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2022/39 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandling

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

2022/40 Godkjenning av protokoll

Behandling

Vedtak:
Protokoll godkjennes.

2022/41 Renovasjonsgebyr for Ryfylke, 2023

Behandling

Vedtak:

Slam- og renovasjonsgebyr 2023 for Strand, Suldal og Hjelmeland kommune vedtas som 
vedlagt forslag til gebyrregulativ viser.

Forslag til gebyrregulativ sendes over til kommunene for behandling i kommunestyrene.

2022/42 Økonomiplan 2023 - 2027 Budsjett 2023

Behandling
Jostein Karlsen gjennomgikk hovedtallenen i økonomiplanen.

Vedtak:
Innstilling til representantskapet:

· Økonomiplan 2023 – 2027 godkjennes som grunnlag for det arbeid som skal
utføres i planperioden.

· Det første året i økonomiplanen utgjør budsjett for 2023.
· Låneopptak på kr 444 100 000 til investeringer i 2023 godkjennes.
· Administrasjonen gis fullmakt til å reforhandle lånegjelden slik at nedbetalingstakten

kommer i samsvar med anleggsmidlenes gjennomsnittlige økonomiske levetid.
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2022/43 Interkommunalt arkiv (IKA) - Selskapsavtale og eierstrategi

Behandling

Vedtak:
1.  IVAR IKS godkjenner revidert selskapsavtale for IKA IKS, jf. vedlegg 1.

2.  IVAR IKS godkjenner eierstrategien overfor IKA IKS, jf. vedlegg 2.

3.  IVAR IKS delegerer fullmakt ihht. IKS-loven §4 til representantskapet i IKA IKS 
til å foreta og godkjenne den rent teknisk oppdatering av eierbrøken i 
selskapsavtalen § 5 i samsvar med faktisk folketall hvert 4. år. Krav til 
rapportering på bruk av delegert fullmakt følger av selskapsavtalen §5.

2022/44 Henvendelse fra Hjelmeland kommune og Strand kommune om VA 
infrastruktur

Behandling
Ingrid Nordbø og Lene Beadle orienterte.
Styret ga uttrykk for at sakens prinsipielle og strategiske aspekter må løftes fram i en ny sak 
som også må inneholde kommunedirektørenes syn.

Vedtak:
Saken utsettes.   Det legges fram ny sak med fokus på prinsipielle og strategiske aspekter 
ved at IVAR overtar all infrastruktur for noen eierkommuner.
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2022/45 Møteplan IVAR 2023

Behandling
Møtet 27. januar ble flyttet til 03.02.2022.  Møteplanen blir dermed slik:
Møteplan IVAR  2023

Styremøte fredag 03. februar kl. 09.00

Styremøte fredag 31. mars kl. 09.00

Styremøte fredag 21. april kl. 09:00

Repskapsmøte fredag 28. april kl. 09.00

Styremøte fredag 2. juni kl. 09.00

Styremøte fredag 15. september kl. 09:00

Strategisamling torsdag 12. – fredag 13. oktober

Styremøte fredag 24. november kl. 09.00

Repskapsmøte fredag 8. desember kl. 09.00

Vedtak:

Styret godkjenner møteplan iht. saksframlegg med endring av første møte fra 27. januar til 3. 
februar.

2022/46 Orienteringssaker

2022/46.1 Tertialrapport per 31.08.2022

Behandling
Jostein Karlsen gjennomgikk hovedtall for regnskap og finans per 31.08.2022.

Vedtak:
Tertialrapport pr 31.08.2022 tas til orientering.
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2022/46.2 Gebyrer i kommunene

Behandling
Ingrid Nordbø orienterte om kommunenes vann, avløps- og renovasjonsgebyrer for 2023
slik de foreligger i formannskapenes budsjettinnstillinger.  Gebyrøkningene varierer mellom 
kommunene fra 2 % til 56 %.  IVAR sin andel av gebyrene til kommunene utgjør mellom
30 – 47 % av totalt gebyr til husholdningene.  Variasjonene i endelig gebyr skyldes
forskjeller i hvilke utgiftsøkninger kommunene selv har hatt knyttet til vann, avløp og
renovasjon, og hvor mye oppstarte fond de har hatt fra tidligere år.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

2022/46.3 Statusrapport nyanlegg 30.09.2022

Behandling

Vedtak:
Rapporten status nyanlegg per 30.09.2022 tas til orientering.

2022/47 Eventuelt

Behandling
Diverse informasjon fra Ingrid Nordbø:

· Uavhengig undersøkelsesteam skal ledes av SINTEF.
· IVAR i media, også riksdekkende: Analyse av papiravfallet etter brannen.   Fokus på

mangelfull returordning for batterier.
· Det er dialog med utvalgte avfallsselskaper på vestlandet og sørlandet om samarbeid

om restavfallshåndtering.
· Lønnsoppgjøret i IVAR: Det er gitt lønnstillegg på 4%.  Noen medarbeidere har fått

tillegg utover dette.
Fastsetting av  lønn for adm. dir. (Unntatt offentlighet)
Ingrid Nordbø forlot møtet.
Styret diskuterte saken og besluttet å gi adm. dir. et generelt tillegg på 4 % pluss kr 25 000.

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

---------------------------         -------------------------         ---------------------  ----------------------
Reinert Kverneland           Hilda Bådsvik           Anne Waldemar Tore Morten Hope
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Status for verdisikring og plan for gjenoppbygging av ettersorteringsanlegget på Forus 
 
 

Saksnr. Utvalg Møtedato 
2023/04 Styret IVAR IKS 03.02.2023 

 
 
 
Saksutredning: 
 
SAKSUTREDNING: 
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1. Bakgrunn for saken 

I denne saken redegjøres det for aktivitene siden forrige styremøte knyttet til oppfølging av styrets 
vedtak i sak 2022/30 i oktober 2022:  

1. Ettersortering av restavfall er nødvendig for å oppnå lovkrav og lokale og nasjonale mål om 
sortering av plast. 
 

2. IVAR IKS skal ta initiativ til å gjenoppbygge anlegget på Forus.  Før endelig beslutning skal 
følgende gjennomføres:  
 
Tidligere brannrisikovurderinger for Forus miljøpark og for Forusområdet for øvrig skal 
oppdateres i lys av hendelsen. 
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Det skal utvikles et nytt brannkonsept for anlegget, der også eventuelle funn fra uavhengig 
undersøkelsen av brannen skal følges opp. 
 

3. Styret ber administrasjonen vurdere om teknologiske nyvinninger eller 
endrede rammevilkår/ytre forutsetninger kan gi et enda bedre og mer effektivt anlegg. 

 
Etter at egne undersøkelser og analyser av brannen opptok mye av vår oppmerksomhet i høst, har 
IVAR den siste perioden primært jobbet med verdisikring av de delene av anlegget som ikke er 
skadd av brannen, og forberedelse til riving av de totalskadde anleggsdelene. Videre jobber vi med 
nye risikovurderinger for området, og nytt brannkonsept for anlegget. Vi vurderer også andre 
driftsmodeller for anlegget, og utforsker muligheten for samarbeid med andre for å øke 
avfallsmengden inn til anlegget.   
 
Vi samarbeider nært med vårt forsikringsselskap KLP i de fleste aktivitetene, og opplever 
samarbeidet som åpent og konstruktivt. 
   

2. Verdisikring og forsikringssak 
 
Arbeidene med verdisikring av de anleggsdelene som ikke er totalskadd pågår for fullt. Verdisikring 
i administrasjonsfløyen og verksted er tilnærmet ferdig.  Det er etablert midlertidig kontor og 
møtelokale i administrasjonsfløyen. Dette benyttes som kontor for IVAR personell som følger opp 
arbeidene på stedet. 
 
Et spesialfirma for rengjøring av elektronikk og prosessutstyr kontrollerer og rengjør alle 
maskininstallasjoner.  Disse arbeidene forventes ferdig i løpet av våren.  Videreforedlingsanlegget 
for plast som består av selve vaskeanlegget, og ekstruderhallen (smelting og pelletering) ser ut til å 
være lite berørt av brannen. Det er foreløpig grunn til å forvente at dette anlegget vil være i samme 
stand som før brannen, etter rengjøringen.   
 
Det er inngått kontrakt med Stangeland Maskin om rivning av den skadde delen av bygget, 
sorteringshallen. I forkant av rivingen må det etableres diverse tiltak for å sikre bygget og trygg 
rivning. Disse arbeidene er startet opp. Selve rivningsarbeidet starter i slutten av februar og vil pågå 
fram til sommeren.  
 
Bygningene er som kjent fullverdiforsikret, noe som innebærer at bygget settes opp til samme 
standard som før brannen.  Som forsikringstaker kan IVAR gjøre ulike valg med hensyn til 
oppgjørsform.  Vi legger foreløpig til grunn en såkalt «styrt» prosess der forsikringsselskapet har 
ansvaret for den praktiske gjennomføringen av gjenoppbyggingen og betaler denne.  Alternativet 
er å få utbetalt en erstatnignssum, og deretter forestå gjenoppbyggingen i egen regi.  Denne 
oppgjørsformen er mest aktuell dersom det skal gjøres vesentlige endringer på bygget, som 
vanskeliggjør en klar fordeling av kostnader mellom IVAR og KLP.  
 
Maskindelen er forsikret gjennom en førsterisikoforsikring, og dekkes på grunnlag av innmeldt 
anskaffelsesverdi av maskinene, med en indeksjustering. Det er enda ikke avklart hvordan 
reinstallasjon av maskiner skal organiseres med tanke på grensesnittet mellom IVAR og KLP.  IVAR 
vurderer om det er hensiktsmessig å stå for reinnstallasjon av maskiner i egen regi.  Dersom IVAR 
skulle gjøre justeringer i anleggsdesignet, som resulterer i at maskiner, inventar eller løsøre ikke 
reinstalleres vil IVAR kunne forvente utbetaling av kontantbeløp ut fra omsetningsverdi på 
branntidspunktet. Denne summen vil være anslagsvis 40 % av gjenanskaffelsesverdien. 
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Verkstedet 
 
 
 

 
Midlertidige kontorer i administrasjonsfløyen 
 
 

3. Gjenoppbygging sorteringsanlegg. 
 
Anlegget var nytt og satt i drift i januar 2019.  Etter en krevende innkjøringsperiode de to første 
driftsårene var anlegget optmialisert, og i stabil drift med svært gode resultater.  Anlegget var klar 
for å øke avfallsmengdene inn til anlegget,  i samsvar med teknisk kapasitet og offentlige tillatelser. 
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IVARs utgangspunkt er dermed at anlegget gjenoppbygges med i hovedsak samme funksjonalitet 
og design som før brannen.  Vi har allikevel tatt et tydelig forbehold knyttet til nytt brannkonsept 
for anlegget.  Som styret tidligere er orientert om tilstreber vi en full «nullstilling» i forhold til 
tidligere brannkonsept for å sikre at vi får en helt ny og uavhengig vurdering av alle sårbarheter i 
anlegget, og alle tiltak som kan redusere brannrisko. Vi ønsker å sikre at erfaringene og kunnskapet 
vi har fått fra brannen blir brukt i veivalg knyttet til brannsikring.  Vi kan ikke utelukke at resultatet 
av dette vil føre til justeringer eller endringer i annleggsdesignet.  
 
Før brannen var det et mål å øke avfallsmengdene inn til anlegget, fortrinnvis gjennom langsiktige 
avtaler med kommunale avfallsaktører (husholdningsavfall).  Dialog med andre avfallsaktører har 
fortsatt etter brannen, og er nærmere omtalt under.  Disse prosessene griper ikke nødvendigvis inn 
i anleggsdesignet,  da anlegget slik det stod var dimensjoner for en økning til to skift.   Arbeidet 
med å analysere driftskostnadene i anlegget ved ulike avfallsmengder, og ved oppskalering til to 
skift har også fortsatt etter brannen.  
 
