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ivars Direk tør

“Regionens befolkningsmessige og
økonomiske vekst er til stor inspirasjon.”
Ansvar
Løsningene for å kunne tilfredsstille
regionens behov for høyverdige anlegg
med tilstrekkelig kapasitet innen vann,
avløp og renovasjon, er behørig belyst
i økonomiplanen for årene 2013–2017.
De største prosjektene er:
Vann:
- Inntak av råvann fra ny drikkevannskilde (Birkelandsvatnet, Bjerkreim
kommune)
- Utvidelse av Langevatn vannbehandlingsanlegg i Gjesdal kommune
- Videreutvikling av transportanleggene
fra Langevatn til eierkommunene
Avløp:
- Utvidelse av sentralrenseanlegget
i Mekjarvik, med tillegg av biologisk 		
behandling
- Bygging av fabrikk for biologisk gjødsel
i Mekjarvik
- Bygging av biogassanlegg på
Grødaland
Gjenvinning og renovasjon:
- Bygging av behandlingsanlegg for 		
matavfall på Grødaland
- Bygging av sorteringsanlegg for
restavfall på Forus (enda ikke
besluttet)
- Utvidet kapasitet på gjenvinningsstasjoner
Fireårsplanen innebærer investeringer for
mer enn to milliarder kroner.
En slik utbygging er ikke mulig uten
tilgang på solid kompetanse. Bedriften
legger stor vekt på rekruttering, utvikling
og konservering av kompetanse.

IVARs utfordring
Regionens befolkningsmessige og økonomiske vekst er til stor inspirasjon. Det
skaper aktivitet, kreativitet og utvikling.
Men det følger også med et stort behov
for planlegging, utbygging og ekspansjon
innen alle typer infrastruktur og støttefunksjoner. Tankene ledes fort til utbygging av veier, offentlig kommunikasjon,
skoler, sykehus og institusjonsplasser. Det
tar gjerne litt lenger tid før man kommer
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på at dette så til de grader også gjelder
vannforsyning, avløpshåndtering og
renovasjon. Vannets og avløpets infrastruktur er stort sett skjult i det daglige.
De færreste nordmenn tenker på drikkevann som en begrenset ressurs og at
fremføring av vann og avløpssystemer
krever båndlagte traséer. Det tas for gitt
at en kan skru på vannkrana, og ut
kommer friskt, rent og sunt vann

i mengder nok til alle gode formål. Vi
er blitt miljøbevisste, så det oppfattes
som en selvfølge at vi har sikre avløpssystemer og renseanlegg som hindrer
forurensing av havner, badeplasser,
fjorder og vassdrag. Og alt avfall skal
resirkuleres, aller helst til gjenbruk, nye
produkter og materialer, eller energigjenvinning.

I lys av terroranslagene (innenlands og
utenlands) de senere år, må også våre
tjenester og anlegg vurderes i et risikoog beredskapsperspektiv. Beredskap,
ROS-analyser og objektsikring vil ta
større plass enn tidligere i vår tilnærming
til oppgavene.
Gjennomføring
IVAR IKS har innsett at oppgavene må
løses gjennom en langsiktig og storstilt
utvikling av VAR (vann, avløp og renovasjon), men vi må også løse de nærliggende utfordringene. Forsyningsbehovet
for vann øker så raskt at allerede før
dette tiåret er slutt kan det være behov
for økt kildekapasitet.

I lys av de oppgaver vi står ovenfor, har
eierkommunene lagt arbeid i utforming
av eierstrategi ovenfor selskapet. Som
et resultat av dette, er IVARs låneramme
utvidet fra 1,5 milliarder kroner til 3,0
milliarder kroner. Dette for å gi selskapet
økonomiske muskler til gjennomføringen
av planene.
IVAR har bevisst rekruttert personell
og utviklet systemer for økt kapasitet
og kompetanse i takt med de økte
oppgavene.
Gitt eksisterende tidspress for tilgang
til ny vannkilde, er det i en regional
sammenheng svært viktig å føre en
konstruktiv dialog med Bjerkreim
kommune vedrørende vannuttak fra
Birkelandsvatnet. IVAR og eierkommunene
er innstilt på en slik dialog og rettferdig
kompensasjon for de ulemper IVARs
vannuttak måtte ha. Men i det store og
hele kan dette prosjektet også bety en
betydelig berikelse for vannforvaltningen relatert til Bjerkreimsvassdraget og
brukerinteressene tilknyttet dette. IVAR
søker statlig konsesjon og regional planløsning, og vil arbeide uavbrutt for gode
relasjoner med Bjerkreim kommune og
interessehavere i Bjerkreimsvassdraget.
Organisasjon og struktur
I takt med at kravene til behandlingsløsninger, særlig innen avløp og renovasjon, har endret seg fra deponering
til industriell utnyttelse av alle råstoffer
i avløps- og renovasjonsstrømmene, er
IVAR i ferd med å bli en større aktør også
innen næringsvirksomhet. For tydelig
å skille økonomiske resultater oppnådd
innen selvkostområdet fra resultater
innen næringsområdet, er selskapet blitt
enig med eierne om å samle all næringsvirksomhet i et eget selskap; IVAR næring
as. IVAR næring as organiseres som heleid
datterselskap av IVAR IKS. Dette er i
samsvar med arbeidet med kommunenes
eierstrategi. Gjennom denne strukturen
gis det også muligheter for utvikling av
næringsvirksomheten uten at det belaster lånerammen for selvkostområdet.
Administrasjonen foretar nå en grundig
gjennomgang for å definere innholdet
i den nye strukturen.

på et likhetsprinsipp; alle skal ha samme
basispris og kvalitet på tjenestene.
Vi ser at med tettere samarbeid kan
kommunene gjøre store besparelser. Noen
kommuner, Rennesøy, Kvitsøy, Strand og
Time, har inngått egne samarbeidsavtaler
for de kommunale tjenestene. Det har
gitt vesentlig bedre kompetansetilgang
for disse kommunene og er blitt til
berikelse for miljøet i IVAR. Tjenestene
blir kvalitetsmessig bedre og relativt
rimeligere. Vi håper flere av våre eierkommuner vil vurdere en slik løsning, idet
vi ser at med flere vil det gi en økende
positiv effekt - både for enkeltkommunene og for IVARs basistjenester. IVAR
arbeider for å utnytte flest mulig av de
synergier som oppstår, og finne fellesløsninger for mer rasjonell utførelse og
bedre kvalitet på tjenestene.
IVAR har i siste femårsperiode økt
bemanningen fra ca. 85 årsverk til 164
årsverk. På grunn av et stort antall
deltidsansatte i små stillinger for å dekke
åpningstider på kveldstid og i helgene på
gjenvinningsstasjonene, er antall ansatte
nå 200. Omsetningen har i samme
periode økt fra ca. 300 mill. kr. til over
500 mill. kr. En stor del av årsaken til
dette er at vi har overtatt de kommunale
aktivitetene i de fire kommunene som
nevnt ovenfor. Antall anlegg og kompleksiteten har også økt. Utfordringen
med den store veksten, er å tilpasse
organisasjonen slik at den er best mulig
rustet for å løse oppgavene.
IVAR leverer i tråd med hovedmålene og
har stor grad av trivsel blant de ansatte.
Dette slår ut på fraværsstatistikken.
Siste år hadde IVAR et sykefravær på
3,3% som må sies å være meget, meget
bra innen vår bransje.
Vi ser frem mot et nytt spennende
år i godt samarbeid med våre eiere
og regionens innbyggere.
Kjell Øyvind Pedersen
administrerende direktør

IVARs anlegg krysser alle kommunegrenser, skal betjene alle og er basert
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PH

KLOR

C02

Befolkningsvekst/vannforbruk

Finnøy HB
AUSTBØST VB

Kvitsøy HB
RÅVANNSMAGASIN › KARBONDIOKSID › FILTERBASSENG › UV-ANLEGG › KLOR › KLORKONTAKTBASSENG › PH-JUSTERING
KROKARHEIA VB

Vannforbruket følger befolkningsveksten, og tiltak mot lekkasjer påvirker
totalforbruket. Fra 1980 til i dag er forbruket redusert fra 600 til
410 l/person i døgnet takket være målrettet arbeid mot lekkasjer.
Industrier som meieri, slakteri og bryggeri har effektivisert, og private
husholdninger har blitt flinkere på vannsparetiltak. Privatpersoner bruker
nå 150 l/døgn, og dette forventes å holdes stabilt. Lekkasjeandelen
i IVARs kommuner varierer fra 20 til 40%, og målet er å komme ned
i et snitt på 20%.

