt inn, og 

får et forlenget liv hos en kunde som handler brukt. Måloppnåelse kan fullføres ved 

at innsamlingen og håndteringen av ombruksvarer nesten firedobles (386% økning) i 

forhold til dagens situasjon. Tabell  viser anslag for ressursbehovet når IVAR skal 

samle inn og omsette totalt nesten 3 000 tonn ombruksvarer. Det er viktig å 

understreke at økte arealer krever investeringskostnader som det ikke er gjort anslag 

for i denne rapporten. 

Å oppnå det fulle ombrukspotensialet vil ikke bare kreve økt plass og bemanning, 

men krever også at IVAR fremmer ombruk og sirkulærøkonomi i regionen. Dersom 

Scenario 1 skal oppfylles er det forutsatt at IVAR har et godt omdømme som senter 

for ombruk. Slik vil flere kunder trekkes til bruktbutikken og det vil være en rask 

utskifting av varene. I tillegg må bedriften sørge for at kunder vet at de kan levere 

alle sine brukbare ting til ombruk, slik at mest mulig går direkte til bruktbutikken og 

ikke via avfallsredding. Forutsetningene for scenario 2-4 må også være oppfylt. 

Scenario 2: Redder 75 % av potensialet for ombruksvarer 

Scenario 2 tilsvarer at 75% av ombruksvarene som ankommer Forus blir tatt inn, og 

får et forlenget liv hos en kunde. Måloppnåelse betyr i praksis at innsamlingen og 

håndteringen av ombruksvarer med god margin tredobles (315% økning) i forhold til 

dagens situasjon. Tabell  viser anslag for ressursbehovet når IVAR skal samle inn og 

omsette totalt ca. 2200 tonn ombruksvarer. 

Dersom IVAR skal klare å omsette mer enn 2000 tonn ombruksvarer årlig, er det 

behov for at selskapet prioriterer ombruk i større grad. Det burde opprettes en egen 

avdeling for ombruk med en leder og ansatte som jobber med og har fokus på dette 
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området. Videre burde det etableres en stor ombrukshall, eller en ombruksstasjon, 

som det markedsføres for.  

Scenario 3: Redder 50 % av potensialet for ombruksvarer  

Scenario 3 tilsvarer at 50% av ombruksvarene som ankommer Forus blir tatt vare 

på, og får et forlenget liv. Måloppnåelse betyr at innsamlingen og håndteringen av 

ombruksvarer blir nesten 2,5 ganger (243%) større enn ved dagens situasjon. Tabell  

viser anslag for ressursbehovet når IVAR skal samle inn og omsette totalt omtrent 1 

700 tonn ombruksvarer. 

For å oppnå dette målet kreves det, i tillegg til økte ressurser og kapasitet, også bra 

markedsføring. Den store økningen i ombruksvarer krever at etterspørselen etter 

bruktvarer øker. IVAR må ha som mål at alle deler av befolkningen i regionen 

kjenner til ombrukstilbudet og hvor miljøvennlig, økonomisk, og meningsfylt det er å 

kjøpe brukt. Det bør bli enklere for folk å kjøpe brukt, for eksempel ved å sette inn en 

buss til Bruktbuå på Forus eller ved å etablere flere pop-up butikker i befolkningstette 

områder. Samarbeid med ulike organisasjoner som studentforeninger eller 

hjelpeorganisasjoner for å få unna ombruksvarer bør også vurderes. 

Scenario 4: Redder 25 % av potensialet for ombruksvarer 

Scenario 4 tilsvarer at 25% av ombruksvarene som ankommer Forus blir solgt. Da 

blir innsamlingen og håndteringen av ombruksvarer nesten doblet (172% økning) i 

forhold til dagens situasjon. Tabell  viser anslag for ressursbehovet når IVAR skal 

samle inn og omsette totalt omtrent 1200 tonn ombruksvarer. 

Større areal for ombruk, både i mottakshallen, lagerplass og butikkarealer, og økt 

bemanning vil samlet trolig ha god effekt for å oppnå Scenario 4. Det bør likevel 

rettes fokus mot forbedret markedsføring og kommunikasjon om hva som kan 

leveres til gratismottaket og bruktbutikken til befolkningen i regionen. Det bør være et 

mål om å få flere kunder til å levere sine brukbare ting til gratismottaket. I tillegg bør 

det etableres aktiv avfallsredding med tydelige ombrukskasser på kanten som et 

sikkerhetsnett slik at ombruksvarer som har kjørt forbi gratismottaket ikke går i 

søppelcontainere. 
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6.2. Bærekraft i ombruk  

Ombruk rangeres høyt i avfallshierarkiet og kan anses som en løsning som 

tilfredsstiller alle de tre pilarene under begrepet bærekraft: Miljø-, sosiale-, og 

økonomiske aspekter. Det burde gjennomføres LCA-analyser knyttet til 

avfallsredding og ombruk på Forus da dette kan brukes i markedsføring av 

ombrukstilbudet og virke positivt på merkevaren IVAR som miljøbedrift i regionen. 