Oppsummert er det igangsatt følgende arbeid knyttet til å fremskaffe et kunnskapsgrunnlag for 
fremtidige valg: 

A. Satt i gang uavhengig undersøkelsesteam, Sintef. I gang og ferdig mars/april 2023. 
B. Tilbudsforespørsel rammeavtale brannrådgiver. Mottatt tilbud. 
C. Lønnsomhetsanalyse for ulike konsept sortering, pågår og er ferdig i februar 2023 
D. Avklaring av oppgjørsform med KLP. 
E. Avklaring entreprisemodell gjenoppbygging bygg og maskin 

Flere aktiviteter og veivalg har avhengigheter overfor hverandre, og det er et viktig fokus for 
ledelsen å sikre at prosessene er godt koordinert.  
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Lønnsomhetsanalyse       

Markedskontakt       
         
         

Konsept  Disp-plan   Rapport 
sortering  anlegg  Sintef 

           
              
   Brannkonsept    
   Risikovurdering    
          
          
   Beslutning    
   Oppstart bygging    
         
         
   Tilbudsforespørsel    
   entreprenør    
         
            
 Bygg   Maskin  
 (KLP)   (IVAR)  
        

 
Det vil være gjensidig avhengighet av flere aktiviteter. Kritisk aktivitet vurderes å være utarbeidelse 
av nytt brannkonsept og oppdatert risikovurdering for Forus Miljøpark. På bakgrunn av det dette 
bør legges frem beslutningspunkter til styret som leder frem mot en endelig igangsetting av 
gjenoppbyggingen av ESA.  
 
Planlagte drøftinger og beslutningspunkter for styret: 

 Styremøte 31. Mars: Sortering – dimensjonerende mengder og mulige avtaler med andre 
avfallselskaper.  Overtakelse av plastvaskeanlegget.  

 Styremøte 21. April: Gjennomgang rapport fra Sintef. Foreløpige risikovurderinger og 
brannskonsept.  Mulig oppstart av plastvaskeanlegg før sorteringsanlegget.   

 Styremøte 2. juni:  Risikovurdering og oppdatert brannkonsept.  Beslutte oppgjørsform med 
KLP.  Ingansetting av gjenoppbygging.  
 

4. Mulig samarbeid med andre avfallsselskap 

I årene som ettersorteringsanlegget på Forus har vært i drift er det besluttet bygging av flere 
tilsvarende ettersorteringsanlegg i øst- og midt Norge.  I IVARs nærområde i nord og sør derimot, er 
det foreløpig ingen planer om å etablere flere anlegg.  
 
I et nasjonalt perspektiv er det hensiktsmessig at antall, størrelse og plassering av 
ettersorteringsanlegg planlegges og bygges slik at det er kapasitet til å ta imot husholdningsavfall 
fra alle Norges kommuner. Det er ikke realistisk å tenke at mindre kommuner og avfallsselskap skal 



 

_________________________________________________________________________________________________ 
Arkivsaksnr.: 22/560  Side 6 

bygge egne sorteringsanlegg. Investeringskostnaden er høy og økonomisk sett er det 
stordriftsfordeler ved å bygge større. Dette tilsier at nasjonale avfallsselskap bør samarbeide for en 
mest optimal etablering og drift av ettersorteringsanlegg i Norge.  
 
Anlegget vårt hadde kapasitet og tillatelser til å ta imot mer avfall med opp til to-skift drift. Dette 
gav mulighet for at ettersorteringsanlegget på Forus også kunne ta imot husholdningsavfall fra 
andre avfallsselskap/kommuner. Før brannen tok anlegget imot husholdningsavfall fra 
Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal. I tillegg var vi i ferd med å også ta imot 
husholdningsavfall fra Dalane Miljøverk IKS (Eigersund, Sokndal og Bjerkreim) og IRS Miljø IKS 
(Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal). Mottak fra disse avfallsselskapene i tillegg til 
husholdningsavfall fra IVARs egne eierkommune var mulig ved ett skift.  
 
Dersom det benyttes to skift, kan anlegget på Forus dekke ettersorteringsbehovet for ytterligere 
avfallsselskap enn de som alt leverte/planla levering før brannen. IVAR har derfor etter brannen 
vært i dialog med andre kommunale avfallsselskap, både nord og sør, for å utforske om det er 
grunnlag for samarbeid. Ulike samarbeidsmodeller diskuteres for å sikre at mer avfall på sør- og 
Vestlandet kan bli ettersortert i vårt anlegg. Ideelt sett er det ønskelig med samarbeidsmodeller 
som sikrer langsiktige avtaler eller felles eierskap i driftsselskap eller anlegg.  
 
Dialogene har vært konstruktive. Samtidig, trenger avfallsselskapene vi har vært i dialog tid til 
interne prosesser for å ta endelige beslutninger på hvilke langsiktige løsninger de ønsker å satse på. 
Det er derfor trolig ikke realistisk at vi vil ha endelige signerte avtaler om leveranser eller 
samarbeidsform før IVARs beslutning skal fattes. Det vi håper på å få på plass, er intensjonsavtaler 
med avfallsselskapene vi er i dialog, som vi ser det mest sannsynlig og hensiktsmessig og 
samarbeide med.  
 

5. Plastvaskeanlegget 

Resultatene fra prøvedrift i juni og juli 2022 
Vi viser til jevnlige orienteringer om status for plastforedlingsanlegget i perioden før brannen.  
Anlegget var som kjent ikke overtatt fra leverandør. Etter en omfattende prosess våren 2022 var 
det imidlertid klar for en ytelsestest av anlegget som ble gjennomført i perioden 20.6 – 8.7.2022  I 
testen ble det vasket og pelletert hhv. LDPE (folie), PP og HDPE (hardplast) gjennom én uke hver, 
fra mandag til fredag og innenfor vanlig arbeidstid. 
IVAR hadde engasjert et eksternt konsulentselskap med spesialkompetanse innenfor plastforedling 
til å følge, dokumentere og evaluere prøve-driften sammen med IVAR personell. Det foreligger en 
evalueringsrapport fra den eksterne konsulenten som ble overlevert IVAR i oktober 2022. 
 
Hovedfunnene er følgende: 

· Plastvaskeanlegget framstår rent anleggsteknisk som et bra anlegg, både når det 
gjelder maskiner og andre komponenter. Flere løsninger fra leverandøren er bedre 
enn det man finner i andre plastvaskeanlegg i Europa. 

· Oppetiden («availability») for hhv. vaske- og ekstruderanlegget var ok. 
· Kapasiteten (i tonn/time) for vaskeanlegget var ok, men ikke for ekstruderanlegget. 

Ekstrusjonen måtte kjøres med redusert hastighet, som gjorde at det ikke lenger var 
samsvar mellom vaskekapasiteten og ekstruderingskapasiteten. 

· Vannforbruket på vaskelinjen var ok ved folievask, men litt for høyt for hardplast. 
· Forbruket av elektrisk strøm var innenfor kravspesifikasjonen. 
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· Forbruket av enkelte kjemikalier var høyere enn i sammenlignbare anlegg, mens 
bruk av vaskemiddel (detergent) var innenfor normalen. 

· Resultatene fra rensing av avløpsvannet (vaskevannet) i anlegget lå innenfor 
grenseverdiene, med unntak av ett betydelig avvik: Konsentrasjonen av løselige 
organiske stoffer var for høy også etter renseprosessen. 

· I løpet av testperioden ble alle hendelser som førte til avbrudd i vaske- eller 
ekstruderings-prosessen, registrert. 10 av 12 hendelser var av typen «hendelige 
uhell». To hendelser som hadde med etterbehandling av sorteringsrester/vaskevann 
å gjøre, vil imidlertid kreve bedre tekniske løsninger enn dagens. 

· Kvaliteten på produserte PP, HDPE og LDPE-pellets avvek marginalt fra 
kravspesifikasjonene i anbudet. 

· Hovedproblemet med pelletskvaliteten var knyttet til noe som ikke var blitt 
beskrevet (godt nok) i anbudet: Når ekstruderen går på full kapasitet, oppstår det 
små gassbobler i granula-tet, noe som reduserer salgsverdien av pelletsene 
betydelig. Dette gjelder i første rekke for plasttypen LDPE. 

 
Gjennom prøvedriften ble det dokumentert en rekke feil og mangler. Konsulenten mener likevel 
det er grunnlag for å slå fast at anlegget som sådan holder en høy teknisk standard, og at 
problemene vil kunne bli løst gjennom fortløpende optimalisering under full drift. Det er dog to 
hovedproblemer som vil kreve større tekniske tilpasninger, evt. utskiftinger av anleggsdeler: 
 
a) Anlegget for etterbehandling/rensing av vaskevannet har ikke god nok kapasitet og er ikke 
automatisert nok. Det kreves mye manuelt arbeid - og ferskvann - for å holde filtere, kanaler og rør 
åpne og dermed funksjonsdyktige. Rensekapasiteten ville dessuten blitt sprengt dersom man skulle 
drive vaskeanlegget døgnkontinuerlig. 
b) Kvaliteten på LDPE-granulatet må bli tilfredsstillende, samtidig som man opprettholder 
ekstruderens tiltenkte behandlingskapasitet Det er p.t. ikke klart om dette kan oppnås ved å gjøre 
noen enkle prosesstekniske grep, eller om større deler av ekstruderingsanlegget må byttes ut eller 
suppleres med ytterligere prosessutstyr. 
 
IVAR vil invitere AMUT til Forus og for å fullføre overtakelsesprosessen så snart plastvaskeanlegget 
er rengjort og tilbakeført til tilstanden før brannen i juli 2022. 
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Vaskehallen 
 

 
Ekstruderhallen 
 
 

Markedsutsiktene til plastvaskeanlegg 
Markedet for bruk av resirkulert plastmateriale har hittil vært preget av priskonkurranse mot 
jomfruelig plast. Tommelfingerregelen har vært at resirkulert plast kunne selges til en pris som lå 
på ca. 70% av prisen for jomfruelig plastråstoff. Prisen for ny plast var i all hovedsak avhengig av 
oljeprisen. Prisvariasjonene i plastmarkedet var med andre ord et speilbilde av fluktuerende 
globale olje- og gasspriser.  
 
Dette prisbildet er i ferd med å endre seg til fordel for resirkulert plast. I hovedsak skyldes dette 
reguleringer som medfører krav til innblanding av resirkulert plast i nye produkter, og avgifter og 
begrensninger på bruk av jomfruelig plast. 
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Gjennom EUs «Plastics Strategy» fra 2018 samt sin «New Circular Economy Action Plan” fra 2020 
griper EU nå kraftig inn i plastmarkedet;  
 

- Noen engangs-plastprodukter er blitt helt forbudt å produsere eller selge.  
- Det settes krav om resirkulerbarhet av plastemballasje, noe som på sikt vil øke tilgangen 

på «god» returplast.  
- Det settes krav om minsteandeler resirkulert plast i nye plastprodukter.  
- Det er blitt innført en avgift på bruk av jomfruelig plast i emballasjesammenheng - som 

vil gi en prismessig konkurransefordel for resirkulert plastråstoff.  
 
Etterspørselen etter resirkulert plast (heretter kalt r-plast) forventes å øke kraftig i årene som 
kommer, i hele Europa så vel som i Norden.  Industrien kan ifølge EU-krav ikke lage nye 
plastprodukter uten en viss andel med r-plast i produktene. Dette stiller imidlertid også krav til r-
plastens kvalitet. Resirkuleringsanlegg kan ikke belage seg på at man blir kvitt store mengder med 
plast til nokså enkle anvendelser, som parkbenker og bygningsplater. Økt etterspørsel etter r-plast 
vil komme for mer avanserte produkter som krever en dokumentert høy og stabil kvalitet til 
sekundærråvaren.  
 
Premiumkvaliteter på r-LDPE folieplast (granulat fra klar, ensartet folieplast uten tilsetningsstoffer 
og forurensninger) har allerede i dag greid å oppnå priser som ligger 10% over prisen til jomfruelig 
materiale. IVAR sine plastprodukter vil ikke kunne oppnå de høyeste prisene. Vårt utgangspunkt er 
såkalt post consumer plastics: forbruksplast-produkter i mange forskjellige farger og med ulike 
tilsetningsstoffer, sortert ut av blandet restavfall.  Den beste råstoffkvaliteten som man kan 
forvente å få ut av consumer-LDPE, er pellets som er egnet til å blåse - litt tykkere - folie av.  
 