STOKKA VB

Vannets
rolle
Derfor trenger vi så mye vann!
Vann er vårt viktigste næringsmiddel. Vår region er inne i en
markant vekstperiode, og behovet for mer vann av riktig kvalitet
er sterkt økende. Utbygging av nye områder stiller også økte krav
til både vannforsyning og infrastruktur.

Tjensvoll

Sola
Soma

OLTEDAL VB

1990

DIRDAL VB

Orstad

GILJA VB

Fjermestad HB

237 613
39.93 mill. m3

2012

318 704
45 mill. m3

2040

516 118
73 mill. m3

2063

677 997
85 mill. m3

LANGEVATN VB

Herikstad

Ledningsnett

Auestad

Mauland

Regionen har ca. 1.500 km forsyningsnett. 90% nyere enn år 1900.
I byene benyttes mye ductilt støpejern, ellers mye PVC-plast.
Hovedledningene er glassfiber. Lekkasjeårsaker er ofte vibrasjon,
punktbelastning, paknings- og produksjonsfeil, dårlig fyllmasse og aldring.
Vi sikter mot en utskiftningsgrad på 1%/15 km per år.

Håland
MATNINGSDAL VB

VENTILKAMMER
BASSENG
VANNBEHANDLINGSANLEGG

Sirevåg HB

LEKKASJE

HUSHOLDNING

35%

NÆRINGS
MIDDEL
INDUSTRI

10%

35%

ANNEN
INDUSTRI

20%

65%

BARE 65% AV VANNET NÅR FORBRUKER.

HUSHOLDNING
35% av vannet som
IVAR produserer for
vår region går til
husholdningsbruk.
Vann er vårt viktigst
næringsmiddel,
i tillegg til å hjelpe oss
med viktige foremål
som vasking, vanning
og velvære.
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35% FORSVINNER PÅ VEIEN.
NÆRINGSMIDDELINDUSTRI
Kategorien omfatter industrier som
bryggerier, landbruk,
veksthus og matprodusenter som
meierier og bakere.
Vårt moderne
samfunn er fullstendig
avhengig av pålitelige
og kvalitetsikrede
vannkilder.

ANNEN INDUSTRI
Industrien er storforbrukere av vann.
Vannkvalitet er
ofte like viktig som
tilgang til nok vann.
Sykehus, industrier
tilknyttet oljevirksomhet og eksempelvis mekaniske
bedrifter hører
hjemme i denne
kategorien.

Hovedledningsnett består for
det meste av GRP glassfiber.

HUSHOLDNINGSFORBRUK

35%
BARE 65% AV VANNET NÅR FORBRUKER.

Vi har ca. 1500 km vannledninger
i vår region. IVAR er ansvarlig for
ca. 100 km hovedledning.

28%

BAD/DUSJ

24%

KJØKKEN/
OPPVASK/ MAT

18%

TØYVASK

12%

BILVASK/
HAGEVANNING

18%
WC

INDUSTRI/ANNET FORBRUK*

10%

20%
5 m3

/tonn dyr
SLAKTERIER

3 m3

/m3 melk
MEIERER

* Illustrasjonene viser et utdrag av hvor vannet går innen Industri og Annet kategorien.

0.5 m3

/m3 seng og døgn
SYKEHUS

7 m3

/m3 øl
BRYGGERIER

2 m3

/tonn produkt
BAKERIER
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Tema Vann

Utvikling av IVARs vannforsyning:

Nok, godt og sikkert
En av IVARs viktigste oppgaver er å sørge
for nok og godt drikkevann til regionen.
Den første vannforsyningen fra Langevatn i Gjesdal kommune ble satt i drift
allerede i 1959. Vannet ble tatt på ti
meters dyp i Langevatn og passerte først
en sil, før det ble tilsatt klor og ledet ut
på ledningsnettet. I siste halvdel av 1990tallet ble det foretatt en stor utvidelse av
vannbehandlingsanlegget, med bygging
av marmorfiltre. Hovedfokus var å oppnå
et vann som var mindre korrosivt på
ledningsnettet. Dette var nødvendig, da
vannkvaliteten tæret på ledningsanleggene og gav disse redusert levetid.
Strengere krav til drikkevannet gjorde
også at de kildene som var dårligst
beskyttet og mest påvirket av jordbruksaktivitet, måtte tas ut og nye, bedre
beskyttede kilder måtte koples inn.
I 2007 ble vannbehandlingen utvidet
med UV-bestråling for å øke den hygieniske sikkerheten.
Behov for mer vann
Regionen er i stor vekst. Prognosene for
befolkningsutvikling som ble benyttet
ved utbygging av vannverket på slutten
av 1990 tallet, blir betydelig overskredet.
Dagens kilder, som var forventet å ha
kapasitet i flere tiår til, vil allerede mot
slutten av dette decenniet bli for små
i ekstremt tørre år.
IVAR har derfor gjort utredninger på
hvordan kapasiteten kan utvides.

Wiig gartneri
- Tilgang til nok vann er helt avgjørende for
tomat- og agurkproduksjon.
Kåre Wiig
Wiig gartneri, Orre

En hovedforutsetning i søket etter
nye kilder, har vært å finne store dype
innsjøer med stabil og lav temperatur
gjennom hele året. Dette vil gi en god
buffer mot episodiske menneskeskapte
eller naturlige hendelser som kan føre
til forringet vannkvalitet. Mange kilder
er vurdert, og til sist sto valget mellom
Store Myrvatn og Birkelandsvatn, som
begge ligger i Bjerkreimsvassdraget.
Vurderinger som ble foretatt på 1980tallet pekte ut Store Myrvatn som
regionens fremtidige hovedvannkilde.
Det ble da vektlagt at en hadde enkel
vannbehandling med bare klor
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som desinfeksjon og at Store Myrvatn
hadde lite menneskelig aktivitet i nedbørsfeltet.
Kravene til hygienisk sikkerhet har økt,
og i 2007 ble UV-anlegg for desinfeksjon etablert i tillegg til klor. I et nytt
vannbehandlingsanlegg planlegges det
ytterligere utvidelse, med ozonering og
biofiltrering. Det nye anlegget beregnes
ferdigstilt i 2016 eller 2017.
Den robuste vannbehandlingen vi nå får
på Langevannsverket, åpner for at noe
mer menneskelig aktivitet i nedbørfeltet
kan aksepteres.
De viktigste grunnene for at Birkelandsvatnet foretrekkes er:
•Nedbørsfeltet til Birkelandsvatn er over
tre ganger større enn for Store Myrvatn,
noe som også betyr en mer robust kilde
i ekstreme tørrværsperioder. Befolkningsveksten i regionen er også langt
større enn prognosene fra 1980-tallet
ga uttrykk for.
•Ved uttak fra Birkelandsvatn, vil vi
kunne få full utnyttelse av det ene eksisterende råvannssystemet (Stølsvatn og
Romsvatn), ved at dette i sin helhet kan
tilbakeføres til Birkelandsfeltet som en
naturlig del av dette. Magasinkapasiteten
i Romsvatn kan utnyttes i tørrværsperioder for å kompensere for noe redusert
vannføring ut av Birkelandsvatn.
•Ved valg av Store Myrvatn må det
etableres en tunnelstrekning på 24 km
sammenlignet med bare seks km ved å
gå mot Birkelandsvatn. En lengre tunnel
ville bety en merkostnad på over 500
millioner kroner og ville medført
betydelig større miljøulemper med store
CO2 utslipp og massedeponi. Sårbarheten kan også øke ved økende lengde
på tunneltraseene.