6.2.1. Miljømessige 

Ombruk sparer naturen for nye råvareuttak. Energibruk og forurensinger kan 

reduseres ved at det produseres og materialgjenvinnes mindre. Livsløpet til alle 

gjenstandene som reddes til ombruk vil øke, og dermed reduseres klimagassutslipp 

og belastningen på jordas ressurser. Særlig stor positiv virkning vil det ha å øke 

gjenbruksgraden av EE-artikler fordi de inneholder spesielt kritiske råvarer og edle 

metaller. 

6.2.2. Sosiale 

Økt ombruk krever økt bemanning og vil kunne bidra til økt sysselsetting i 

samfunnet. Sintef (2021) har beregnet at ombruk og reparasjon har potensiale til å gi 

Norge 20 000 nye arbeidsplasser. Allerede skaper Bruktbuå mange arbeidsplasser 

fordi det er flere «skattejegere» som jevnlig finner varer som de kan selge videre i 

egen bruktbutikk eller reparere og videreselge på Finn.no og andre arenaer. 

Bruktbutikken kan i tillegg oppleves som et kulturelt møtested for enkelte. Varene 

kan ha en interessant forhistorie, se estetisk fine ut eller på annet vis gi en 

opplevelse for kundene. Noen har det også som hobby å finne skatter og antikviteter 

til seg selv og sine blant bruktvarer. I tillegg tilbyr Bruktbuå produkter til lave priser 

som kan være attraktivt for mennesker som er dårligere økonomisk stilt i samfunnet.  

6.2.3. Økonomiske  

En storsatsing på ombruk kan være samfunnsøkonomisk nyttig. Som vist i Figur 10 

vil økt ombruksgrad føre til at Bruktbuå kan bli et lønnsomt prosjekt, fordi 

salgsinntektene etter hvert overstiger lønnskostnadene. I tillegg vil IVAR få reduserte 

kostnader knyttet til behandling, forbrenning, og materialgjenvinning når noen 

mengder heller går til ombruk. Fordelen med dette er at overskuddet fra salg og 
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behandlingsbesparelsene bidrar til å redusere underskuddet til IVAR. Pengene kan 

dermed gå tilbake til befolkningen i regionen i form av redusert avfallsgebyr.  

6.3. Oppskalering av ombrukspotensialet 

Kartleggingen av ombrukspotensial på Forus gjenvinningsstasjon kan benyttes til å 

gi et bilde av hvor mye brukbart som behandles som avfall på regionalt og nasjonalt 

nivå. Beregningene for Forus gjenvinningsstasjon kan være utfordrende å 

oppskalere, fordi avfallshåndteringen og befolkningen er ulik i hver kommune. Flere 

utredninger slik som i ombruksprosjektet beskrevet i denne rapporten må 

gjennomføres ved flere steder dersom man skal få et bedre bilde over hvor mye 

brukbart som forsvinner. Dersom det er ønskelig å sammenligne ombrukspotensial 

mellom ulike gjenvinningsstasjoner bør en instans utarbeide en metode for å regne 

ut KPI som er tilpasset alle gjenvinningsstasjoner i Norge. 

6.3.1. Regionalt potensial 

Det ble vurdert om det var mulig å lage et eksempel på nøkkeltallsindikator, KPI, for 

ombruk i IVAR-regionen. Tanken var at dette kunne være en prosentandel som viser 

hvor mye ombruksvarer det er i avfallet, slik at andre gjenvinningsstasjoner kan 

sammenligne seg med denne. Det oppstod mange diskusjonsspørsmål som gjelder 

om alle avfallsfraksjoner skal inkluderes i totalmengden avfall eller ikke. Det er også 

usikkerhet om hvordan hente-ordninger som «hentavfall.no» og private 

containerselskaper kan inkluderes. 