Dersom IVAR lager et r-LDPE produkt som bare er egnet til støping av litt grovere plastprodukter, vil 
salgsprisen for pelletsene ligge i det lavere sjiktet. Dette er priser som ikke vil dekke 
plastvaskeanleggets behandlingskostnader pr i dag i dag. For å kunne drive økonomisk forsvarlig i 
et slikt markedssegment, vil man bli nødt til å operere vaskeanlegget døgnkontinuerlig.  
  
Oppsummert: Etterspørselen etter resirkulert plast vil øke, og prisene vil trolig også øke. Det er 
usikkerhet vedrørende hvor raskt prisene vil øke, og hvor mye de vil øke. For å oppnå en 
tilfredsstillende pris på resirkulert plast, må en satse på rimelig god kvalitet. Trolig vil IVAR ikke 
komme utenom å måtte drifte plastvaske- og pelleteringsanlegget i tre skift, for å sikre økonomien 
til plastforedlingsvirksomheten.  
 
Mulighetene for å sette plastvaskeanlegget i drift før ettersorteringsanlegget er gjenoppbygget 
 
Både  vaskeanlegget, og ekstruderhallen (smelting og pelletering) ser ut til å være lite berørt av 
brannen.  Når rengjøring av anlegget er ferdig er målet å fullføre overtakelsesprosessen med 
leverandøren. Vi kan derfor komme i den situasjonen at anlegget er overtatt av IVAR og klar for 
drift før ettersorteringsanlegget er gjenoppbygget.   Dette aktualiserer spørsmålet om å sette 
anlegget i drift før resten av sorteringsanlegget er klart.  Det vil være en teknisk risiko forbundet 
med å la anlegget stå uten drift over en lengre periode,  samtidig som det vil kreve at tekniske 
anlegg som vanntilførsel og fjernvarme som nå er satt ut av spill, reetableres midlertidig for denne 
anleggsdelen.  Det er kostnader forbundet med dette.  Plastforedling er en ny aktivitet for IVAR og 
innkjøring av anlegget vil kreve stor oppmerksomhet fra driftsorganisasjonen, og det kan derfor 
være noen fordeler med komme i gang med drift av dette anlegget før igangsetting av 
sorteringsanlegget.  
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Det er flere muligheter til å få tak i nok plast for å fullføre testkjøringene på vaskeanlegget, og IVAR 
har mottatt konkrete henvendelser fra aktører som vil kunne levere plast til behandling i vårt 
anlegg.  
 
Tekniske anlegg som er utbrent i sorteringshallen må reetableres.  Fjernvarme og vanntilførsel kan 
legges om og deler av inergen-flaskebanken kan flyttes for å dekke plastanlegget.  I tillegg er det en 
del arbeid med andre tekniske anlegg. 
 
Arbeidsmiljø i vaskeanlegget er helt avhengig av god ventilasjon. Det arbeides med å finne 
alternativer for avtrekk på ventilasjonssystemet, som deretter må sjekkes ut med statsforvalteren. 
Det må leies brakker for ansatte, med garderobe og administrasjon i hht arbeidstilsynets regelverk 
for faste arbeidsplasser. 
 
Det må utarbeides nytt brannkonsept, og for å kunne ta i bruk bygg etter brann må det gis tillatelse 
fra kommunen 
 
Samlet kostnad ved midlertidige tiltak vil være en viktig del av vurderingen av om anlegget skal 
settes i drift før resten av sorteringsanlegget,  og det jobbes i disse dager med å kostnadsberegne 
tiltakene.  
 
 
Oppsummert 
 
Etterarbeidet etter brannen ved ettersorteringsanlegget forløper som forutsatt, og i løpet av våren 
vil flere viktige beslutninger knyttet til oppgjørsform for forsikring og selve gjenoppbyggingen 
måtte fattes.   Administrasjonen vil komme tilbake med flere saker på de kommende styremøtene.  
  
 

Forslag til vedtak: 
 
 

1.  Styret tar redegjørelsen for arbeid med verdisikring og plan for gjennoppbygging til 
orientering.  

2. Styret ber om en statusoppdatering for overtakelse av plastvaskeanlegget i neste møte.  
 
 

 



Saksframlegg
Statusrapport nyanlegg 31.12.2022

Saksbehandler: Njål Erland
Arkivsak nr: 13/495

Saksnr. Utvalg Møtedato
2023/05 Styret IVAR IKS 03.02.2023

Vedlegg:
Status nyanlegg pr. 31.12.2022

Saksutredning:

Statusrapporten viser følgende for de største pågående investeringsprosjektene

Prosjekt Godkjent 
prosjektramme

Antatt sluttsum Forbrukt 

Per dato

110012 Ny råvannskilde Birkelandsvatnet 560 mill kr 488 mill kr 36,5 mill kr

110013 Utvidelse Langevatn 1.100 mill kr 1.039 mill kr 1.022 mill kr

110032 Hovedvannledning Vest 1.500 mill kr 1.479 mill kr 624,7 mill kr

110042 Høydebasseng Håland 122 mill kr 155 mill kr 52,1 mill kr

110049 Rehab VL Tronsholen - Tjensvoll 58 mill kr 57,6 mill kr 25,7 mill kr

110054 Tananger-ledningen (vann) 70 mill kr 72 mill kr 3,1 mill kr

SUM 3.410 mill kr 3.231,6 mill kr 1.764,1 mill kr

For alle prosjekt utenom ett er forventet sluttkostnad innenfor godkjent prosjektramme. For 
prosjektet 110042 Håland høydebasseng er det er et betydelig avvik fra godkjent ramme.

Håland høydebasseng
Håland høydebasseng fikk godkjent en prosjektramme på 122 mill kr basert på forprosjekt fra 
januar 2020. Det foreligger nå en forventet sluttkostnad på 155 mill kr som er 33 mill kr over 
godkjent prosjektramme.

Tabellen under viser kostnadsutviklingen delt opp på ulike områder:



Forprosjekt - jan 2020 Forventet sluttkostnad

Prosjektering 12 mill kr 25 mill kr

Entrerprisekost 96 mill kr 113 mill kr

Omliggende kostnader 3 mill kr 6 mill kr

Prosjektadministrasjon 8 mill kr 11 mill kr

Reserve 3 mill kr 0 mill kr

Total 122 mill kr 155 mill kr

Det er foretatt en analyse av årsakene til kostnadsoverskridelsen.

Prisstigning
Indeksen for «Boligblokk i alt” har steget med 19.3 % i perioden fra nov 2019 til november 2022.
Itillegg må det tas med prisstigning i perioden fra nov 2022 fram til tyngdepunktet i
anleggsutførelsen.  Totalt sett gir dette en prisstigning på mellom 20 og 25 % i forhold til
forprosjektet som lå til grunn for opprinnelig budsjett.
Prisstigningen forklarer i all hovedsak endingene i entreprisekostnadene.
Noe økning skyldes også behov for endringer av tekniske løsninger spesielt knyttet til tømme og
tappeledninger fra bassenget og fram til vassdrag. Løsningen i forprosjektet har i den videre 
planleggingen vist seg å ikke la seg gjennomføre som opprinnelig tenkt.

Prosjektering/prosjektadministrasjon
Prosjektering og prosjektadministrasjon er økt mer en prisstigning skulle tilsi. Disse kostnadene er
undervurdert i opprinnelig budsjett.

Dagen overslag utgjør 23 % av den totale estimerte investeringskostnaden. Dette er i øvre
kant av det som normalt brukes på disse aktivitetene

Reserve/margin
I det nye forventede kostnadsoverslaget ligger det ikke inne noe margin. Det er fortsatt en del 
usikkerhet omkring kostnadene. Dette gjelde spesielt arbeidene på Tvihaug som ikke vil bli 
kontrahert før i 2025.
For å ta høyde for noe av usikkerheten foreslås at det legges inn en reserve på 3 mill kr i tillegg til
forventede kostnaden.

Muligheter for innsparing
Det er vanskelig å se for seg store muligheter for innsparing på dette tidspunktet i prosjektet.
Drift har spilt inn at de er skeptiske til valget av Sedum på taket, da dette vil vanskelig gjøre 
muligheten for å finne og utbedre mulige lekkasjer. Dette er spesielt viktig over bassengdelen. 
Sedumtaket er lagt til grunn i reguleringsplanen og vi sjekker nå om kommunen kan godta en slik 
endring. Dersom Sedumtaket går ut kan vi spare i størrelsesorden 1 – 1.5 mill kr.



Kontrakten med rådgivende konsulent har en prisreguleringsklausul som har slått veldig ugunstig 
ut for IVAR. Vi har tatt opp en dialog konsulentselskapet for om mulig gjøre endringer på denne. 
Dette vil imidlertid ikke gjøre store utslag på totalen.

Vi kommer også til å ta opp en diskusjon med konsulent på årsaker til at prosjekteringskostnadene 
har blitt høye. Dette vil ikke påvirke kostnadene i dette prosjektet men vil kunne gi nyttig erfaring 
og læring.

Oppsummering

Prisstigningen er den største forklaringen på hvorfor kostnaden har økt med over 20%. Det er 
imidlertid en høy prosjekteringskostnad for prosjektet, høyere enn for andre tilsvarende prosjekt. 
Prosjektet har av ulike årsaker vært underbemannet og det har medført at vi har oppdaget 
kostnadsoverskridelsen for sent. Det er naturlig å gjøre de kostnadsreduserende tiltak som er 
mulig. Prosjektet må ha en tilleggsbevilgning på 33 mill kr for å kunne fullføres.

Forslag til vedtak:

1. Statusrapport nyanlegg tas til etterretning

2. Det bevilges 33 mill kr ekstra til prosjekt 110042 Håland høydebasseng slik at ny godkjent 
prosjektramme blir 155 mill kr

Med hilsen

Ingrid Nordbø Njål Erland
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PLAN OG UTBYGGING
Her rapporteres de største og viktigste prosjektene. I tillegg til disse er det en rekke mindre 
prosjekter. Under hvert prosjekt er en kort beskrivelse sammen med status for siste kvartal. 
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 klima regnskap, og er i dialog

med konsulenter og kommuner. Det er utført for 3 prosjekt.

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 488 mill kr 36,5 mill kr

110013 Utvidelse Langevatn 1.100 mill kr 1.039 mill kr 1.022 mill kr

110032 Hovedvannledning Vest 1.500 mill kr 1.479 mill kr 624,7 mill kr

110042 Høydebasseng Håland 122 mill kr 155 mill kr 52,1 mill kr

110049 Rehab VL Tronsholen - Tjensvoll 58 mill kr 57,6 mill kr 25,7 mill kr

110054 Tananger-ledningen (vann) 70 mill kr 72 mill kr 3,1 mill kr

SUM 3.410 mill kr 3.231,6 mill kr 1.764,1 mill kr
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NYANLEGG VANN

110012 Ny råvannskilde Birkelandsvannet
Formålet med prosjektet er å koble inn ny råvannskilde til IVARs vannforsyning. Dette i tråd 
med” Hovedplan drikkevann 2050” og styrets vedtak av 23. september 2011 om valg av 
Birkelandsvannet som ny råvannskilde.

Fysisk omfatter prosjektet blant annet etablering av:

- Vanninntak på ca. 80 m dyp i Birkelandsvannet
- Vanntunnel med pumpestasjon til dagens vanntunnel nord for Stølsvann antatt lengde ca.