•En av våre forutsetninger for valg av
Birkelandsvatn har vært at status som
drikkevannskilde ikke skulle føre til
begrensing av aktivitetene i nedbørfeltet.
Det er foretatt omfattende undersøkelser
for å bekrefte denne forutsetningen.
Derfor er det gledelig også for Bjerkreim
kommune og brukere av nedbørfeltet
at Mattilsynet nylig har plangodkjent
Birkelandsvatn som ny råvannskilde for
drikkevann, uten at det kreves
klausuleringer.
Nå gjenstår en omfattende prosess med
å få nødvendige tillatelser til å ta ut
drikkevann fra Birkelandsvatnet. NVE er
en sentral godkjenningsinstans. Det vil
kreves en konsekvensutredning, spesielt
i forhold til vannuttakets betydning for
vassdraget nedstrøms Birkelandsvatn.
I tillegg vil konsekvensutredningen også
berøre aktivitetene i forbindelse med
utbygging av tunnel frem mot
Birkelandsvatn.
Bjerkreim kommune har krevd at IVAR
skal betale for drikkevannet som tas ut
fra Birkelandsvatnet. Både i Norge og
resten av Europa er det lang tradisjon for,
og også lovverk, som sikrer at drikkevann
skal kunne tas ut uten direkte betaling.
Dette er et prinsipp som IVAR ikke kan
fravike. Eventuelle tap for grunneiere
og rettighetshavere vil selvfølgelig bli
erstattet, og IVAR ønsker å bidra med
nødvendige midler til en miljømessig god
forvaltning av Bjerkreimsvassdraget. IVAR
kan også tilby Bjerkreim kommune et
nærmere samarbeide om vannforsyning
og avløpsrensing, som etter vår vurdering vil kunne gi mange fordeler, også
økonomisk, for Bjerkreim kommune.
Karl Olav Gjerstad,
fagansvarlig vann

•Store Myrvatn er regulert til vannkraftproduksjon. Et beregnet drikkevannsuttak
i år 2050 tilsvarer over 60 prosent av
gjennomsnittlig årlig tilsig til innsjøen.
Denne løsningen ville gi så stor reduksjon
i kraftproduksjonen at den anses
lite aktuell.
IVAR I Årsrapport 2012 9

Stavanger universitetssjukehus
- Pasientene får vann fra springen. Det er enkelt, sunt og smaker godt.
Katrine Pollestad
Sjukepleier på Hematologisk avdeling,
Stavanger universitetssjukehus
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Tema avløp

Nye hovedavløpsanlegg i IVAR-regionen:

Fokus på miljøet
For å få ført frem avløpsvannet fra
Sandnes øst, trengs det en kostbar og
teknisk krevende kryssing av Gandsfjorden. Et alternativ er å føre avløpet på
sørsiden av Sandnes og nordover langs
E39. Dette betyr i så fall et større energiforbruk i form av pumping.
Prognoser viser at IVAR-kommunene i
2050 vil ha passert 500 000 innbyggere.
IVAR lager nå en ny hovedplan for avløp.
Den vil vise behovet for nye avløpsanlegg
i årene som kommer.
Litt historikk
Figuren under viser IVARs hovedtransportsystem for avløpsvann. Slik dette
ligger i dag bidrar det til å holde Gandsfjorden og Byfjorden ren. Vi har også
skissert mulige nyanlegg.
Byhaugtunnelen, fra Grannes til Bjergsted,
ble bygget av Stavanger kommune i flere
etapper. Arbeidet startet alt på 50-tallet.
Anlegget ble senere overtatt av IVAR.
Overføringsanlegg for avløp fra Figgjo til
Grannes ble bygget på 70- og 80-tallet.
I denne perioden ble det også slutt på
utslipp til Hafrsfjorden og Gandsfjorden.
Prosjektene var delvis kommunale og
delvis regionale. IVAR etablerte så den
lange fullprofil boretunnelen fra Bjergsted
til Mekjarvik, som ble satt i drift samtidig
med at Sentralrenseanlegg Nord-Jæren
(SNJ) ble åpnet i 1992. Noen år senere
ble avløpsvann på strekningen Tananger
- Sunde overført til SNJ.

IVARs anlegg krysser alle kommunegrenser, skal betjene alle
og er basert på et likhetsprinsipp; alle skal ha samme basispris
og kvalitet på tjenestene.

Så hvordan er utgangspunktet i forhold
til de 200 000 nye innbyggerne som
kommer i regionen? Faktisk er det ikke
så aller verst, takket være de store
tunnelanleggene som er etablert.
Kapasiteten her er stor nok.
Nye transportanlegg
I det tette byområdet mellom Sandnes
og Stavanger, må transportkapasiteten
for avløpsvann utvides frem mot 2050.
For å se hvor tiltakene må settes inn
har IVAR valgt å modellere hele transportsystemet.
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Sør på Jæren har IVAR etablert en
rekke renseanlegg. Ledningsanleggene
er stort sett kommunale, bortsett fra
selvfallsledningen mellom Bryne og Vik
renseanlegg.
I området Ganddal - Lye ventes en stor
befolknings- og næringskonsentrasjon
i årene som kommer.
IVAR må ta stilling til hvor stor andel av
avløpsvannet som skal føres nordover
til Mekjarvik (SNJ) i et nytt overføringsanlegg. Resten av spillvannet føres til
Vik og Bore renseanlegg, som i dag.
Renseanlegg i utvikling
De siste årene har mange av IVARs
renseanlegg blitt oppgradert.
Nærbø renseanlegg har nå et nytt
finsilanlegg.

Kapasiteten i det biologiske renseanlegget på Vik er økt fra 20 000 til
50 000 personenheter. Dette er gjort
ved å øke luftekapasiteten i det
biologiske rensetrinnet.
Kapasiteten i renseanlegget på Grødaland
er økt fra 70 000 til 150 000 personenheter gjennom bygging av et nytt
stort flotasjonstrinn.
Anlegget bygges ut med et nytt finsilanlegg før det biologiske rensetrinnet.
Dette gjøres for å redusere energiforbruket i forbindelse med lufting av
avløpsvannet i det biologiske trinnet.
På denne måten oppnås et maksimalt
biogassutbytte i slammet som fjernes
fra vannet.
IVAR har nylig satt i drift et stort mottak
for slam og organiske biprodukter. En helt
ny fabrikk for produksjon av fullgjødsel av
utråtnet slam er under bygging.
Dette vil om noen år gjøre SNJ til et
komplett prosessanlegg for avløpsvann.
Tron Ree,
sjefingeniør, plan og utbygging

RA 02 Tau
SNJ

RA 01 Grytnes

513 Oltedal RA
517 Bore RA

528 Vik RA
519 Nærbø RA
520 Grødaland RA

521 Vigrestad RA
522 Sirevåg RA
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Tema BEREDSK AP

Sikkerhet og beredskap:

IVAR tar ansvar
Samfunnet blir mer komplekst, og ulike
sektorer blir mer avhengige av hverandre. Dette øker sårbarheten i samfunnet
og stiller nye krav til forebygging og
håndtering av uønskede hendelser. For
å kunne opprettholde ordinær drift er
det derfor viktig å stadig arbeide for å
redusere sårbarheten innenfor kritisk
infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner.