I 2019 ble 32 251 tonn samlet inn på Forus gjenvinningsstasjon etter 

avfallsstatistikken til IVAR. Vedlegg 7 viser oversikt over hvilke avfallsfraksjoner som 

inneholder ombruksvarer, hvilke som det er mindre sikkert at har ombruksvarer og 

hva som ikke bør gå til ombruk (IVAR, Avfallsstatistikk for IVAR-kommunene, 2019). 

Mengden på omtrent 700 tonn ombruksvarer som årlig går til Bruktbuå er tatt med i 

tabellen, og ville muligens vært i de andre fraksjonene hvis det ikke fantes en 

bruktbutikk på Forus. Denne mengden er estimert i undersøkelser som IVAR har 

gjort tidligere. 

Som tabellen i vedlegg 7 viser, så antas at det ikke er ombrukspotensiale innen 

hageavfall og glass/metallemballasje, og at 4 122 tonn bør gå til materialgjenvinning 
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framfor ombruk. Asbest, klorparafinvindu og asfalt regnes som ekstra miljøskadelig 

og bør derfor ikke selges til ombruk. Det er muligens potensiale for ombruk blant 

fritidsbåter, men det er sannsynligvis ikke mulig med dagens lovverk. 

Det antas å være vanskelig å avgjøre ombrukspotensiale blant Forus sin årlige 

mengde med 4 974 tonn rene masser, gips, papir, papp, batterier, PCB-vindu, 

gulvbelegg og isopor. Ombrukspotensialet er avhengig av hvor stor interessen for 

dette er blant eventuelle kunder. Disse fraksjonene ble ikke samlet inn eller 

undersøkt nærmere i prosjektet. Rene masser kan for eksempel gå til veiarbeid, hele 

gipsplater og avkapp kan brukes som de er, det kan være gode flytteesker og bøker 

innen papp og papir, noen batterier har fortsatt noe levetid, PCB-vinduer kan brukes 

som skillevegg i kontorlandskap, isopor kan brukes som kjøleboks og hele ruller med 

gulvbelegg kan brukes i mindre rom. 

I metode 2 ble det samlet inn ombruksvarer fra restavfall, tre, impregnert tre, urene 

masser som glass og keramikk, EE-avfall, metall, dekk og plast. Dette gav årlig 

ombrukspotensiale på 1863 tonn utover det Bruktbuå samler inn til vanlig. Feil! Fant 

ikke referansekilden. viser en oversikt over dette i tillegg til hva som ble ansett som 

salgbart farlig avfall. Ombruk innen EE-avfall er ikke satt for seg selv da det inngår i 

ombruksvarer i metode 2. Det er regnet ut hvor mye ombrukspotensialet utgjør av 

den totale avfallsmengden, og hva som er potensialet innen aktuelle 

avfallsfraksjoner. Tabellen viser at 8,2 % av alt levert til Forus gjenvinningsstasjon er 

ombruksvarer og 11,3 % av ombrukbare fraksjoner der er ombruksvarer. Det 

kommer også frem i tabellen at 28,7 % farlig avfall kan selges som ombruksvarer. En 

av disse prosentandelene kan bli brukt som KPI, men det bør først avgjøres hvilke 

rammer som skal gjelde. 

Tabell 8:Ombrukspotensial blant alle og deler av avfallsfraksjonene på Forus gjenvinningsstasjon. 

Forus 

Totalt, 2019 
Ombrukbare 

fraksjoner, 2019 Ombrukspotensial 
Andel av 
totalen 

Andel av ombrukbare 
fraksjoner 

[tonn] [tonn] [tonn] [%]  

Ombruksvarer uten 
farlig avfall 31 755,50 

 
22 659,51 1 863 

5,86 8,22 

Farlig avfall 495,62 495,62 142 28,65 28,65 

Bruktbuå 700 700 700   

Sum 32 951,12 23 855,13 2 705 8,2 11,3 

I videre utregninger er det antatt at ombrukspotensialet er 8,2 % av alt avfall i hele 

IVAR-regionen. Grunnen til at 11,3 % ikke er valgt er fordi det da må være data på 
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hvor mye det er av «ombrukbare avfallsfraksjoner» i hentavfall.no og private 

containerselskap. Det er 11,3% ombruksvarer blant restavfall, tre, impregnert tre, 

urene masser som glass og keramikk, EE-avfall, metall, dekk og plast, mens det er 

8,2 % ombruksvarer blant alt avfall. I Tabell  utgjør alle IVARs gjenvinningsstasjoner, 

returordningen (www.hentavfall.no) og private containerselskap totalt 61 327 tonn 

avfall i 2019. 8,2 % av dette tilsvarer at det finnes et ombrukspotensial på 5 029 tonn 

årlig i IVAR-regionen samlet. 