5 km. Adkomsttunnel fra Nedrebø inn til vanntunnel ca. 800 m.
- Vei fra dagens veinett på Nedrebø til adkomsttunnel ved foten av Ragsfjellet, ca. 2-3 km. 
- Etablering av deponier for sprengtstein
- Tiltak for å lede vann fra Stølsvannet til Birkelandsvannet

Søknad om konsesjon med konsekvensutredninger er ferdigstilt og ble sendt til NVE 9.11-15. 
IVAR ble tildelt konsesjon i august 2018. Vedtaket ble påklagd og endelig konsesjon forelå i
mai 2020.
Forprosjekt er ferdigstilt og prosjektramme satt til 560 mill kr. I langtidsbudsjettet er lagt inn at 
anleggsarbeidene starter tidligst i slutten av 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.
Detaljplan for miljø og landskap ble oversendt NVE for gjennomgang / kvalitetssikring 
(uoffisiell oversendelse) i vår. Tilbakemelding forelå i november. Detaljplanen oppdateres nå 
på bakgrunn av tilbakemeldingen, og planlegges oversendt NVE i løpet av januar. Parallelt 
starter ferdigstilling av reguleringsforslag slik at dette kan sendes Bjerkreim kommune så 
snart som mulig etter at Detaljplanen for miljø og landskap er godkjent.

Selve anleggsarbeidene antas foreløpig å kunne gjennomføres på ca 3 år. 
Oppstartstidspunkt for anleggsarbeider er bestemt til 2025/26.
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. Lang tid mellom behandling 
av budsjett og oppstart av anleggsarbeider gjør at budsjettet må revideres før oppstart.

Antatt slutt kostnad  kr 488 000 000,-
Godkjent prosjektramme kr 560 000 000,-
Bevilget 2022 kr 0,-
Totalt bevilget kr 43.500.000,-
Totalt forbruk 01.01.2023 kr 36.500.000,-
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.
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Anlegget ble satt i drift mot nettet 19. mai 2021 og offisiell åpning ble holdt 6 oktober.

Det pågår fortsatt noe sluttarbeider og oppretting av mangler. Vi er også i dialog med bygg 
entreprenør vedrørende tetting av diverse innvendige lekkasjer som er vissuelt skjemmende.

«Gammel» del av anlegget er satt i prøvedrift som vil pågå hele neste kvartal.

Antatt slutt kostnad kr 1.039.000.000,-
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 01.10.2022                                                                             kr   1.022.000.000,-
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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 lokalisert på Fjermestad i 
nærheten av eksisterende styringsbasseng.
Konsulentfirmaet Cowi AS er engasjert til utarbeidelse av prosjektering, reguleringsplan og
konsekvensutredning.

STATUS

Prosjektering
Ferdig, utbyggings assistanse pågår.

Reguleringsplaner
Vedtatte reguleringsplanene i alle involverte kommuner.

Entrepriser
Entreprise E01 Rørledning Langevatn – Fjermestad er tildelt RISA AS
Entreprise E02 Rørledning Fjermestad - Engjelsvåg er tildelt Stangeland Maskin AS 
Entreprise E03 Rørledning Engjelsvåg - Grannes er tildelt RISA AS

Entreprise E09 Fjermestad Styringsbasseng – er tildelt SV Betong AS
Entreprise E10 Ventilkammer på Kverneland, Engjelsvåg og Lona – er tildelt Jærbetong AS
Entreprise E11 Ventilkammer Todneim, Soma, Røyneberg og Grannes er tildelt 
Jærentreprenør AS

Entreprise E12 Rør og ventiler i alle bygg – er tildelt ENWA AS
Entreprise E13 Turbinaggregat til Fjermesad styringsbasseng – er tildelt ECS AS
Entreprise E14 Elektro i alle bygg – er tildelt Rogaland Industri automasjon AS
Entreprise E15 Styring og overvåking, Rammekontrakt er startet.
Entreprise E05 Styrt boring Røyneberg/Kjerrberget - er tildelt Entreperenørservice AS 
Entreprise E06 Tunnel Grannes – Tjensvoll – er tildelt Arbeidsfellesskapet B&G Tunnel AS 
og Stangeland Maskin AS.

Det forventes utlysing av Entreprise E16 Rørledning Grannes ventilkammer – Tjensvoll 
høydebasseng i løpet av 1-2.kvartal 2023. Dette er siste entreprise som utlyses i prosjektet.
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Utbygging

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

Planlagt ferdig årsskifte 24/25.

Rørledning i grøft
Langevatn - Engjelsvåg, rørledningen er ferdig lagt, Strekningen Langevatn til Fjermestad er 
trykktestet.
Strekningen Engjelsvåg - Grannes, anleggsvei etablert fra Engjelsvåg til Todnem, ledning 
ferdig lagt frem til Lona ventilkammer.
Det gjenstår å inngå en siste Entreprisekontrakt på strekningen mellom Grannes
ventilkammer og Tjensvoll høydebasseng. Denne entreprisen kan ikke utføres før tunellen 
mellom Grannes og Tjensvoll er ferdig, og konkurransen er planlagt utlyst i løpet av 1.kvartal
23.

Rørledning i vann
PE ledning over Edlandsvatnet er ferdig og trykktestet.
PE ledning over Frøylandsvatnet er klar til trykktesting.

Bygg (1 styringsbasseng og 7 ventilkammer)
Fjermestad styringsbasseng - Betongarbeider er ferdig, utvendig terrengarbeid gjenstår. 
Kverneland, Engjelsvåg og Lona - Betongarbeider er ferdig, utvendig terrengarbeid gjenstår. 
Todneim ventilkammer – Byggegrop utgravd, bunnplate og vegger under terreng er støpt
Soma ventilkammer – Byggegrop utgravd. bunnplate og rør hovedstokk er støpt.
Røyneberg ventilkammer - Anleggsvei frem til ventilkammeret er etablert.
Grannes ventilkammer – Planlagt oppstart 2.kvartal 23.
Maskin (Rør og ventiler)
Alt rørmateriale og ventiler er innkjøpt og levert til prosjekt lager.
Kverneland ventilkammer - Rør og ventiler ferdig montert og trykktestet.
Engjelsvåg ventilkammer – Rør og ventiler ferdig montert og trykktestet.
Lona ventilkammer – Rør og ventiler ferdig montert og trykktestet.
Fjermestad styringsbasseng – rørsystemene er ferdig montert og trykktestet.
Todnheim, Soma 2, Røyneberg og Grannes ventilkammer - Prefabrikasjon av rør pågår.
Elektro og automasjon
Montasje pågår i bygg hvor det er klart for el installasjoner.
Grovhullsboring, Kjerrberget, Bærheimsfjellet og Tjensvoll
Entreprenørservice AS innstilt som vinner av konkurransen og kontrakt er inngått.

Tunnelentreprise
Kontrakten er tildelt arbeidsfellesskapet BG Tunnel AS og Stangeland Maskin AS. 
Avspenning av matjord og klargjøring av påhugg på Grannes er startet.

RISIKO

Utfordrende å anslå videre prisutvikling, kan resultere i uforutsette kostnader/økt tilbudspris. 
Kryssing av Figgjo elva, lakseførende vassdrag og elvemuslinger som skal hensyntas.
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KOSTNADER

Antatt slutt kostnad                                                        kr 1.479 mill
Godkjent prosjektramme                                                   kr 1.400 mill
Bevilget totalt 2022                                                      kr 818    mill
Totalt forbruk pr. 01.01.2023                                             kr 624,7 mill

110042 Høydebasseng Håland
For å sikre vannforsyningen i Hå kommune er det inngått avtale mellom Hå kommune og 
IVAR IKS om fordeling av prosjekter og kostnader for en rekke prosjekter. Dette for å kunne 
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.

Fremdriftsplan:
Forprosjekt: ferdigstilt januar 2020
Planarbeid: ferdigstilt april 2021
Det.prosjektering:          ferdigstilt desember 2021
Kontraktinngåelse for basseng: ferdigstilt mai 2022
Anleggsstart basseng og ventilkammer: juni 2022
Forventet ferdig basseng Håland:  Sommeren 2024
Oppstart Tvihaug forventet:  Sommeren 2024

Status fremdrift:

Kontrakt for entreprise B1(bygningsarbeider), M1(maskininstallasjoner) og E1 
(elektroinstallasjoner) er inngått.

Byggetillatelsen for forberedende arbeider, grunnarbeider og betongplate for basseng ble gitt 
i begynnelsen av juni.
Byggetillatelsen for bygningsarbeider for etablering av basseng og ventilkammer ble gitt i
august 2022.
Byggetillatelsen for VA-grøft og utomhusarbeider ble gitt des 2022.
Alle nødvendige byggetillatelser på Håland er nå gitt.

Anleggsarbeidene startet i juni måned. Grunnarbeider for basseng og ventilkammer er 
ferdigstilt og arbeidene med støp av ventilkammer pågår. Støp av vegger for basseng starter 
opp i januar.

Nødvendige grunneieravtaler i forbindelse med etablering av bassenget og tilhørende VA 
grøfter, er inngått.
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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. 01.01.2023:
Antatt sluttkostnad   155.000.000,-
Godkjent prosjektramme                                                                             122.000.000, -
Budsjett per 2022                                                                                  72.000.000,-
Bevilget i 2022                                                                                              53.000.000,- 
Totalforbruk per 01.01.2023                                                                         52.100 000,-

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):

Arbeidene ferdigstilt med unntak av (sluttoppgjør og FDV).

Delstrekk 2 (Tronsholen-Stangeland):

Kontrakt inngått med T Stangeland Maskin.
Byggetillatelse er gitt.
Prosjektering er ferdigstilt og anleggsarbeidene starter 2 jan 2023. Forventes ferdig aug
2023.

Avklaring mot berørte grunneiere pågår fortløpende.

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.
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.
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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. 01.01.2023:
Antatt sluttkostnad:   kr 57 600 000
Godkjent prosjektramme kr 58 000 000 (inkludert tilleggsbevilgning januar 2021)
Bevilget per 2022  kr 58 000 000
Totalt forbruk pr. 01.01.2023 kr 25 700 000 (inkludert skisseprosjekt)

110054 Tananger-ledningen
I tilknytting til prosjektet hovedvannledning vest, skulle det etableres vannforsyningsledning 
fra Røyneberg til Hogstad i Sola kommune.  Men pga. dårlig grunnforhold bestemte 
prosjektgruppen å endre planen for ledningstraseen. Det nye traseen skal gå fra Grannes 
ventilkammer på østsiden av Hafrsfjord til Nordre Vardåsen høydebasseng på vestsiden av 
Hafrsfjord

Omfang:
Total lengde på traseen er ca. 5135 m, der ca. 3290 m utgjør sjøledning gjennom Hafrsfjord. 
Prosjektet omfatter komplett forprosjekt, detaljprosjektering og utbygging. 
Prosjektaktivitetene omfatter også utarbeidelse av reguleringsplan for ledningen.

Fremdrift:
Planarbeid november 2023
Prosjektering desember 2023
Utbygging desember 2024
Ferdigstillelse februar 2025

Status:
Arbeidet med forprosjektrapport pågår. Forventes ferdig i januar 2023.
Berørte grunneiere ble kontaktet i mai-juni måned. Det er foreløpig ikke oppnåd enighet om 
trase. Geotekniske undersøkelser er ikke gjennomført pga manglende grunneiertillatelser.

Arbeidet med planinitiativ var ferdig men må justeres noe for å ta høyde for alternative 
trasejusteringer.

Viktigste utfordringer og arbeid i neste periode.
Om mulig få endelig avklaring på trasevalg.

Risiko:
• Tid for behandling av reguleringsplan/søknader (tidsbruk)
• Kryssing av eksisterende infrastruktur,
• Grunneireavtaler
• Sjøledning Hafrsfjord (bunnforhold)
• Grunnforhold langs landledning

Status økonomi pr. 01.01.2023:
Antatt sluttkostnad   72.000.000,-
Godkjent prosjektramme                                                                              70.000.000, -
Budsjett per 2022                                                                                   5.000.000,-
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Bevilget i 2022                                                                                                5.000.000,- 
Totalforbruk per 01.01.2023                                                                            3.098.000,-

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.