Magne Christensen har ansvar for kreativ
og faglig ledelse, nettverk og trendforståelse
ved Måltidets Hus, Gastronomisk institutt.

Gastronomisk institutt
- Vann er en viktig ingrediens og vi er nøye på råvarene.
Jeg jobbet et sted i England der de importerte vann for
å ha i sausen. Vi tar det rett fra springen.
Magne Christensen
Kjøkkensjef, Gastronomisk Institutt

Erfaringene fra hendelser de siste årene,
som terrorangrepet 22. juli, ekstremvær
og pandemi, har forsterket behovet for et
godt samarbeid mellom alle beredskapsaktørene i samfunnet. Ressursene som
brukes på samfunnssikkerhet, må ses i en
sammenheng. Det er avgjørende at alle
myndigheter og virksomheter samarbeider på tvers av sektorer i arbeidet
med forebygging, beredskap og krisehåndtering.
Det nasjonale samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeidet har vært basert
på prinsippene om ansvar, nærhet og
likhet. Den siste tidens erfaring viser
at prinsippene i for liten grad kommuniserer nødvendigheten av godt samvirke mellom ulike ansvarlige aktører.
Regjeringen introduserte et nytt fjerde
prinsipp – samvirkeprinsippet – som
skal tydeliggjøre det samlede ansvar for
samfunnssikkerhet og beredskap på tvers
av sektorgrenser. Samvirke skal være
et bærende element i all planlegging og
organisering av samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeidet. Dette innebærer
at myndigheter og virksomheter må ta
et selvstendig ansvar for å samordne
seg med andre virksomheter beredskapsog krisehåndteringsoppgaver.
IVAR’s målsetting er at miljøet ikke skal
ødelegges eller påføres varige skader
som følge av tiltak som selskapet gjennomfører. I tillegg er det viktig at ansatte
skal føle trygghet og høy sikkerhet ved
å arbeide i IVAR. Innenfor denne rammen
skal selskapet utføre sin virksomhet så
kostnadseffektivt som mulig.
Som følge av nasjonale føringer, samfunnsutviklingen og planer om nye
investeringer, besluttet IVAR i 2012, for
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første gang i sin sekstiårige historie, å
ansette to personer (1.5 årsverk) som
ble dedikert til å arbeide innen fagfeltet
sikkerhet og beredskap. I dette arbeidet
er IVAR involvert både på overordnet
nivå, regionalt nivå og lokalt nivå.
På overordnet nivå deltar vi i to arbeidsgrupper i regi av Norsk Vann. De har
følgende tema:
•Krisestøtteenhet: For å styrke sikker
heten i norsk vannforsyning er arbeids-		
gruppen i ferd med å utrede en krise
støtteenhet for vannverk i Norge.
•Veiledning: Risikovurdering og håndtering i forhold til ytre miljø ved
kommunale avløpsanlegg.
På regionalt nivå bidrar IVAR i helhetlig
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) i
Stavanger-regionen. Med helhetlig ROS
menes en systematisk gjennomgang av
virksomheten, med sikte på å kartlegge
risiko og sårbarhet som omfatter
uønskede hendelser av en slik karakter
at de involverer virksomhetens ledelse
i vurderingen av forebyggende tiltak,
beredskap og krisehåndtering. I tillegg
er det nødvendig å kartlegge og vurdere
uønskede hendelser som berører flere
sektorer, samt avdekke tverrsektoriell
sårbarhet og gjensidig avhengighet.
Helhetlig ROS er et samarbeid mellom kommunene Stavanger, Sandnes,
Randaberg og Sola. Ulike myndigheter og
organisasjoner skal gjennom samarbeidet
vurdere hvilke uønskede hendelser på et
overordnet nivå som kan true liv og helse.
IVAR utfordres til å bidra med innspill om
evnen til å ivareta:

overordnede beredskapsplanen.
Sårbarheten i samfunnet er ikke statisk utfordringene i dag er ikke nødvendigvis
morgendagens utfordringer. Dette er
noe av budskapet i en helhetlig ROS; på
et overordnet nivå å vurdere uønskede
hendelser som kan true IVARs evner til å
ivareta nødvendige tjenester innen drikkevann, avløp og renovasjon, og vurdere
dette i sammenheng med andre sektorer.
Dette er i samsvar med regjeringens
fjerde prinsipp, samvirkeprinsippet.
Øvelser er viktig for å teste “godheten”
i beredskapen. IVAR gjennomfører og
deltar jevnlig på øvelser, både i regi av
Fylkesmannen og internt i organisasjonen.
En beredskap som ikke øves er verdiløs.
Ved å presenteres for teoretiske og praktiske utfordringer settes de ansatte og
virksomheten bedre i stand til å håndtere
en krise. Evnen til å kommunisere med
omgivelsene på en troverdig måte er blant
annet avgjørende for hvor godt krisen
håndteres. Alle øvelser evalueres i etterkant. Dette for å sikre best mulig læring.
Sissel Berge
overingeniør, sikkerhet og beredskap

• nødvendig drikkevannsforsyning
i Stavanger-regionen
• håndtering av avløp og renovasjon
i Stavanger-regionen
På lokalt nivå, eller innad i IVAR, arbeides
det med nye ROS-analyser og revidering
av eksisterende analyser for anleggene
våre og de kommunene hvor vi har påtatt
oss driftsansvar. I løpet av 2013 vil vi
starte arbeidet med å gjennomføre en
helhetlig ROS i IVAR. Denne vil danne
grunnlag for revidering av den
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Aktuelle saker fra 2012
Undheim har fått IVAR-vann

Pumpestasjonen ved Stokka vannet er pusset opp

Besøksrekord på Forus
Mandag 30. april 2012 var det 1026
biler innom på gjenvinningsstasjonen
på Forus. Det er det høyeste antall
besøkende som er registrert på en ukedag. En vanlig mandag om våren er det
innom 400 - 600 biler i løpet av dagen.
Undheim har fått IVAR-vann
Undheim i Time er nå koblet på IVARs
ledningsnett og får drikkevann fra
Langevannsverket. 11. juni foretok ordfører Reinert Kverneland den offisielle
åpningen, sammen med elever og
lærere fra Undheim skole.
IVAR fikk miljøpris
IVARs byttebu fikk Rogaland Venstres
miljøpris for 2012. IVAR har drevet

Besøksrekord på Forus i april

Vaffelsuksess ved Stokkavatnet
Søndag 14. oktober markerte IVAR at
pumpestasjonen ved Stokkavatnet er
pusset opp. Området rundt framstår
nå som et trivelig sted å ta en pause i
trimturen rundt vatnet. Denne søndagen
serverte vi vafler og kaffe til turgåere
som kom forbi.
Økt forbrenningskapasitet
26. oktober ble Forus Energigjenvinning
linje 2 offisielt åpnet.

sluttbehandling av restavfall og produserer effektiv, lokal og fleksibel energi.
Dette er et miljøprosjekt for framtiden,
sa Eirin Sund, nestleder i energi- og
miljøkomiteen på Stortinget, da hun
åpnet anlegget.
Ny vannforsyning i Dirdal
Fredag 7. desember markerte IVAR
åpningen av nytt vannbehandlingsanlegg
i Dirdal. Anlegget er basert på nye grunnvannsbrønner og sørger for godt vann
til innbyggerne i Dirdal og Gilja. Arbeidet
med dette anlegget startet i 2010.