Tabell 9: Årlig ombrukspotensiale for hele IVAR regionen. 

IVAR-regionen 

Totalt avfall i 2019 
Ombrukspotensiale på 
8,2 %: 

[tonn] [tonn] 

Forus gjenvinningsstasjon 32 951,12 2705 

Andre gjenvinningsstasjoner 6 876,14 564 

www.hentavfall.no 1 500 123 

Private containerselskap 20 000 1 640 

Sum 61 327,26 5 029 

 

6.3.2. Nasjonalt potensial 

Det er interessant å utrede et tall for ombrukspotensial på nasjonalt nivå. Dersom det 

er slik at hver innbygger i Norge kaster lik mengde brukbare gjenstander som en 

gjennomsnittlig innbygger i IVAR-regionen, så er det mulig å anslå hvor store 

mengder som sløses i hele Norge. Basert på utredningene over for regionalt 

potensial, så kommer det fram at en person i regionen i snitt kaster 15,5 kilo 

brukbare objekter i løpet av ett år7. Dersom man skalerer dette opp med nasjonalt 

innbyggertall blir totalsummen nesten 83 600 tonn8. Denne mengden er summen av 

brukbare gjenstander som kastes av privatpersoner i Norge i løpet av ett år. Vekten 

tilsvarer nesten 56 000 personbiler dersom engjennomsnittlig bil veier 1,5 tonn. 

Disse utregningene gjør det tydelig at det er et stort overforbruksproblem i Norge.  

 
7 5 029 000 kg tapte ombruksvarer/år / 324 990 innbyggere i IVAR-regionen (2019) = 15,47 kg tapte 
ombruksvarer/innbygger/år 
8 15,47 kg tapte ombruksvarer/innbygger/år * 5 402 171 innbyggere nasjonalt (2019) = 83 571 585,4 
kg tapte ombruksvarer/år  
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6.4. Klimagevinster 

Ombruk er et sirkulærøkonomisk prinsipp som vil gi utslippsreduksjoner gjennom 

forbruksreduksjon. Her til lands kan muligens 83 600 brukbare gjenstander årlig 

reddes fra husholdninger. Samtidig med at disse gjenstandene sirkulerer tilbake til 

samfunnet og får ny verdi via bruktmarkeder, så reduseres også den årlige 

avfallsmengden med samme størrelse. Avfallsbehandling er alltid knyttet til 

klimagassutslipp, og derfor er det et klimamål å redusere avfallsmengden i landet. 

Gjenvinning av materialer medfører mindre forurensning sammenliknet med deponi 

og forbrenning, men det krever likevel energi. Resirkulering og gjenvinning av et 

avfall til et nytt produkt er en energikrevende prosess. I tillegg blir ikke det 

resirkulerte materialet alltid av like god kvalitet som nytt, hvilket særlig gjelder plast. 

EUs avfallsrammedirektiv har fastsatt mål om 55 % materialgjenvinning av 

kommunalt avfall innen 2025 for materialgjenvinning av kommunalt avfall (SINTEF, 

2021). Utsortering av brukbare varer som ikke kan materialgjenvinnes kan dermed 

også være et tiltak for å oppnå mål om høyere andel materialgjenvinning. 

Det positive med resirkulering er at det opprinnelige råstoffet blir utnyttet bedre fordi 

det gis et lengre liv i nye produkter. Dette sparer naturen for inngrep, og senker 

behovet for jomfruelige råvarer. Dessuten krever det mindre energi å resirkulere for 

eksempel et kilo metall framfor å produsere et kilo nytt metall fra råvareuttak. 

Resirkulering er dermed et viktig klima- og miljøtiltak for de produkter som ikke 

lenger er brukbare, for eksempel brutt emballasje, avkapp fra byggematerialer eller 

ødelagte møbler og elektronikk som er vanskelig å reparere. 