Prosjektering påbegynt høst 2022

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. Den ble godkjent juni 2022, i tråd mer forslag. 
Miljø- og landskapsplan innsendt til NVE juni 2022, revisjon innsendt januar 2023 
Arkeologisk undersøkelse utført august 2022, uten konsekvenser for løsning

Prosjektering og formelle godkjenninger 2022 –2024

Bygging 2024 - 2026

Risiko

• Godkjenning myndigheter (NVE, statsforvalter, kommune)
• 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
• Aug 2022: sterk økning priser byggevarer

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. 31.12.2022                                             kr.     1.010.079
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NYANLEGG AVLØP

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.

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.
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.

Hå kommune behandlet 15.12.2022 klagesak for plan 1052A Kryss Grødaland i Utval for 
tekniske saker og næring. UTN gjorde følgende vedtak:

1. Utval for tekniske saker og næring finner ikkje grunn til å ta klagen frå Torbjørn Reime
til følge.

2. I samsvar med plan- og bygningslova § 12-12, jf. § 1-9, blir klagen sendt til
Statsforvaltaren i Rogaland med følgjande fråsegn: Utvalet sluttar seg til vurderinga til
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Kommunedirektøren slik den går fram av dette saksframlegget, og meiner at klagen 
ikkje bør tas til følge. 21/18841 Side 2 av 12

3. Klagen får oppsettande verking for reguleringsvedtaket gjort av kommunestyret
(forvaltingslova § 42) fordi forholda det er klaga på, påvirker byggeområdet på en slik 
måte at igangsetting av tiltak innanfor planområdet må stanses.

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. Pumpeledningen kommer 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 og materiale er PE. Prosjektet skal utføres som en 
totalentreprise.

Kontrakt med EB Marine (totalentreprenør) ble inngått 25.11.22. COWI er med som 
prosjekterende og har startet detaljprosjekteringen. Undersøkelser av sjøbunnen i 
Gandsfjorden ble gjennomført 02.01.23. EB Marine har bestilt rør.

Status på myndigheter er som følger:
- Sandnes Havn – tillatelse til tiltak etter Havne- og farvannsloven §14 er gitt.
- RFK og Byantikvaren – ikke innvendinger til tiltaket i forhold til kulturminner på land.
- Stavanger Maritime museum har gjort marinarkeologiske undersøkelser i sjø og det

ble ikke gjort funn. SMM har ikke merknad til tiltaket.
- Statsforvalteren – tiltaket trenger ikke tillatelse etter forurensningsloven, men

arbeidene må gjennomføres utenfor gytesesongen for torsk.
- Søknad om mindre reguleringsendring (hensynssone rundt pumpeledningen) er

godkjent av Sandnes kommune.
- Dispensasjonssøknad, som var en del av søknad om mindre reguleringsendring, må

avklares og godkjennes av byggesak.

Videre arbeid neste kvartal:
• Starte arbeid med byggesak og få dispensasjoner godkjent
• Inngå leggetillatelser for pumpeledningen med Sandnes kommune
• Ferdigstille og signere avtale med RFK
• Følge opp detaljprosjektering
• Gjennomføre miljøtekniske grunnundersøkelser (omfang må avklares først)

Den største risikofaktoren per dags dato er å ikke rekke å sette sjøledningen i drift før 
oktober 2023 når RFK skal begynne sine arbeider med Bussveien i Strandgata. Andre 
risikofaktorer er å ikke få tillatelse fra aktuelle myndigheter og prisstigning.

Fremdrift
- Utarbeide tilbudsgrunnlag: april 2022 – september 2022 - Ferdig
- Kontrahering totalentreprenør: oktober 2022 – november 2022 - Ferdig
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- Detaljprosjektering: desember 2022 – mai 2023 - Pågår
- Utførelse: mai 2023 – oktober 2023

Økonomi
Godkjent prosjektramme                                                    kr 25.000.000
Budsjett per 2022                                                       kr 0
Totalt forbruk pr. 01.01.2023                                              kr 686 516

NYANLEGG RENOVASJON

130005 Ettersorteringsanlegg (710760)

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

Bygging av anlegget startet i mai 2016. Montering av maskiner begynte i november 2017 og 
var ferdig installert mars 2019.

Første maskinentreprise, sorteringsanlegget, ble overtatt i juni 2019.

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

Planlagt oppstart prøvedrift er planlagt januar 2022, med vilkår. Det er varslet dagmulkt 
knyttet til denne fristen.

Det er tvil om krav i hht kontrakt kan oppnås. Dette gjelder bl.a  kvern, som har lang 
leveringstid for utskifting, bobler i den extruderte plasten og stabilitet i anlegget. Prøvedrift 
med vilkår kan bli aktuelt å igangsette for å opprettholde framdrift.

Konsulentfirma HTP Engineering er engasjert for å gjøre en ekstern statusrapport og

Framdrift:

Sorteringsanlegg:
Oppstart installasjon maskiner: November 2017
Overtatt: 28.juni 2019
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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 av 
anlegget og prosessen. Deres oppsummering: Anleggets generelle tilstand er bedre enn 
fryktet. Design prosess bra og standard utstyr høy. 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.

Det er fullført 12 ukers prøvedrift av vaskeanlegg og extruderanlegg. HTP Engineering har 
hatt ansvaret oppfølging og vil lage en rapport med resultatene av prøvedriften.

Neste oppgave var å gjennomføre en overtakelse av anlegget og sluttoppgjør med AMUT. 
Brannen på ESA 22. juli 2022 påvirket dette. Plastvaskeanlegget er i begrenset grad påvirket 
av brannen. AMUT monterte ny kvern da brannen oppstod. Dette arbeidet er ikke fullført og 
anlegget er ikke testet ny kvern og etter brannen.

Antatt sluttkostnad *                                 kr 722.000.000,-
Godkjent prosjektramme kr 722.000.000,-
Totalforbruk                                                            kr 707.197.000,-

I etterkant av brannen er det igangsatt følgende aktiviteter internt i IVAR:

A. Foretatt egen undersøkelse av innhold i avfallet der den første brannen startet 
B. Engasjert et uavhengig undersøkelsesteam for brannårsak
C. Startet arbeidet med verdisikring av bygget
D. Sendt ut forespørsel på rivearbeidene
E. Tett dialog med KLP om forsikring og vilkår
F. Vurdering av konsept for nyetablering sorteringshall
G. Utarbeidet forespørsel for ny brannbrannkonsulent, inkl risikovurderinger

For plastvaskeanlegget har HTP utarbeidet en rapport for prøvedriftperioden. 
Plastvaskeanlegget er i moderat grad brannskadet, men har fått sotskader på elektrisk utstyr 
som må rengjøres. Det er ikke klart å starte opp videre drift av anlegget.

Det er besluttet å lage et nytt prosjekt for gjenoppbyggingen av ESA. Det nye prosjektet vil i 
fremtiden bli tatt med i statusrapporten. Det er en egen styresak om gjenoppbyggingen av 
ESA etter brannen i styremøte 3. februar.
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Saksframlegg
Sammensetning av representantskapet og om valgkomite for styrevalg. 
Forslag fremmmet i representantskapet.

Saksbehandler: Ingrid Nordbø
Arkivsak nr: 23/69

Saksnr. Utvalg Møtedato
2023/06 Styret IVAR IKS 03.02.2023

Saksutredning:

Bakgrunn for saken:
I møte i IVARs representantskap den 9. desember ble følgende forslag lagt frem av Svein Høyland
fra Hå kommune, under Eventuelt:

Jærrådet, som består av kommunane Hå, Time, Klepp, Gjesdal og Sandnes, vil be IVAR om å 
vurdera å etablera ei ordning med valgnemnd ved styrevalg.
Ei valgnemnd måtte då, på bakgrunn av innspel frå eigarkommunane, vurdera kandidatane opp 
mot behovet for ulike kompetansar i styret ved innstilling til representantskapet.

Jærrådet vil og be om at det vert vurdert ei ordning der kvar eigarkommune har ein representant i 
representantskapet, og at røysta til denne vert vekta i forhold til eigarandel i selskapet.

Representantskapet fattet følgende vedtak:

· Innspillet fra Jærrådet oversendes administrasjonen som involverer administrasjonen i
eierkommunene.

· Saksframlegg legges fram for styret.
· Styrets syn på saken forelegges representantskapet i egen sak 28. april 2023

Forslaget er formelt oversendt eierkommunene fra IVAR. Det er i tillegg orientert om forslaget i 
felles møte med kommuneadministrasjonene i januar.

Representantskapets sammensetning
Sammensetningen av IVARs representantskap er regulert i selskapsavtalen § 8-1 som lyder:

Representantskapet har 26 medlemmer med fordeling basert på folketallet i de respektive 
kommuner, men slik at hver eierkommune får minst en representant hver, og slik at ingen 
kommune får flertall alene;
Stavanger           10 medlemmer
Sandnes              5 medlemmer
Sola                       2 medlemmer
Hå                          1 medlem
Klepp                    1 medlem
Time                      1 medlem
Gjesdal                1 medlem



Kvitsøy 1 medlem
Randaberg         1 medlem
Strand                  1 medlem
Hjelmeland         1 medlem
Suldal                   1 medlem

Representantskapets rolle.  Anfebalinger om eierstyring.
Kommunestyret i hver eierkommune utøver eierstyring gjennom sin deltakelse i
representantskapet. Det er viktig både for kommunen som eier og for selskapet at det utøves et
eierskap som er godt forankret i kommunens mål, og eiernes felles eierstrategi.

Representantskapsmedlemmene representerer sine respektive kommuner, og kommunen har 
instruksjonsrett overfor sine medlemmer i representantskapet.  Rollen skiller seg dermed vesentlig 
fra rollen som folkevalgt i et kommunalt folkevalgt organ, der man deltar og bidrar basert på sin 
tilhørighet til et politisk parti.   KS sin rapport Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og 
kontroll, anbefaler at det er sentrale folkevalgte som oppnevnes som representanter i eierorganet.
(https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/for-deg-som-
folkevalgt/AnbefalingerEierskap2020.PDF , side 18).

Ifølge IKS-loven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-01-29-6 ) kan man velge å definere 
hvordan hver stemme til representantskapsmedlemmene skal telle ved stemmeavgivning som et 
alternativ til at hver representant har èn stemme (ref. §9). Dette åpner for en alternativ 
sammensetning av Representantskapet i IVAR IKS sammenlignet med den sammensetningen vi har 
i dag.

Et eksempel på hvordan en sammensetning med ett medlem per eierkommune kan praktiseres er 
fra selskapsavtalen for Rogaland revisjon IKS
(https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/politikkadministrasjon/kommunalt-
eierskap/interkommunale-selskap/selskapsavtale-for-rogaland-revisjon-iks.pdf ) som sier følgende:

«Samtlige deltakerkommuner og fylkeskommunen velger hver sin representant med personlig
vararepresentant. Den enkelte deltaker kan være representert gjennom andre ved bruk av fullmakt.
Ved voteringer vektes den enkelte kommunes stemme svarende til deltakerens eierandel i selskapet 
med utgangspunkt i fremmøtte deltakere.»

Bakgrunnen for KS sin anbefaling om at sentrale folkevalgte bør oppnevnes til eierorgan er 
behovet for å ha nærhet til den strategiske styringen av egen kommune, og derigjennom enkel 
innsikt i egen kommunes mål for eierskapet og forventninger til selskapet.

Av IVARs 26 representantskapsmedlemmene er det 15 som ikke er medlem av formannskapet i sin 
kommune. Av de 11 som er medlemmer av formannskap, er 7 representantskapsmedlemmer 
ordførere og ytterligere 4 er formannskapsmedlemmer.

Valgkomite for styrevalg
Ved de to siste styrevalgene i 2015/16 og 2020 har det vært nedsatt en valgkomite som har innstilt
på valg av styret til representantskapet.  Ved siste styrevalg bestod valgkomiteen av følgende fem 
medlemmer:

Leder; Dag Mossige, Stavanger
Tom Henning Slethei, Sola
Annelin Tangen, Sandnes
Gunn Dalen Håland, Hå



Jarl Endre Egeland, rep. skapets leder.