- Jeg er stolt over å få åpne dette nye
anlegget. Forus Energigjenvinning er
viktig fordi det betyr en miljømessig god

Markedsaktiviteter
En av de åtte hovedmålsettingene til
IVAR er å styrke merkevaren og bygge
et godt omdømme. Det er mange
virkemiddel for å nå disse målene, men
helt sentralt er å vise hvem vi er og hva
vi kan tilby. Dette gjøres gjennom ulike
markedsaktiviteter.

Dirdal fikk ny vannforsyning i desember

byttebua på Forus i fire år, og antallet
besøk har steget jevnt siden åpningen.

Vi har vært med på ulike festivaler. Den
største av dem alle er Gladmatfestivalen. Vi hadde mellom 15.000 - 20.000
besøkende på standen vår i år. Vi gav ut
5000 gaveartikler til barn og unge som
var med på konkurransene våre og vi
serverte 8500 beger med vann. I tillegg
var det mange som besøkte oss for å se
på avfallsveggen eller bare for å sette
seg ned og slappe av.

som går på kanalen over flere uker. Her
fikk vi laget noen reklamefilmer som
profilerte IVAR. Hovedmålet med filmene
er å fortelle at vi er grossisten for vannet
som kommer i springen og at vi har ansvaret for avløpsvannet som kommunene
kvitter seg med. Filmen var satt inn i
konseptet rundt “Slaget i Hafrsfjord”.
Det er de samme filmene som blir vist på
TV-Vest, som også blir vist på kino.
I Stavanger Aftenblad og Rogalands avis
har vi annonser. Avtalen er at de bruker
våre annonser når de har ledig plass

i avisene. Denne type avtale gjorde at vi
i fjor betalte rundt 150.000 kr for
annonseplass i Stavanger Aftenblad, og
fikk annonser som var verdt 2,3 millioner
kroner.
Vi har også en aktivitet som retter seg
mot barneskolen. En representant (innleid
fra Grønn Hverdag) besøker fjerdeklassinger i regionen og forteller om IVAR og
gjenvinning. Prosjektet har nå pågått i to
år og vi har fått gode tilbakemeldinger
om at 10-åringene er både engasjerte
og lærevillige.

Som en av fire ble vi nominert i klassen
for beste stand.
De andre festivalene vi var med på var
Ålgård vannfestival og Tomatfestivalen
på Finnøy.
Vi profilerte oss også gjennom annonsering i TV-Vest, på kino, i aviser og på
busskur.

Eirin Sund åpnet Forus Energigjenvinning linje 2

16 IVAR I Årsrapport 2012

IVARs byttebu fikk miljøpris

Avtalen med TV-Vest gjelder reklamefilmer. Dette er filmer som omhandler
vann, avløp og renovasjon. Nytt i 2012
var at vi også samarbeidet med dem om
“Slaget i Hafrsfjord” - en reality-serie

IVAR samarbeidet med TV-Vest om “Slaget i Hafrsfjord”
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HMS og kvalitet
HMS- og kvalitetsarbeidet er organisert gjennom KS/HMS-leder. HMSarbeidet følges av AMU og verneombudene, som skal påse at IVAR ivaretar
sitt HMS-ansvar.
Internkontroll
Det systematiske HMS-arbeidet i IVAR
blir ivaretatt ved hjelp av regelmessige
vernerunder, årlige HMS-runder sammen
med bedriftshelsetjenesten, møter
i arbeidsmiljøutvalget, møter i verneombudsforumet, gjennomføring og oppfølging av ROS-analyser, samt kurs og
opplæring rettet mot HMS.
Arbeidsmiljøutvalget
Arbeidsmiljøutvalget består av seks
medlemmer fordelt på arbeidsgiver og
arbeidstakere. Representant fra bedriftshelsetjenesten og KS/HMS-leder Hege
M. Hage møter også i disse møtene.
Medlemmer i 2012 var:
Fra ledelsen: Kjell Øyvind Pedersen,
Ernst Georg Hovland og Jostein Karlsen.
Fra de ansatte: Bjarne Brustveit
(hovedverneombud), Gro Johnsen/
Eline N. Furre og Tor Magne Haarr.
IVAR avviklet tre møter i arbeidsmiljøutvalget i 2012.
Verneombudene
IVARs verneorganisasjon besto i 2012 av
tretten verneombud og et hovedverneombud. Verneombudene er fordelt på
ulike verneområder. Verneombudene har
jevnlige møter i verneombudsforumet.

Stavanger universitetssjukehus
- Stavanger universitetssjukehus har 7000 ansatte.
Alle sammen bruker vann - hver dag.
Bente Eie Johannesen
Kantinemedarbeider
Stavanger universitetssjukehus

Kontinuerlig forbedringsarbeid
IVAR ønsker å ha fokus på forebygging
for å hindre at avvik eller uønska hendelser
oppstår. Dette er bare mulig hvis vi vet
hvilke utfordringer vi har. For å få en
oversikt, har vi et elektronisk meldesystem som de ansatte bruker til å melde
inn ulike hendelsene som avvik, uønska
hendelser, forbedringsforslag og tilbakemeldinger fra kunder og publikum. Alle
ansatte kan melde inn hendelser.
Alle hendelser som registreres følges
opp for forebygging og kontinuerlig
kvalitetssikring av arbeidsmiljø og
ytre miljø.
De ansatte er flinke til å bruke meldesystemet, noe som antall meldte
hendelser viser. I 2012 ble det meldt
inn ca. 350 hendelser.
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Miljøaspekter og samsvar med
lovbestemte krav
IVAR er en miljøbedrift med viktige oppgaver innen vann, avløp og renovasjon.
Virksomheten medfører miljøpåvirkninger
(så vel positive som negative) når det
gjelder støy og lukt og utslipp til luft og
vann. Den virkningen som anses som
vesentlig for IVAR totalt sett er utslipp
til vann. Dette begrunnes i lovbestemte
krav om utslipp til vann i form av renset
avløpsvann fra våre renseanlegg
IVAR bidrar også til flere positive
miljøpåvirkninger som:
•
•
•
•
•

Produksjon av drikkevann
Rensing av avløpsvann
Avfallshåndtering
Leveranse av biogass
Kompostering av matavfall

Metodene som brukes for å vurdere
samsvar med lovbestemte krav er:
•
•
•
•
•
•
•
•

Konsesjonsanalyser
Rutinemessige analyser
Interne revisjoner
Eksterne revisjoner
Ledelsens gjennomgang
Miljøvurderinger av prosjekter
Miljøaspektanalyser
Inspeksjoner og stikkprøvekontroll
av mottak av avfall (også matavfall)

på individuell oppfølging av ansatte med
tanke på helse og livsstil. Vi er tilknyttet
godkjent bedriftshelsetjeneste og er en
IA-bedrift.
I 2012 var sykefraværet 3,30% mot
3,68% året før.
Inkluderende arbeidsliv
Hovedmålene i IVARs avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) med Arbeidsog velferdsetaten er:
• Ha et gjennomsnittlig sykefravær på 		
under 4,5%
• Sysselsette egne arbeidstakere med 		
nedsatt funksjonsevne
• Ta inn minst to personer som NAV
har avklart
• Seniorsamtaler med ansatte f.o.m. 		
fylte 60 år for å starte evt. behov for
tilrettelegging
• Oppfordre arbeidstakere til å fortsette
i arbeid etter fylte 62 år
For å oppnå disse målene jobber vi med
fysisk tilrettelegging, tilpasset arbeidstid, samarbeid mellom seksjoner og
avdelinger, tettere oppfølging av sykemeldte og seniorpolitiske tiltak som for
eksempel overgang til annen stilling.