For fortsatt brukbare produkter er det beste å i første rekke sørge for at 

gjenstandene får et forlenget liv slik de er, gjennom ombruk. Dette støttes også opp 

under av avfallshierarkiet (Figur 11) som beskriver beste prioritering i nasjonal 

avfallsstrategi (Klima- og miljødepartementet, 2017). Ombruk krever ingen 

energikrevende prosesser eller avansert teknologi, det krever kun personell, lokaler 

med lagerplass og varetransport. Det er økt ressursutnyttelse knyttet til minimale 

klimagassutslipp, samtidig som mengden endelig avfall og etterspørselen etter nye 

produkter reduseres. 
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Figur 11: Avfallshierarkiet. Illustrerer prioriteringen i norsk avfallspolitikk. På toppen raver avfallsforebyggende 
tiltak som bør få størst prioritering, mot sluttbehandling med deponi på bunnen som bør være siste mulige utvei. 

Når det gjelder konkrete anslag for hvor store reduksjoner i klimagassutslipp økt 

ombruk vil føre til, så er det behov for livsløpsanalyser som sammenlikner forlenget 

liv gjennom ombruk versus produksjon av nye produkt. Da kan man finne 

klimagevinsten av ombruk dersom det utsetter handel av et nytt tilsvarende produkt. 

Det vil også være interessant å sammenlikne ombruk med materialgjenvinning og 

energigjenvinning. Særlig vil det være nyttig å utrede disse klimagevinstene fordi det 

kan vise seg å ha stor effekt sammenliknet med et investeringstungt 

karbonfangstanlegg. Det kan tenkes at man vil oppnå ønskede utslippskutt raskere 

ved å øke ombruksgraden framfor etablering og forbedring av teknologi av 

karbonfangstanlegg. 
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7. Konklusjon 

Sommerprosjektet har samlet inn data om gjenbruksressurser som går tapt på Forus 

gjenvinningsstasjon. Dataene innebærer også tilhørende salgsinntekter som i dag 

ikke utnyttes. Resultatene gir IVAR grunnlag til å ta videre valg for satsing på 

ombruk. Prosjektgruppen mener IVAR har stort potensiale til å påvirke regionen i en 

mer bærekraftig og sirkulær retning ved å satse mer på ombruk. 

Det kom frem i metode 1 at 56% av alle kunder som kjører inn på 

gjenvinningsstasjonen kaster brukbare gjenstander. I metode 2 ble det estimert at 

totalt 1 863 tonn vanlige ombruksvarer blir kastet hvert år på Forus. Totalen brukbare 

artikler er da 2 563 tonn og tilsvarer 3,6 ganger dagens bruktvareomsetning i 

Bruktbuå. Det årlige merinntektspotensial for Bruktbuå ble estimert til over 16 

millioner kr og dersom man tar store, vanskelig håndterbare gjenstander med i 

beregningen er inntektspotensialet 17,9 millioner. IVAR vil samtidig oppnå reduserte 

kostnader for redusert avfallsbehandling. 

EE er en avfallskategori med stort potensiale for økt ombruk. Funn fra 

feltundersøkelsen taler for at kun 50% av det som kastes på Forus er defekt. En 

ombruksordning som legger bedre til rette for at folk skal levere brukbar elektronikk 

til ombruk, vil bidra til å redusere nye uttak av kritiske råvarer og edle metaller. 

Farlig avfall er en fraksjon som det er mulig å gjøre en innsats for økt utnyttelse av 

ressursene ved salg. 35 % var brukbart av de innsamlede artiklene innen de fem 

mest harmløse kategoriene i farlig avfall-mottaket. Hvis maling ikke inkluderes, øker 

andelen brukbare artikler til 62 %. De estimerte sparte kostnadene for alle 

kategoriene var litt under 786 000 kr og salgsinntektene var 1,9 millioner kr. Dette gir 

omtrent 2,7 millioner kr i sparte kostander og inntekter per år. 

Forus gjenvinningsstasjon sitt totale avfall inneholder 8,3 % potensielle 

ombruksvarer. Dette skaleres opp til 5 029 tonn regionalt og 83 572 tonn nasjonalt. 

Blant hovedutfordringene for å realisere økt ombruk på Forus gjenvinningsstasjon er 

kapasitet i plass og bemanning, og kommunikasjon ut til kunder. 
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Vedlegg 1 

Skjema for metode 1, Registreringsskjema for ombruksgjenstander 

Forus gjenvinningsstasjon 
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Vedlegg 2 

Kopi av skjema for metode 2, Avfallsredder 

Dato: 

Bil m3 Store gjenstander 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Vedlegg 3 
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Eksempel på skjema for innsamling EE 

Elektrisk utstyr                 Dato for registering_____________ 

Spørsmål til kunde: Er produktet defekt eller i orden? 