Selskapsavtalen regulerer sammensetning av styret slik:

§ 9-1
Styret har 7 medlemmer med personlige varamedlemmer. Medlemmene fordeles slik:
Stavanger                                                                          2 medlemmer
Sandnes                                                                             1 medlem
Kvitsøy, Randaberg, Sola, Strand, Hjelmeland og Suldal til sammen     1 medlem
Klepp, Hå, Time og Gjesdal, til sammen                 1 medlem
Ansatte                                                                              2 medlemmer

§ 9-2
5 av styrets medlemmer med varamedlemmer velges av representantskapet etter forslag fra
eierkommunene.
2 av styrets medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

§ 9-3
Styret fungerer til nytt styre er valgt og konstituert.

§ 9-4
Styret velger selv leder og nestleder.

Prosess for etablering av nytt representantskap og styre for IVAR IKS
Representantskapet vedtok i november 2019 en prosess for etablering av nytt representantskap 
og styre etter kommunestyre- og fylkestingsvalg.  Denne prosessen innebærer at sittende 
representantskap velger valgkomite på høsten i valgåret, etter innstilling fra sittende styre.  Første 
møte i nytt representantskap avholdes i januar/februar etter valgåret. I dette møtet konstituerer 
representantskapet seg selv og velger nytt styre.  Sittende styre godkjenner årsregnskapet for 
foregående år (valgåret),  og nytt styre trer inn på våren i året etter valgåret.

Videre oppfølging av forslaget fra fem eierkommuner:

Forslaget om endret sammensetning av representantskapet:

Hvordan eierne best setter sammen eierorganet er primært et spørsmål for eierne, innenfor 
rammen av IKS-loven.  Selskapet og selskapets styre har interesse av at de overordnete ytre 
rammene for selskapets drift og utvikling formidles på en tydelig måte, og at eierne er enige om 
hovedretningen for selskapets utvikling.  Eierne selv er nærmest til å vite hvordan de oppnår dette. 
Ved flere representantskapsmedlemmer fra hver kommune vil det kunne bli en utfordring å 
oppfylle anbefalingen om at disse er sentrale folkevalgte, fordi en vil legge beslag på en stor andel 
av de sentrale folkevalgte til kommunen.

Endringer i størrelse og sammensetningen av representantskapet krever endringer i 
selskapsavtalen.  Administrasjonen i IVAR har formidlet til kommunedirektørene at vi kan bistå 
med praktisk tilrettelegging og koordinering eierne imellom for at de skal komme frem til felles 
enighet om eventuelle endringer i selskapsavtalen.

Valgkomite og styresammensetning basert på kompetansebehov
Gjeldende selskapsavtale er ikke til hinder for en kompetansebasert tilnærming til
sammensetningen av styret slik det fremgår av forslaget fra de fem kommunene.  Valgkomiteene
ved de siste styrevalgene har vektlagt bredde i kompetanse i sin innstilling til styrevalg.



Formuleringene i selskapsavtalen legger likevel føringer for geografisk tilknytning til bestemte 
kommuner, og dette blir forstått/praktisert som at man må ha bakgrunn som folkevalgt. Dette gjør 
at man ikke helt fritt kan rekruttere styremedlemmer kun på kompetansekriterier.  Dersom eierne 
ønsker å legge en tydelig føring om at det skal være mulig å rekruttere styremedlemmer uavhengig 
av tilhørighet (som folkevalgt) i èn kommune, vil det derfor være naturlig å klargjøre dette.  Dette 
kan gjøres gjennom en endring av selskapsavtalen, eller gjennom et særskilt vedtak i 
representantskapet.

IVARs kjernevirksomhet er å levere lovpålagte tjenester innefor vann, avløp og
gjenvinning.  Dette er samfunnskritiske tjenester, der samfunnsmessige hensyn veier tyngst. Å ha
styremedlemmer med erfaring som kommunalt folkevalgt er nyttig og verdifullt for å ivareta dette 
perspektivet i styringen av selskapet.

Selskapet involverer seg også i regionalt utviklingsarbeid, og blir en stadig viktigere aktør i den 
sirkulære økonomien. Involvering i nedstrøms markeder for resirkulerte råvarer har en stadig 
større betydning i selskapets daglige drift.  IVAR er også en stor norsk industribedrift, med fire 
store prosessanlegg og med tung erfaring og kompetanse innen drift av industrianlegg.  Det kan 
argumenteres for at mer bransjespesifikk kompetanse og industrierfaring også vil være nyttige 
innslag i IVARs styre.  Dette er kompetanse som også kan finnes blant folkevalgte,  men 
formuleringen i selskapsavtalen legger likevel begrensninger for hvor bredt man kan gå ut i 
rekrutteringen av spesifikk kompetanse til styret.

Forut for siste styrevalg bestilte det sittende styret et notat om mulig alternativ fremtidig 
styresammensetning, der rekruttering av styremedlemmer fra næringsliv var et konkret
tema.  Bakgrunnen var en tilsvarende prosess i Lyse, der generalforsamlingen hadde besluttet at 
valgkomiteen i Lyse skal innstille halvparten av styremedlemmene basert på forslag fra tre
eiere/eiergrupperinger og den andre halvparten basert på industrielle og kommersielle 
kompetansebehov.

Styret i IVAR drøftet saken og besluttet å ikke anbefale endringer i dagens struktur for 
styresammensetning.

Basert på drøftingene den gang ble følgende modell utarbeidet for IVAR.  Det er her lagt til grunn 4 
årig styreperiode som følger valgperioden, som i dag. Ansattes representanter kommer i tillegg. :

Oppsummering:
Styrets rolle i denne saken er å gi uttalelse til og eventuelle anbefalinger til eierne, basert på sin
rolle og erfaring.



Forslag til uttalelse til eierne:

Det er viktig for styret sitt arbeid at representanskapet som øverste eierorgan legger gode 
overordnete rammer for selskapets drift, og at eierne er enige om hovedretningen for selskapets 
utvikling.  Forslaget om ett representantskapsmedlem fra hver kommune, med stemmevekt 
tilsvarende kommunens eierandel, vil kunne ivareta dette behovet.  Det forutsettes at 
representanskapsmedlemmet er en sentral folkevalgt i samsvar med KS sine anbefalinger.

IVAR leverer samfunnskritiske tjenester på vegne av kommunene. For å ivareta dette perspektivet i 
styringen av selskapet er erfaringsbakgrunn som kommunalt folkevalgt relevant og viktig for 
styrearbeidet.  Selskapets omfattende industriaktivitet og stadig større involvering i sirkulære 
komersielle verdikjeder, tilsier at styret i tillegg vil ha nytte av styremedlemmer som er rekruttert 
på bakgrunn av industriell kompetanse og erfaring fra relevante bransjer.

Forslag til vedtak:

Med hilsen

Ingrid Nordbø Ingrid Nordbø



Saksframlegg
Etterlevelse av åpenhetsloven

Saksbehandler: Geir Strømland
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Vedlegg:
Vedlegg 1 Etiske retningslinjer for leverandører
Vedlegg 2 Rutine for håndtering av informasjonsplikten
Vedlegg 3 Plan for hvordan virksomheten skal utføre krav som følger av åpenhtsloven

Saksutredning:
Bakgrunn for saken
Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige
arbeidsforhold (Åpenhetsloven) trådte i kraft den 01.07.22.
Loven omfatter «større virksomheter». Med større virksomheter menes virksomheter som 
omfattes av regnskapsloven §1-5, eller som overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:

1.          salgsinntekter: 70 millioner kroner
2.          balansesum: 35 millioner kroner
3.          gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk.

Videre har Barne- og familiedepartementet i svarbrev til Samfunnsbedriftene bekreftet at 
«store» IKS også er omfattet av loven, selv om de ikke er omfattet av regnskapsloven § 1-5.

IVAR oppfyller kriteriene og er derfor omfattet av loven

Kort om åpenhetsloven
Åpenhetsloven skal fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige
arbeidsvilkår ved produksjon av varer og tjenester. I kjernen av loven ligger en plikt til å vurdere
om virksomheten selv eller indirekte fører til brudd på menneskerettigheter og anstendige
arbeidsvilkår.
Åpenhetsloven stiller krav til at man har oversikt over sine leverandører. Man må ha en
dokumentert grunn til å tro at leverandørene driver «skikkelig» ved at de har anstendige 
arbeidsvilkår for sine ansatte og at de overholder menneskerettighetene.
For å etterleve loven, skal virksomhetene på en enkel måte kunne gi tilgang til informasjon som
viser at leverandørene driver «skikkelig».
Forbrukertilsynet er tildelt oppgaven med å veilede om og føre tilsyn med loven.
Krav om åpenhet vil gjelde de fleste
Da svært mange selskaper leverer tjenester til selskaper som må følge loven er det et viktig poeng
at de aller fleste selskaper må forholde seg til åpenhetsloven på en eller annen måte. Det gjelder
uavhengig om selskapet defineres inn i lovens virkeområde eller ei.
Grunnen til det er ganske enkel: De aller fleste virksomheter har et kundeforhold til større
selskaper som er omfattet av åpenhetsloven. Og disse større selskapene vil kunne etterspørre 
dokumentasjon på at man har oversikt over sine leverandører. Det krever at alle har orden i 
sysakene sine.
Derfor vil åpenhetsloven kunne ha en virkning på relativt store deler av det norske arbeidslivet.



Loven innebærer i hovedsak følgende:
1. Plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for

flernasjonale selskaper.
1. Sentrale punker herunder er:
2. Forankring av ansvarlighet i retningslinjer
3. Egenrapporteringsskjema
4. Kartlegging av leverandørkjeder og forretningspartnere med tanke på om IVAR

gjennom de har bidratt til/er årsak til faktiske og potensielle negative 
konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige 
arbeidsforhold.

5. Iverksettelse av tiltak basert på punktet ovenfor.
2. Plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger, ref. lovens §5. Plikten innebærer at
3. redegjørelsen skal offentliggjøres innen 30. juni hvert år, og første gang innen 30. juni

2023. Det er krav at redegjørelsen skal underskrives av selskapets styre.
4. Plikt til å gi informasjon, basert på skriftlige forespørsler, om hvordan selskapet håndterer

faktiske og potensielle negative konsekvenser som er beskrevet i 
aktsomhetsvurderingen.

Plan for hvordan IVAR skal utføre krav som følger av åpenhetsloven

IVAR har en oppdatert anskaffelsesstrategi som ble vedtatt i juni 2022 i styresak 2022/16.  Ett av 
fem delmål i planperioden 2022 – 2027 er:
IVARs anskaffelsespraksis skal sikre god ivaretakelse av samfunnsansvaret med hensyn til miljø,
arbeidsforhold og sosiale forhold.
Et av resultatmålene knyttet til dette delmålet er økning i antall avtaler IVAR inngår som har
utvidete etiske krav.
IVAR har i tillegg følgende strategier og retningslinjer på plass som bidrar til ivaretakelse av 
åpenhetslovens krav:
Mål om bærekraftige samfunnsløsninger i selskapets visjon og verdier
Seriøsitetsbestemmelser
Kontraktsvilkår for ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter

1.

IVAR har utarbeidet etiske retningslinjer for anskaffelser basert på mal og veiledning fra 
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, DFØ. Se veldegg 1.
I planen for ivaretakelse av åpenhetslovens krav legges det til grunn at IVAR gjennom egen 
anskaffelsestrategi,  og etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser allerede har mye på plass for 
å oppfylle formålet i åpenhetsloven. Loven innebærer likevel skjerpede krav til at vi vi proaktivt 
undersøker leverandører der vi mener det kan være risiko for brudd på menneskerettigheter, 
gjennom såkalte aktomshetsvurderinger.  Loven er tydelig på at omfanget av 
aktsomhetsvurderingene skal stå i forhold til virksomhetens størrelse, art, kontekst m.m.
IVAR vil måtte bygge kompetanse og erfaring både med hensyn til metode for risikovurderinger og
det å gjennomføre effektive og adekvate oppfølgingstiltak overfor leverandørene. IVAR tar sikte på 
å følge opp tre leverandører i 2023.