Ekstern og intern revisjon
IVAR er sertifisert i henhold til NS-ISO
9001:2008 og 14001:2004. I 2012
gjennomførte Nemko en resertifisering
hos IVAR. Resertifiseringen åpnet for
fire avvik og nitten anbefalinger som ble
lukket innen fristen.
IVAR er akkreditert i henhold til NS-EN
ISO 17025. Akkrediteringen omfatter
prøvetaking, mengdemåling og analyser
av avløpsvann. Norsk akkreditering gjennomførte i 2012 en oppfølgingsrevisjon
hos IVAR og et utvidelsesbesøk.
IVAR har også vært gjenstand for flere
revisjoner utført av Mattilsynet.
IVAR gjennomførte fem interne revisjoner
innenfor ulike revisjonsområder.
Friske medarbeidere, lavt sykefravær
IVAR har en langsiktig målsetting på at
vi skal ha et gjennomsnittlig sykefravær
på under 4,5%. For å lykkes med dette
arbeider vi på flere fronter. IVAR har fokus
på 24-timers mennesket ved å fokusere

IVAR I Årsrapport 2012 19

R apportering Vann

R apportering vann

IVAR eier og drifter fem vannbehandlingsanlegg (Langevatn,
Hagavatn, Oltedal, Dirdal og
Krokarheia). Vi har også driftsansvaret for tre vannbehandlingsanlegg (Nordre Strand skole,
Lynghaug og Preikestolen i Strand
kommune) og fordelingsnettet i
tre kommuner (Rennesøy, Kvitsøy
og Time).
Av større hendelser og aktiviteter kan
nevnes følgende: Den 26. juli inntraff en
stor lekkasje på den gamle rehabiliterte
hovedledningen i et område ved Hinna.
Årsaken er ikke endelig fastlagt, men det
er indikasjoner på at det kan ha vært en
svakhet i ledningsmaterialet. Forsyningen ble opprettholdt til alle abonnenter,
men stedvis med noe lavere trykk da
de fikk forsyning fra det kommunale
ledningsnettet. Det er i etterkant foretatt
tetthetsprøving av denne ledningen for
å avklare eventuelt andre svakheter.
Ledningen til Kviamarka, der det er
etablert stor næringsmiddel-virksomhet,
har fått økt kapasitet (fra 120 l/s til
250 l/s). I tillegg er ledningen spylt med
plugg. Hovedforsyning til Finnøy er styrket ved en trykkøkningsstasjon på Talgje.
I forbindelse med utbygging av messehaller på Madlaveien, med tilhørende
gang- og sykkelvei, er det foretatt en
omlegging av hovedledningen til Stokka
og områdene nordover.
I april 2012 tok Sola for første gang
i bruk IVARs etablerte uttak på Jåsund.
Det er påbegynt arbeid med “Hovedplan vann mot 2050” for å styrke

vannforsyningen til eierkommunene ved
dobling av hovedledning og økning av
bassengkapasitet. Planleggingen av nytt
vannbehandlingsanlegg pågår for fullt,
der forprosjektet ventes ferdigstilt våren
2013. Det blir også arbeidet med å ferdigstille program for konsekvensutredning
i og med at Birkelandsvatn er utpekt som
ny hovedkilde.
Hagavatn reservevannverk
Hagavatn er reservedrikkevannskilde for
Langevatn vannbehandlingsanlegg og har
ikke vært i bruk i 2012.
Etablering av gode rutiner for testkjøring
ble utprøvd og sluttført
Vannforsyning Dirdal-Gilja
Den nye vannforsyningen til Dirdal og
Gilja ble ferdigstilt i oktober 2012.
Råvannskilden er to løsmassebrønner
som ligger nederst i dalføret. Vannet
pumpes inn til et vannbehandlingsanlegg
der behandlingen består av siling, tilsetting av vannglass (silikat) mot korrosjon
og til slutt UV-desinfeksjon. Prøver av
både råvann og renvann (etter vannbehandling) viser god kvalitet. Spesielt den
sensoriske kvaliteten (lukt, smak og utseende) er betydelig forbedret sammenlignet med den tidligere vannforsyningen
fra Gilja vannverk, som var basert på
overflatevann. Også sikkerheten er økt
ved at en nå benytter en stabil grunnvannskilde. Det er produsert 10.000 m3
fra det nye anlegget.
Vannforsyning Oltedal
Bassenget er nå bedre sikret ved overbygging av takluker i basseng.
Det er produsert 109.000 m3 sammenlignet med 96.000 m3 for 2011. Drift av
sandtaket som ligger nær brønnene er
nå avsluttet. Det gjenstår klausulering av

det nære nedbørsfeltet til brønnene. Prøvetaking viser tilfredsstillende vannkvalitet
med unntak av ett tilfelle med lav pH.

Resultatene fra prøver av renvannet
viser at drikkevannsforskriftens krav er
oppfylt.

Vannverk i Strand kommune
Strand kommune ble IVAR-medlem i 2011.
Avtalen innebærer at Krokarheia vannverk,
som leverer drikkevann til Jørpeland og
Tau-området, nå eies og driftes av IVAR.
I tillegg har IVAR driftsansvaret for Lynghaug
vannverk og Nordre Strand vannverk. Det er
også inngått avtale om drift av Preikestolen
vannverk.

Preikestolen vannverk
Dette er et grunnvannsbasert anlegg
med UV som desinfeksjon, og der det
foretas lufting og alkalisering gjennom
marmorfilter. Resultatene fra prøver av
renvannet viser at drikkevannsforskriftens krav er oppfylt.

Krokarheia vannverk
Vannverket benytter en overflatevannkilde
og vannbehandling etter Moldeprosessen,
med tilsats av jernklorid som koaguleringsmiddel. Vannet desinfiseres med klor. Det er
foretatt full utskiftning av filtermassen, der
topplaget med antrasitt og sand er erstattet
av et lecamateriale kalt filtralite. Fordelen
med nytt materiale er at det gir en bedre
dybdefiltrering med sterkt redusert behov
for tilbakespyling, som igjen betyr mindre
forbruk av produksjonsvann og besparelser
i energiforbruk. Det er i 2012 produsert
1,55 mill m3, som er på samme nivå som
i 2011. Prøvetaking viser tilfredsstillende
vannkvalitet, med unntak av noen få tilfeller
med mindre avvik i bakteriologisk kvalitet.
Lynghaug vannverk
Vannkilden er et borehull og vannverket
forsyner et mindre boligfelt. Det er installert
UV-desinfeksjon og lufting som sikrer et
hygienisk og bruksmessig godt drikkevann.
Resultatene fra prøver av renvannet viser at
drikkevannsforskriftens krav er oppfylt.
Nordre Strand vannverk
Vannkilden er et borehull og vannverket
forsyner Nordre Strand skole. Det er installert UV-desinfeksjon og lufting, som gir et
hygienisk og bruksmessig godt drikkevann.

45
40
35

IVAR har driftsansvaret for ledningsnettet
i kommunene Rennesøy, Kvitsøy og Time.
Rennesøy
I mars inntraff en episode i Mortarvika,
der deler av det nære drikkevannsnettet
ble forurenset med sjøvann. Årsaken var
at ferjeselskapet ikke hadde tilfredsstillende rutiner for å håndtere brannpumper
og påkobling til drikkevannsuttaket på
kaien. En rekke tiltak er igangsatt for å
hindre gjentakelse.
Det er etablert to nye tappepunkter for
vann til spylebiler (Statens vegvesen) på
Askje og Eltervåg. Høydebassenget på
Askje er rehabilitert med ny drenering og
oppgradering av elektroanlegget.
Det har vært stort fokus på lekkasjesøk
og vi har oppdaget nærmere ti tilfeller av
lekkasjer, spesielt i klammer der private
stikkledninger er påkoblet den kommunale vannledningen.