 Produkt Ja 
I orden 

Nei 
defekt 

Defekt, men 
lett å fikse  

Vet ikke Merknader 

 
  1 

     

 
  2 

     

 
  3 

     

 
  4 

     

 
  5 

     

 
  6 

     

 
  7 

     

 
  8 

     

 
  9 

     

 
10 

     

 
11 

     

 
12 

     

 
13 

     

 
14 

     

 
15 

     

 
16 

     

 
17 

     

 
18 

     

 
19 

     

 
20 

     

 
Sum 
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Vedlegg 4 

Estimerte priser for «ikke-innsamlede EE-artikler» 
Tabellen viser EE-artikler som ble registrert i andelen ‘i orden’, men som ikke ble samlet inn av ulike grunner. 
Antall enheter som ble registrert i hver kategori, estimert vekt og pris, og hva dette utgjør i total vekt og verdi 
oppgis i tabellen. Prisanslagene er basert på under en ¼ av markedspris eller laveste utsalgspris av tilsvarende 
produkt på Finn.no. 

Alle dager med EE-innsamling 

Artikkel-type Antall Vekt [NOK] Pris [NOK] Total vekt [kg] Total verdi [NOK] 

Kjøleskap (Lite) 1 25 245 25 245 

Kjøleskap (Stor) 1 65 495 65 495 

Vaskemaskin (Stor) 1 70 495 70 495 

Oppvaskmaskin 1 40 495 40 495 

Komfyr 2 50 395 100 790 

Panelovn/Oljeovn 6 5 25 30 150 

Juledekor/-lys 4 1 25 4 100 

Printer 5 6 65 30 325 

Dekoder vi ikke samlet 6 2 25 12 150 

Flatskjerm TV  1 6 225 6 225 

Stasjonær PC (Datamaskin) 3 4 495 12 1485 

Harddisk 4 0,5 125 2 500 

Bærbar PC (Laptop) 2 1,2 345 2,4 690 

Mobil 8 0,12 125 0,96 1000 

FM-radio 6 0,5 0 3 0 

Sum antall 51       

Total vekt [kg] og verdi [NOK] 402,36 7145 
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Vedlegg 5 

Kostnader for avfallshåndtering av ulike fraksjoner på 

gjenvinningsstasjonen 

 

Trevirke: Kr. 406,- (transport/kverning) + 690,- (forbrenning) = Kostnad kr. 

1096,-/tonn 

 

Impregnert: Kr.406,- (transport/kverning) +  Kr. 1380,-/tonn (forbrenning) 

= Kostnad Kr. 1786,-/tonn. 

Transport kr 720,- / container, snittvekt per container 6,8 tonn à  kr. 106,-/tonn 

Kverning. Kr. 300,-/tonn 

  

Metall: gjennomsnitts-inntekt: kr. 1000,-/tonn – transport Kr. 334/tonn à 

Nettoinntekt Kr. 666,-/tonn 

X middel inntekt: kr. 1000,-/tonn 

Transport Kr. 1940,- per container. Snittvekt : 5,8 tonn à Kr. 334,-/tonn 

  

Restavfall: forbrenning Kr. 1150,-/tonn. + transport kr. 33,-/tonn à Kostnad: Kr. 

1183,-/tonn 

Forbrenning: kr. 1150,-/tonn 

Transport kr. 200,-/container, snittvekt. 6 tonn à Kr. 33,-/tonn 

  

Plast: Behandling Kr. 3300,-/tonn + transport kr. 66,-/tonn + pressing kr. 600,-

/tonn à Kostnad: Kr. 3966,-/tonn 

Transport/behandling i Litauen: Kr. 3300,-/tonn 

Pressing Kr. 600,-/tonn 

Transport kr. 200 per/container, snittvekt 3 tonn à kr. 66,-/tonn 
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Vedlegg 6 

Avfall innen ulike fraksjonen for IVARs gjennvinningsstasjoner, 2019 
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Vedlegg 7 

Ombruksvarer i avfallfraksjonene på Forus gjennvinningsstasjon, 2019 

 

  IVAR gjenvinningsstasjon Forus 2019  

 

Totalt 
Inneholder 
ombruksvarer: 

Mer 
usikkert: 

Ingen 
ombruksvarer: 