2. DFØ har utarbeidet en liste over produktkategorier som har høy risiko for brudd på 
grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden.  Dette er produkter der det finnes 
omfattende dokumentasjon på at det forekommer systematiske brudd på 
menneskerettigheter.  Bruddene kan være knyttet til råvareuttak, komponenttilvirkning og 
endelig produktsammensetning.   Lista er et verktøy som virksomheter kan benytte i sin 
risikovurdering.  Produktkategoriene er omfattende, og omfatter mange produkter som er i 
daglig bruk i IVAR – for eksempel IT utstyr og elektronikk, bygg- og anleggsmaterialer, møbler



og kontorrekvisita.
3.

Aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven

4.

Forslag til vedtak:
1. Administrerende direktør gis mandat til å følge opp kravene i åpenhetsloven, herunder

etablere nødvendige rutiner for ivaretakelse av informasjonsplikten, kartlegging av
underleverandører og risikoanalyser av disse.

2. Etiske retningslinjer for leverandører, jf. vedlegg 1, skal legges til grunn i IVARs krav ved 
anskaffelser av varer og tjenester.

3. Det skal rapporteres til styret om gjennomførte aktiviteter og funn en gang pr år,  første gang
medio 2023.

Med hilsen

Ingrid Nordbø Geir Strømland



Vedlegg 1:
Etiske retningslinjer for leverandører

1      Innledning

Ivar IKS sine leverandører, forretnings- og samarbeidspartnere er sentrale for evnen til å utføre vår 
virksomhet. Vi ønsker at våre forretningsforhold skal være basert på tillitt og åpenhet, og at våre 
leverandører deler Ivar IKS sine holdning til etikk og etterlevelse.

Ivar IKS jobber for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å 
gjøre i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere. For å tydeliggjøre hva vi 
forventer av våre leverandører har Ivar IKS utarbeidet retningslinjer for etisk handel. Våre interne 
retningslinjer er utarbeidet for å sikre anstendige arbeidsforhold og ivareta aktsomhetsvurderinger i 
henhold til åpenhetsloven. Ivar IKS forventer at tilsvarende bestemmelser tas inn i kontrakter med 
leverandørenes underleverandører og videre ned i leverandørkjeden.

2     Lover og regler

Ivar IKS respekterer alle internasjonalt anerkjente menneskerettigheter1.

Ivar IKS forplikter seg til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i henhold til OECDs retningslinjer for 
flernasjonale selskaper, som innebærer at man kartlegger, forebygger, begrenser og gjør rede for 
hvordan selskapet håndterer eksisterende og potensielle negative konsekvenser av sin virksomhet.

Våre forretningspartnere (kontraktpartnere, leverandører og underleverandører) spiller en viktig 
rolle i å hjelpe oss med å realisere disse forpliktelsene og målene.

Forretningspartnerne bør legge ekstra vekt på de som er mest sårbare for negativ påvirkning på 
menneskerettighetene og kravene til et anstendig arbeidsliv, deriblant utenlandske gjestearbeidere, 
kvinner, arbeidere med nedsatt funksjonsevne og arbeidere med minoritetsbakgrunn.

Dette dokumentet beskriver standarder som Ivar IKS forretningspartnere oppfordres til å følge.

3      Arbeidstakerrettigheter og arbeidslivsstandarder

3.1       Organisasjonsfrihet og rett til kollektive forhandlinger2

Forretningspartnerne skal uten diskriminering ivareta arbeidernes rett til forsamlingsfrihet og 
organisasjonsfrihet, samt til å delta i kollektive forhandlinger og til å danne fagforeninger.

Forretningspartnerne skal gi de ansattes representanter mulighet til å utføre sitt arbeid som 
representanter på arbeidsplassen.

I tilfeller hvor retten til å organisere seg og retten til kollektive forhandlinger er begrenset av 
nasjonalt regelverk, skal arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre alternative mekanismer for 
fri og uavhengig organisering og forhandling.

1 Blant annet FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (1966), FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter 
(1966), ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet og Verdenserklæringen om menneskerettigheter 
(1948) og Menneskerettsloven
2 Konvensjon om foreningsfrihet og beskyttelse av organisasjonsretten – ILO nr. 87 og Konvensjon om gjennomføring av prinsippene for 
organisasjonsretten og retten til å føre kollektive forhandlinger – ILO nr. 98



3.2       Tvangsarbeid3

Forretningspartnerne skal ikke bruke tvangsarbeid eller annet ufrivillig arbeid. Vi forventer at våre 
forretningspartnere iverksetter effektive tiltak for å sikre at ingen arbeidere utfører arbeid til fordel 
for Ivar IKS som arbeidstakeren ikke har godkjent frivillig basert på gjensidig avtalte, reelle og åpne 
vilkår, eller som er utført under noen form for psykisk, fysisk eller økonomisk tvang, trussel om 
eventuell straff eller sanksjoner, eller som på annen måte utnytter sårbarheten til arbeideren.

I tillegg skal forretningspartnerne sikre at alle ansatte står fritt til å forlate arbeidet etter en 
passende og rimelig oppsigelsestid.

Ingen arbeider skal betale noen form for rekrutterings- eller ansettelsesgebyr uten tilstrekkelig 
kompensasjon. Ingen forretningspartner skal oppbevare identitetspapirer eller arbeidstillatelser som 
et ansettelseskrav.

3.3       Rettferdige lønninger og rimelig arbeidstid4

Forretningspartnerne skal etterleve arbeidsmiljøregelverket i produksjonslandet.

Forretningspartnerne skal gi alle arbeidere kompensasjon, forsikringer og sosiale ordninger som 
tilsvarer lovpålagte minimumsstandarder, landsomfattende tariffavtaler og internasjonalt anerkjente 
menneskerettighetsstandarder om like lønn til mannlige og kvinnelige arbeidere av lik verdi. Som 
minimum omfatter slik kompensasjon lønninger og betalt permisjon som gir mulighet for en adekvat 
levestandard.

Vi forventer at våre forretningspartnere avstår fra å pålegge for mange arbeids- og overtidstimer 
som i urimelig grad påvirker retten til privat- og familieliv. Arbeidstiden skal ikke sette den enkeltes 
arbeiders helse og sikkerhet i fare. Nasjonale arbeidstidsbestemmelser må overholdes. Arbeidere 
skal ha mulighet til å avvise for mye overtid uten fare for diskriminering eller represalier.

Forretningspartnerne skal etterleve nasjonale krav til regulære ansettelsesforhold, inklusive 
arbeidskontrakter.

3.4       Likestilling, mangfold og inkludering5

Vi forventer at våre forretningspartnere har planer og strategier for arbeid med mangfold, likestilling 
og inkludering.

Forretningspartnerne skal som et minimum ikke tolerere noen form for diskriminering på grunnlag 
av, men ikke begrenset til, kjønn, rase, hudfarge, religion, etnisk, nasjonal eller sosial opprinnelse, 
sivilstatus, seksuell legning, politisk eller annen overbevisning, fagforeningsmedlemskap, 
nasjonalitet, nedsatt arbeidsevne eller alder.

Ingen ansatte eller arbeidere skal være utsatt for fysisk, seksuell eller psykisk trakassering, 
ydmykelse eller overgrep.

3.5       Barnearbeid6

Forretningspartnerne skal ikke benytte barnearbeid eller noen form for arbeid som berøver barn 
dets barndom, potensial eller verdighet, som kan være farlig eller til hinder for barnets utdanning, 
eller skadelig for barnets helse eller fysiske, psykiske, åndelige, moralske eller sosiale utvikling.

3 ILOs kjernekonvensjon nr. 29 og 105
4 ILOs kjernekonvensjon nr. 100
5 ILOs kjernekonvensjon nr. 111
6 FNs barnekonvensjon, artikkel 32, 138 og 182



Forretningspartnere skal ikke bruke barn som arbeidskraft hvis barnet er under 15 år. Hvis nasjonalt 
regelverk setter en høyere aldersgrense er det denne grensen som gjelder. Unntak kan gjøres for lett 
arbeid eller opplæring hvis dette er tillatt under ILOs kjernekonvensjon om minstealder nr. 138. Ikke 
i noe tilfelle kan forretningspartnerne tillate at barn under 18 år utfører farlig arbeid, inkludert 
arbeid som kan sette deres helse, sikkerhet eller utvikling i fare.

4      Helse, miljø og sikkerhet

Helse- miljø og sikkerhet er svært viktig for Ivar IKS. Leverandører skal sørge for, og opprettholde et 
sikkert arbeidsmiljø i samsvar med gjeldende lovgivning og oppmuntre til god praksis innen helse og 
sikkerhet. Leverandører forventes å etablere forsvarlige tiltak for å forhindre ulykker og 
yrkesmessige sykdommer, herunder å tegne alle lovpålagte forsikringer. Arbeidsrelaterte ulykker 
skal rapporteres til relevante myndigheter, undersøkes og forebyggende tiltak skal innføres. 
Leverandører forventes å ha en skriftlig policy, personalhåndbok, erklæring eller lignende som 
dekker helse og sikkerhet og som kommuniseres og gjøres tilgjengelig for alle ansatte og tilgjengelige 
interessenter.

5      Klima og miljø

Vi forventer at våre forretningspartnere skal arbeide systematisk for å minimere negative effekter på 
klima og miljø, herunder redusere klimagassutslipp. Vi forventer at forretningspartnere iverksetter 
tiltak for å redusere den negative påvirkningen på verdifulle arter og naturmangfold i våre 
prosjekter.

Forretningspartnerne skal overholde nasjonalt regelverk for klima- og miljø, herunder krav til 
beskyttelse av biologisk mangfold, områdevern og forurensning. Relevante utslippstillatelser skal 
være innhentet der det er nødvendig.

6      Rettferdig konkurranse

Forretningspartnerne og deres ansatte skal ikke delta i ulovlig prissamarbeid, markedsdeling eller 
annen praksis i strid med nasjonale konkurranseregler.

7      Anti-korrupsjon

Forretningspartnerne og deres ansatte skal overholde nasjonalt regelverk knyttet til bestikkelser, 
korrupsjon, bedrageri og annen ulovlig forretningsvirksomhet.

Forretningspartnerne skal ikke tolerere, og skal motarbeide, alle former for korrupsjon både i 
offentlig og privat sektor. Forretningspartnerne skal ikke tilby, be om, gi, godta eller motta 
bestikkelser eller andre utilbørlige fordeler for forretningsmessig eller personlig vinning, verken 
direkte eller indirekte, for seg selv eller andre.

Forretningspartnerne og deres ansatte skal ikke, direkte eller indirekte, tilby gaver til Ivar IKS sine 
ansatte eller representanter eller nærstående til disse. Tilsvarende gjelder gaver eller andre goder til 
offentlige ansatte som arbeider i organer som forretningspartneren må be om offentlig tillatelse 
eller annen type offentlig beslutning fra.

8     Skatt, avgift og regnskapsførsel

Alle regnskapsopplysninger skal være korrekte, registrerte og bokførte i tråd med nasjonalt 
regelverk. Forretningspartnerne skal oppfylle sine forpliktelser til å betale skatter og avgifter i den 
staten de er etablert i, og/eller i Norge.



9     Hvitvasking av penger

Forretningspartnerne skal ikke ta del i hvitvasking av penger og skal påse at finansielle transaksjoner 
ikke blir brukt til hvitvasking.

10     Rus

Ivar IKS har nulltoleranse for bruk av alle rusmidler i arbeidssituasjon. Påvirkning av rusmidler 
(alkohol eller illegale rusmidler) i arbeidssituasjoner tolereres ikke.



Vedlegg 2:
Rutine for håndtering av informasjonsplikten

Enhver har rett til skriftlig å be Ivar IKS om informasjon om hvordan selskapet håndterer 
negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Ivar IKS plikter å svare på innsynskrav, og det er viktig at selskapet tidlig etablerer gode rutiner 
for hvordan forespørsler om informasjon skal håndteres.

Det er ingen krav i loven om at svar må skrives på andre språk selv om innsender benytter seg 
av f.eks. engelsk. I slike tilfeller blir det opp til bedriften selv å vurdere om man ønsker å svare 
på et annet språk.