Parameter

-99 -2000 -01
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Kvitsøy
Det er utbedret to lekkasjer i anboringsklammer til private stikkledninger.

Det er registrert 12 vannledningsbrudd.
Det er skiftet vannledning på to strekk,
hvorav ett i forbindelse med forberedelse av samkjøring mot høydebasseng
i Klepp kommune. Rutinemessig spyling
av alle endeledninger er foretatt og det
er kartlagt og påbegynt et arbeid med
oppgradering av kummer.
Vannprøvetaking viser tilfredsstillende
kvalitet, med unntak av en periode der
vannstrømmen i et område ble snudd i
forbindelse med fremføring av IVAR-vann
som erstattet vann fra Undheim vannverk. I denne perioden ble det registrert
enkelte prøver med mindre avvik i bakteriologisk og sensorisk kvalitet.

Time
På vårparten ble det ferdigstilt en ledningstrase som forsyner et område som
tidligere fikk vann fra Undheim vannverk.
Området får nå vann fra Langevatn vann-

Vannkvalitet
Langevannsverket

Grenseverdi iht
drikkevannsforskrift

Min

Maks

Snitt

8,0

8,1

8,1

6,5 – 9,5

mmol/l

0,90

1,0

0,98

-

mg/l

19

23

22

-

Farge

mgPt/l

3

11

7

20

Totalt organisk karbon

mgC/l

1,1

2,0

1,5

5

Turbiditet

behandlingsanlegg. Undheim vannverk har
status som reservevannforsyning fram
til nytt høydebasseng er etablert. Etter
dette tidspunkt blir vannverket lagt ned.

Det er skiftet armaturdeler i en vannkum
som en del av plan for tilretteleggelse
for brannventiler. Vi har også lagt vekt
på i større grad enn tidligere å benytte
lokal kunnskap og arbeidskraft på
daglige gjøremål. Vannprøvetaking viser
tilfredsstillende kvalitet, med unntak av
en prøve med et mindre bakteriologisk
kvalitetsavvik

Kalsium

FTU

0,12

0,34

0,19

4

E.coli

Pr 100 ml

0

0

0

0

Koliforme bakterier

pr 100 ml

0

0

0

0

pr ml

0

13

5

100

Terskelverdi

1

4

2

3

Lukt

-98

Enhet

Vannprøvetaking viser tilfredsstillende
kvalitet med unntak av en prøve med et
mindre bakteriologisk kvalitetsavvik.

Alkalitet

Kimtall

30

Det har også pågått et omfattende
arbeid med kontroll av dokumentasjon
og utførelse i forbindelse med kommunal
overtakelse av ledningsnett (avløp og
vann) til sju boligfelt som nylig er ferdigstilt av private utbyggere.

Ledningsnett i Rennesøy, Kvitsøy
og Time kommuner

pH

Langevatn vannbehandlinganlegg. Grafen
viser oversikt over vannforbruket siden 1998.
I 2012 ble det levert 43,6 mill m3 mot 43,7
mill m3 året før.

50

Det ble også oppdaget et stort ledningsbrudd i en privat stikkledning (skyldtes
materialtretthet) som gikk fra hovedledningen via en kum på Sokn. For å reparere
bruddstedet måtte det ordnes med tosidig vannforsyning. Det er utarbeidet ny
spyleplan med fem års gjentaksintervall.

Resultatene for en del viktige kvalitetsparametere for renvann ut av anlegget,
er vist i tabellen. Her fremgår det at vannkvaliteten tilfredsstiller krav som er gitt
i drikkevannsforskriften, med unntak
av et par tilfeller. Det gjelder terskelverdien
for lukt. Den ble svakt overskredet og det
ble påvist noe høyere kimtall enn normalt
på enkelte prøver fra hovedledningen.

-12
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R apportering avløp

R apportering avløp

IVAR renseanlegg Grødaland
IVAR renseanlegg Bore
IVAR renseanlegg Vik

Organisk
belastning (snitt), pe

Resipient

Kjemisk
(primærfellingsanlegg)

200 000

Håsteinfjorden

Biologisk

100 000

Nordsjøen

Mekanisk (sil)

67 000

Nordsjøen

Biologisk

15 000

Nordsjøen

IVAR renseanlegg Nærbø

Mekanisk (sil)

12 000

Nordsjøen

IVAR renseanlegg Sirevåg

Mekanisk (sil)

9 000

Nordsjøen

IVAR renseanlegg Grytnes

Mekanisk (sil)

5 000

Idsefjorden

IVAR renseanlegg Vigrestad

Mekanisk (sil)

3 300

Nordsjøen

IVAR renseanlegg Tau

Mekanisk (sil)

3 000

Hidlefjorden

Biologisk/kjemisk

600

Oltedalsåna

IVAR renseanlegg Oltedal
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Mange vannforekomster oppnår målet
om god økologisk tilstand og disse ligger
særlig på vestsiden av Stavangerhalvøya.
Den økologiske tilstanden er vurdert som
dårligere i indre og lukkede fjordområder
på østsiden av Stavangerhalvøya, dels
på grunn av næringssalttilførsel. Spesielt

kjemisk tilstand kan her stedvis også
tilskrives eldre utslipp.
Utslipp fra IVARs avløpsanlegg ligger i
mer åpne og eksponerte områder vest
for Stavangerhalvøya og det er ikke
påvist at kjemisk og økologisk tilstand
er påvirket av disse utslippene.
Slam og biopellets
Slam fra anleggene på Vik, Grødaland og
i Oltedal transporteres til IVAR sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ) for viderebehandling. SNJ mottar også slam fra andre
renseanlegg, organisk avfall fra industri
og næringsliv, samt septikslam.
Ved SNJ blir slammet stabilisert, hygienisert, tørket og pelletert. Målet er å tørke
alt slammet til biopellets. I 2012 ble det
produsert 4500 tonn biopellets. 94% av
bioresten fra biogassproduksjonen ble
tørket og pelletert.
IVAR har inngått kontrakt med Høst Verdien i avfall AS (Høst) om bruk av
slam/biopellets. I 2012 ble 65% brukt
i jordblanding. Resten ble brukt til korn
og gress, kompost og torvtak.
Biogass
Storparten av biogassen ble oppgradert
til naturgasskvalitet og levert til Lyse Neo
AS. Mengde oppgradert gass var 1 834
933 Sm3 gass, som tilsvarer en energimengde på 17,9 GWh.

Tilførte vannmengder til IVARs avløpsanlegg (m3)

I 2012 behandlet IVAR 55,7 mill. m3
avløpsvann. Tabellen viser en oversikt over
renseanlegg, behandlingsmetoder, organisk
belastning og resipient.

30 000 000

Personekvivalenter (pe) er et mål på
mengde organisk materiale i avløpsvannet.
Ved utslipp fra hus og hytter med innlagt
vann og vannklosett vil en person bidra
med en pe.

20 000 000

Figuren viser tilførte vannmengder i m3 til
anlegg som eies og drives av IVAR. Stavanger
kommune var den største leverandøren med
29 mill. m3 i 2012.