[tonn] [tonn] [tonn] [tonn] 
Restavfall 4331,70 4331,70     

Trevirke 7599,04 7599,04     
Imp trevirke 2128,58 2128,58     

Hageavfall 3520,80     3520,80 
Rene masser 2853,58   2853,58   

Urene masser 3716,14 3716,14     
EE-avfall 1480,86 1480,86     

Metall 2108,96 2108,96     
Fe-felg 99,45 99,45     

Alu-felg 44,46 44,46     
Dekk 5,04 5,04     
Gips 1032,30   1032,30   

Papir 137,14   137,14   
Papp 691,29   691,29   
Plast 445,28 445,28     

Glass/metallebalasje 61,14     61,14 
Farlig avfall 495,62 495,62     

Asbest 195,66     195,66 
Batterier 148,25   148,25   

Klorparafinvindu 275,35     275,35 
PCB-vindu 26,56   26,56   

Gulvbelegg 36,24   36,24   
Bygningsisopor 13,05   13,05   

EPS (isopor) 35,32   35,32   
Asfalt 54,07     54,07 

Byttebu-varer (anslag) 700,00 700,00     
Fritdsbåter 15,24     15,24 

Sum    32 251,12                             23 155,13         4 973,73                       4 122,26  
 



Saksframlegg

Orienteringssaker

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 22/328

Saksnr. Utvalg Møtedato
2022/21 Styret IVAR IKS 20.06.2022

Underliggende saker: 
Saksnummer Tittel
2022/21.1 Tertialrapport per 30.04.2022 
2022/21.2 Gebyrutvikling IVAR
2022/21.3 Oppfølging av IVARs mål 
2022/21.4 Omlegging av innsamlingsordning hageavfall  -  status for 

oppfølging av vedtak i sak 2021/27. 

Saksutredning: 

Forslag til vedtak:
Sakene tas til orientering

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen



Saksframlegg

Tertialrapport per 30.04.2022

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 22/337

Saksnr. Utvalg Møtedato
2022/21.1 Styret IVAR IKS 20.06.2022

Vedlegg:
Hovedoversikt per 30.04.2022 

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 

Det er et mindre underforbruk for lønnspostene pga periodiseringsavvik, samt vakanser ved 
gjenvinningsstasjonen på Forus. Årets lønnsoppgjør blir nok høyere enn det budsjettet har tatt høyde 
for, noe vi får klarhet i når oppgjøret er ferdig og utbetales i høst.  

For andre driftskostnader er det først og fremst den dramatiske energiprisøkningen som gir avvik 
med overskridelser på strøm- og naturgasskonto.  Her må det samtidig tas med at inntekter fra salg 
av biogass av samme årsak har medført merinntekter ift. budsjett.  

Avskrivninger 

Innen renovasjon er det lavere avskrivninger enn budsjettert pga. utsatt ferdigstillelse av 
plastvaskeanlegget.   

Finanskostnader 



Netto finanskostnader for IVAR samlet ligger noe under budsjett, fordi vi har utsatt deler av 
låneopptaket og lånegjeldsrenten er noe lavere enn budsjettert. Men det er av stor  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 høyere enn budsjettert pga. høyere rentekostnader og økte energikostnader. 
Mengder og inntekter ligger dessuten noe under budsjett for første tertial.   

Budsjetterte investeringsmidler til inntaksstruktur fra IVAR-ledning til Hå kommune er koblet 
sammen med et investeringsprosjekt i Hå kommune.  IVARs andel føres dermed som et tilskudd og 
må følgelig føres i driftsregnskapet som får et overforbruk på kr 3,8 mill. Dette vil gi lavere 
kapitalkostnader kommende år.  

For avløp er det budsjettert med underskudd med dekning tidligere års overskudd. Også her ligger 
det an til større underskudd pga. økning i rentekostnader og energipriser ift. budsjett. Høyere 
markedspris for biogass gir på den annen side merinntekter. Det er dessuten mottatt mer avløpsvann 
som gir høyere inntekter fra kommunene.  

For renovasjon/gjenvinning er det budsjettert med et lite overskudd i 2022 som bidrag til inndekning 
av tidligere års underskudd. Rentekostnadene og energipriser ligger over budsjett. Utsatt oppstart av 
plastvaskeanlegg gir inntektsreduksjon, men også reduserte drifts- og kapitalkostnader. 

Det er mottatt mindre restavfall enn budsjettert, mens det for våtorganisk er en liten økning. 

Innenfor renovasjon har markedsprisene betydning for det økonomiske resultatet.  For papp og papir 
har prisene i 2021 hatt en betydelig økning som videreføres i 2022, men nevnte kostnadsøkninger gir 
dårligere resultat per 30.4.2022 enn budsjettert. 