1. Frister

Ivar IKS må skriftlig innen tre uker besvare en henvendelse.

Virksomheter kan unntaksvis forlenge fristen til inntil to måneder etter at kravet er mottatt, 
dersom mengden eller typen informasjon som etterspørres gjøre det uforholdsmessig 
byrdefullt å besvare henvendelsen innen tre uker.

2. Avvisning

Derom man ønsker å avslå et informasjonskrav, må man informere om det rettslige grunnlaget 
for avslaget. Et krav om informasjon kan avslås dersom:

-kravet ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å identifisere hva kravet gjelder
-kravet er åpenbart urimelig
-den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om noens personlige forhold
-den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om tekniske innretninger og 
fremgangsmåter eller andre drifts- eller forretningsforhold som det vil være av 
konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til de opplysningene angår

3. Anbefaling

Det anbefales at styret utpeker en person som har ansvar for å besvare henvendelser, og at 
denne personen må sørge for back-up i ferier.

Det anbefales at det også lages et utkast til standardsvar, og at dette samkjøres med 
informasjon som er tilgjengelig på Ivar IKS sin nettside.

Forslag til standardsvar:



Til ……

Sted, dato

Svar på krav om innsyn – åpenhetsloven

Vi viser til deres henvendelse med dato. Henvendelsen er besvart innen lovens frist på 3 uker.

Ivar IKS driver blant annet med oppsamling, rensing og distribusjon av vann., oppsamling og 
behandling av avløpsvann, samt innsamling og håndtering av annet avfall.

Ivar IKS faller inn under åpenhetsloven og har forankret arbeidet med aktsomhetsvurderinger i
selskapets styre. Selskapet vil kartlegge virksomheten, herunder underleverandører og 
forretningsforbindelser, og vurdere om det er risiko for brudd på anstendige arbeidsforhold
og/eller brudd på menneskerettigheter generelt.

Ivar IKS er i gang med arbeidet. I den grad det avdekkes risiki for brudd på anstendig 
arbeidsforhold eller brudd på menneskerettigheter generelt, vil selskapet søke å stanse, 
forebygg eller redusere negativ påvirkning/skade, samt sørge for eller samarbeid om, 
gjennomretting eller erstatning der det er påkrevd.

Ivar IKS sine etiske retningslinjer for leverandører finner du her: link til retningslinjene.

Gjengi spørsmålet fra innsender og besvar spørsmålet konkret, eller vurder avvisning.

Med hilsen

N.n.
Ivar IKS



Vedlegg 3:

Plan for hvordan virksomheten skal utføre kravene som følger av åpenhetsloven

1. Innledning

Åpenhetsloven trådte i kraft den 1. juli 2022. Styret bør vedta en plan for hvordan lovens plikter skal 
gjennomføres, herunder hvordan underleverandører og forretningsforbindelse skal kartlegges, og 
hvordan risikoanalyser bør gjennomføres. Videre bør styret vedta prinsipper for videre 
aktsomhetstiltak både overfor eksisterende og nye leverandører og forretningsforbindelser. Endelig 
bør det legges en plan for rapportering.

2. Kort om åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige 
arbeidsvilkår ved produksjon av varer og tjenester. I kjernen av loven ligger en plikt til å vurdere om 
virksomheten selv eller indirekte fører til brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår.

3. Metodisk tilnærming

Loven legger til grunn at virksomheter må gjennomføre aktsomhetsvurderinger knyttet til brudd på 
grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår i tråd med OECD sine retningslinjer 
for flernasjonale selskaper. Figur 1 under gir en overordnet fremstilling av hvordan en virksomhet 
kan gjennomføre aktsomhetsvurderinger. En mer presis angivelse av hva dette innebærer for Ivar IKS 
følger av punkt 4 under.

Fig. 1.



4. Oppfølging i detalj

Vi vil i det følgende gjennomgå hvilke krav som åpenhetsloven innebærer for Ivar IKS. De punktene 
som Ivar IKS må utføre på kort sikt fremgår av litra a. til og med litra d.

Ivar IKS skal videre den 1. juli hvert år, første gang 1. juli 2023, rapportere som beskrevet i litra e under.

Alt etter hva som fremkommer gjennom aktsomhetsvurderingene vil man treffe tiltak som beskrevet 
i litra g og h under. Dette kan innebære aksjonspunkter for Ivar IKS våren 2023 og fremover.

a. Kartlegging

For å oppfylle kravene til aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven, må virksomheten ha oversikt 
over leverandører og forretningsforbindelser. Kartlegging kan ta tid, så det er viktig å komme i gang 
med arbeidet. Hvor langt ned i leverandørkjedene man har plikt til å gå er noe uklart, men det 
anbefales å starte med å kartlegge egne leverandører og forretningsforbindelser. I tillegg kan man 
med fordel velge ut enkelte sentrale underleverandører man kan tilskrive for å be om opplysninger. 
Det blir da relevant å se hen til avtalen med underleverandøren for å vurdere om en har krav på slike 
opplysninger.

b. Risikoanalyse

Når kartlegging er utført må det foretas en analyse av hvor stor risiko det foreligger for brudd på
grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i de ulike delene av virksomheten, 
underleverandører og forretningsforbindelser. Dette gir grunnlag for å prioritere oppfølging på de 
områdene hvor risikoen er størst.

c. Videre oppfølging av risiki

Målet med risikoanalysen av er å identifisere om det er forhold i virksomheten til Ivar IKS eller 
selskapets leverandør og forretningsforbindelsene som indikerer at det er risiko for brudd på 
menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. Er det en utenlandsk underleverandør vil man 
kanskje sjekke om selskapet tidligere har fått en negativ omtale i media, og vurdere man bør overvåke 
nyhetsbildet fremover.

Det kan videre i enkelte konkrete tilfeller være hensiktsmessig å gjøre ytterligere undersøkelser som 
f.eks. å følge opp en underleverandør mht. praksis rundt rekruttering, om det er inngått arbeidsavtaler 
og om disse tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljøloven (arbeidstid, minstelønn, overtidsgodtgjørelse 
mv.).  I første omgangs kan en sende et brev til leverandøren hvor en ber om en redegjørelse. Hvorvidt
leverandøren plikter å svare avhenger av kontrakten mellom Ivar IKS og leverandøren. Om ikke
kontrakten sikrer innsyn bør det vurderes tiltak for å fremforhandle en slik innsynsrett.

Hver sak er unik og det er ikke mulig å gi en uttømmende liste over videre tiltak uten å ha konkret 
kunnskap om faktum i den enkelte sak.

d. Rapportering på web

Man bør publisere en kortversjon av styrets handlingsplan:

«Ivar IKS er i gang med aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven

Ivar IKS faller inn under åpenhetsloven og har forankret arbeidet med aktsomhetsvurderinger i 
selskapets styre. Selskapet vil kartlegge virksomheten, herunder underleverandører og 
forretningsforbindelser, og vurdere om det er risiko for brudd på anstendig arbeidsforhold og/eller



menneskerettigheter generelt. Dersom du ønsker innsyn i dette arbeidet kan du ta kontakt med n.n. 
på e-post: xx.

Ivar IKS sine etiske retningslinjer for leverandører finner du her: link til retningslinjene»

e. Rapportering per 1. juli 2023

Hvert år den 1. juli må selskapene redegjøre for hva en har gjort av aktsomhetsvurderinger gjennom 
året. I tillegg skal det orienteres om virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og 
rutiner på området. Informasjonen skal gjøres tilgjengelig på virksomhetens nettsider, og kan inngå i 
redegjørelsen om samfunnsansvar etter regnskapsloven § 3-3 c. Virksomhetene skal i årsberetningen 
opplyse om hvor redegjørelsen er gjort tilgjengelig.

f. Revidering av retningslinjer og bedriftskultur

Etter risikovurderingen bør retningslinjene vurderes oppdatert. Videre er det viktig at retningslinjene 
blir en del av bedriftskulturen. For å få dette til bør det gjennomføres en workshop med 
nøkkelpersoner i virksomheten. For å danne grunnlaget for en slik workshop kan det med fordel 
gjennomføres en basiskontroll med bistand fra et eksternt konsulentselskap. En kontroll starter med 
innhenting og analyse av selskapets relevante retningslinjer, systemer og rutiner og praksis. Det gjøres
innledende vurderinger av i hvilken grad disse setter virksomheten i stand til å ivareta kravene etter
åpenhetsloven på en tilfredsstillende måte. Temaene for denne analysen detaljeres og spesifiseres i 
samarbeid med Ivar IKS. Deretter gjennomføre det en workshop med ledelsen og andre sentrale 
medarbeidere. Her presenterer konsulentselskapet sine funn og vurderinger, og diskuterer hvordan 
et eventuelt forbedringsarbeid bør legges opp.

g. Stanse, forebygg eller redusere negativ påvirkning/skade

Det beror på en konkret helhetsvurdering av type menneskerettighetsbrudd, alvorlighetsgrad, omfang 
etc., noe som kan variere fra et tilfelle til et annet.

h. Sørg for, eller samarbeid om, gjennomretting eller erstatning der det er påkrevd

Dette vil også bero på en konkret vurdering og kan vanskelig planlegges i forkant. Det kan i slike tilfeller 
være aktuelt å søke ekstern hjelp fra NGO´er og eller sørge for at eventuelle ofre blir representert ved 
egen advokat.



Appendix 1: planlagte aktiviteter 1. februar 2023 tom 1. juli 2023

ID Aktivitet Frist/dato Utfører
1 Gjennomgang i møte av åpenhetsloven i regi av BDO 25.12.2022 JK
2 Forankre ansvarlighet i styret og utpeke en person i selskapet til å ta ansvaret

for videre arbeide med åpenhetsloven, utarbeide nye retningslinjer for 
ivaretagelse av menneskerettigheter (punktene over vedtas av styret)

3 Utpeke person i organisasjonen som besvarer henvendelser, herunder sørge
for mottak og svar i ferier, utarbeide standardsvar, utarbeide prosess ved
mottak av henvendelser, publisere en kort redegjørelse på web om 
selskapets arbeid med åpenhetsloven, samt kontaktinformasjon ved krav om 
innsyn

4 Publisere kort om arbeidet på web
5 Kartlegge leverandørkjeder og forretningsforbindelser
6 Vurdere å ta i bruk IT for å gjøre risikoanalyser
6 Gjennomføre overordnet risikovurdering
7 Tilskrive utvalgte leverandører eller forretningsforbindelser
8 Vurdere å initiere nyhetssøk på utvalgte leverandører eller forr.forbindelser
9 Orienteringssak på styremøter - årlig.
10 Evaluere om kontraktsvilkår mot leverandører bør revideres
11 Rapportere per 1. juli 2023



Saksframlegg
Orienteringssaker

Saksbehandler: Eli Marie Apell
Arkivsak nr: 23/39

Saksnr. Utvalg Møtedato
2023/03 Styret IVAR IKS 03.02.2023

Underliggende saker:

Saksutredning:

Forslag til vedtak:
Sakene tas til orientering

Med hilsen

Ingrid Nordbø Eli Marie Apell

Saksnummer Tittel
2023/03.1 Prissikring strøm



Saksframlegg
Prissikring strøm

Saksbehandler: Jostein Karlsen
Arkivsak nr: 19/720

Saksnr. Utvalg Møtedato
2023/03.1 Styret IVAR IKS 03.02.2023

Saksutredning:
I tider med høye strømpriser aktualiseres spørsmålet om prissikring.  Det vil bli orientert nærmere
om hvilke muligheter IVAR vurderer.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Med hilsen

Ingrid Nordbø Jostein Karlsen



Saksframlegg
Eventuelt

Saksbehandler: Eli Marie Apell
Arkivsak nr: 23/39

Saksnr. Utvalg Møtedato
2023/08 Styret IVAR IKS 03.02.2023

Saksutredning:

Forslag til vedtak:

Med hilsen

Ingrid Nordbø Eli Marie Apell