IVAR Renovasjon Ryfylke er for 2022 budsjettert med et overskudd for delvis nedbetaling av tidligere 
års underskudd. Per 1. tertial ligger man totalt sett noenlunde i tråd med budsjett 

Investeringer 

Det er kostnadsført kr 189 mill. på investeringsprosjekter per 30. april av årsbudsjett investeringer  
2022 på kr 559,3 mill.    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 







Saksframlegg

Gebyrutvikling IVAR

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 22/338

Saksnr. Utvalg Møtedato
2022/21.2 Styret IVAR IKS 20.06.2022

Saksutredning: 
Styret får framlagt økonomiplan for 2023 – 2027 i november i tråd med gjeldende praksis.

På bakgrunn av henstilling fra kommunene har IVAR de siste årene oppgitt gebyrer for første år i 
økonomiplanen i månedsskiftet august-september for å gi kommunene et bedre grunnlag for sitt 
budsjettarbeid og fastsetting av kommende års gebyrer for abonnentene. IVAR vil også i år følge opp 
dette med fastsetting av 2023-gebyrene i august.  

Styret vil i denne saken få en muntlig orientering om foreløpig prognoser for utvikling i 
gebyrgrunnlaget. 

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen 



Saksframlegg

Oppfølging av IVARs mål

Saksbehandler: Ingrid Nordbø
Arkivsak nr: 22/366

Saksnr. Utvalg Møtedato
2022/21.3 Styret IVAR IKS 20.06.2022

Saksutredning: 

IVARs representantskap besluttet i sak 2021/10 den 26. november ny visjon og nye hovedmål for 
IVAR.  Forslag til visjon og mål ble utarbeidet etter en lengre arbeidsprosess som pågikk fra mai til 
oktober 2021, og som involverte svært mange medarbeidere i alle avdelinger i IVAR.  

De nye målene ble lansert internt i organisasjonen i desember 2021, og i perioden fra januar til mars 
har alle driftsområder, avdelinger og staber jobbet med å operasjonalisere målene for sitt område.  

I løpet av våren har fokuset vært kalibrering av målene på tvers av enheter, og kvalitetssikring av 
målene for å gjøre dem mest mulig målbare.  

IVAR har de siste årene arbeidet med å etablere et datavarehus for å samle og tilgjengeliggjøre 
driftsdata.  En del data knyttet til mengder mottatt til behandling, produksjon og energibruk er 
tilgjengelige i datavarehuset,  og erfaringene er at dataene har høy nytteverdi både i styring og i 
forbedringsarbeidet.  Det gjenstår imidlertid fortsatt en god del arbeid for at datavarehuset skal 
dekke våre behov. I tillegg til egne driftsdata er klilmaregnskapet, BedreVann-målinger, 
omdømmeundersøkelsen og medarbeiderundersøkelsen relevante kilder for å velge ut 
måleindikatorer. 

Den første ordinære rapporteringen på måloppnåelse vil skje ifm 2. tertial 2022.   

I møtet vil gi gi en muntlig presentasjon av hvordan IVARs mål er fulgt opp, med eksempler på mål for 
driftsområdene.  



Visjon og mål: 

IVARs visjon:  

Et samfunn der ingenting går til spille.

IVARs Hovedmål:  

IVARs samfunnsoppdrag Hvordan IVAR jobber IVAR som arbeidsplass

Vi skal være ledende innen 
bærekraftige samfunnsløsninger

Vi skal være kunnskapsrike og 
i spissen for bedre løsninger 

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

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Med hilsen 



Ingrid Nordbø Ingrid Nordbø 



Saksframlegg

Omlegging av innsamlingsordning hageavfall  -  status for oppfølging av 
vedtak i sak 2021/27.

Saksbehandler: Audun Roalkvam
Arkivsak nr: 18/561

Saksnr. Utvalg Møtedato
2022/21.4 Styret IVAR IKS 20.06.2022

Saksutredning: 
Det vises til sak 2021/27 Omlegging innsamlingsordning hageavfall som ble behandlet i oktober 
2021.   

Følgende vedtak ble fattet:  

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.

I møtet vil det bli gitt en muntlig orientering om status for arbeidet med å finne alternative 
kildesorteringsordninger for hageavfallet.  

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Audun Roalkvam 



Saksframlegg

Eventuelt

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 22/328

Saksnr. Utvalg Møtedato
2022/22 Styret IVAR IKS 20.06.2022

Saksutredning: 

Forslag til vedtak:

Med hilsen 

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen
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