25 000 000

15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
Gjesdal

IVAR sentralrenseanlegg
Nord-Jæren (SNJ)

Rensemetode

Avløpsvannets sammensetning og den
organiske belastningen ved renseanleg-

35

IVAR renseanlegg Sirevåg
30 renseanlegg Sirevåg i Hå kommune
IVAR
-98 -99 -2000 -01 -02 -03 -04
er et mekanisk anlegg (båndsil). Ifølge
utslippstillatelsen skal renseanlegget
oppfylle EU sitt krav til primærrensing,
men på grunn av den store og varierende
industribelastningen har Fylkesmannen
godkjent en teoretisk beregning av
belast ningen ved renseanlegget.
Rensekravet for anlegget er dermed 20%
reduksjon av suspendert stoff. Dette
kravet ble overholdt i 2012.

Randaberg

Anlegg

IVAR renseanlegg Vik
IVAR renseanlegg Vik i Klepp kommune
er et biologisk anlegg (aktivslam) som
mottar avløpet fra Time kommune samt
en mindre del fra Klepp kommune. I 2012

Renseanlegget mottar blant annet.
prosessav løpsvann fra Tine-meieriene
på Voll og Kleppe. Det nye meieriet på
Kviamarka skal erstatte disse anleggene.
Produksjonen ved meieriet i Kleppekrossen opphørte i april 2012.

45

IVAR oppgraderte renseanlegget i 2012.
40 nye anlegget settes i drift i januar
Det
2013.

Resipientundersøkelse
Det er foretatt en større resipientundersøkelse ved over 50 vannlokaliteter og stasjoner fordelt over
20 vannforekomster rundt Stavangerhalvøya. Undersøkelsen har pågått fra
juni 2011 til mai 2012. Både økologisk
tilstand og kjemisk tilstand er inkludert
i undersøkelsen. I forhold til tidligere
resipientundersøkelser er det i denne
undersøkelsen lagt stor vekt på å
-05 -06 -07 -08 -09 -10 -11 -12
beskrive økologisk tilstand med bakgrunn
i krav som er gitt i Vannforskriften.

Klepp

IVAR renseanlegg Grødaland
Renseanlegget på Grødaland i Hå kommune er et biologisk anlegg (SBR). Det
ble satt i drift våren 2008 og behandler

IVAR renseanlegg Bore
IVAR renseanlegg Bore i Klepp kommune
er et mekanisk anlegg (båndsil). Ifølge
forurensningsforskriften er utslippskravet relatert til organisk stoff (BOF5 og
KOF), dvs. sekundærrensing. Eksisterende
anlegg klarte ikke sekundærrensekravet
i 2012.

Renseanlegget mottar avløpsvann fra
tettstedet Nærbø, samt prosessavløpsvann fra Tine-meieriet på Nærbø. Tine
har besluttet å legge ned meieriet og
overføre
produksjonen til et stormeieri
50
på Kviamarka i løpet av 2013.

IVAR renseanlegg Oltedal
IVAR renseanlegget Oltedal i Gjesdal
kommune er et biologisk/kjemisk renseanlegg. Ifølge forurensningsforskriften er
utslippskravet relatert til fosfor (tot-P).
Renseanlegget ble oppgradert i 2010.
Utslippskravet ble overholdt i 2012.

Time

Utslippsrammen i eksisterende utslippstillatelse er 260 000 pe. IVAR har
søkt Fylkesmannen om å utvide rammen
til 400 000 pe. Søknaden er ikke ferdigbehandlet.

Fylkesmannen vedtok våren 2011
tvangsmulkt for renseanlegget på Grødaland dersom IVAR ikke kunne dokumentere at renseprosessen fungerte i henhold
til vilkår i utslippstillatelsen. IVAR klaget
på vedtaket til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og fikk medhold i
februar 2012.

Våren 2012 ble den biologiske delen av
renseanlegget og slambehandlingen på
Vik oppgradert. Under oppgraderingen
ble anlegget driftet som et kjemisk
fellingsanlegg og slammet ble avvannet
på Grødaland. I denne perioden ble 500
000 m3 avløpsvann behandlet i anlegget
og det ble tilsatt 26 m3 PAX oppstrøms
sedimenteringsbassengene.

IVAR renseanlegg Nærbø
IVAR renseanlegg Nærbø i Hå kommune
er et mekanisk renseanlegg (sil). Ifølge
forurensningsforskriften er utslippskravet
relatert til organisk stoff (BOF5 og KOF),
dvs. sekundærrensing. Eksisterende
anlegg klarte ikke sekundærrensekravet
i 2012.

IVAR renseanlegg Vigrestad RA
Renseanlegget på Vigrestad i Hå kommune er et mekanisk anlegg (båndsil)
som ble oppgradert og satt i drift høsten
2009. Ifølge utslippstillatelsen og forurensningsforskriften er rensekravet for
anlegget 20% reduksjon av suspendert stoff. Dette kravet ble overholdt
i 2012.

Hå

Utslippskravet for renseanlegget er
relatert til organisk stoff (BOF5 og KOF),
dvs. sekundærrensing. Det ble i 2012
tatt ut 24 prøver av inn- og utløpsvann.
SNJ oppfylte EUs sekundærrensekrav
ved 22 av prøvene. Ifølge forurensningsforskriften er antall prøver som ikke behøver å oppfylle rensekravet, tre prøver
per år. SNJ overholdt rensekravet i 2012.

Gjennomsnittlig belastning til anlegget
var i 2012 100 000 pe. Eksisterende
anlegg er dimensjonert for 70 000 pe.
For å øke kapasiteten til anlegget skal
det etableres et flotasjonsanlegg med
mulighet for kjemikaliedosering og et
utjevningsbasseng før vannet ledes til
eksisterende SBR-tanker. Flotasjons
anlegget og utjevningsbasseng skal
settes i drift januar 2013.

Det ble i 2012 tatt ut 24 inn- og utløpsprøver. Renseanlegget på Vik oppfylte
sekundærrensekravet ved 22 av 24
prøver. Ifølge forurensningsforskriften er
antall prøver som ikke behøver å oppfylle
rensekravet, 3 prøver per år. Renseanlegget på Vik overholdt rensekravet i 2012.

get vil bli endret når produksjonen på Voll
blir overført til meieriet på Kviamarka.
I tillegg skal IVAR overføre avløpsvannet
fra Kvernaland det vil si Klepp stasjon,
Engelsvoll og Orstad, til renseanlegget på
Vik våren 2013. Gjennomsnittlig belastning til anlegget var i 2012 67 000 pe.

Sola

SNJ er et kjemisk renseanlegg. Det skal
etableres et biologisk rensetrinn (aktivslam) med filteranlegg som forbehandling
på SNJ. Antatt tidspunkt for igangkjøring
av nytt anlegg er 2016.

Utslippskravet for renseanlegget er
relatert til organisk stoff (BOF5) og
suspendert stoff (SS), dvs. primærrensing. Det ble i 2012 tatt ut 24 prøver.
BOF-kravet ble overholdt i 17 av 24
prøver i 2012. 1 av 24 prøver overholdt SS-kravet. Hovedårsaken til at
rensekravet ikke ble overholdt, var stor
variasjon i vannets sammensetning og
høy belastning fra prosessavløpsvannet
til bedriftene oppstrøms renseanlegget.

fikk anlegget ny utslippstillatelse.
Utslippsrammen er 80 000 pe og kravet
er relatert til organisk stoff (BOF5 og
KOF), dvs. sekundærrensing.

Sandnes

Renseresultater og planer
IVAR sentralrenseanlegg Nord-Jæren
IVAR sentralrenseanlegg Nord-Jæren
(SNJ) mottar avløpsvann fra kommunene
Stavanger, Sandnes, Randaberg, Gjesdal
og Sola. Anlegget ligger i Mekjarvik
i Randaberg kommune.

avløpsvann fra Varhaug, Norsk Protein AS
og industri¬området på Kviamarka.

Stavanger

IVARs overordnede mål er å motta
og behandle avløpsvann fra eierkommunene slik at miljøet i vassdrag og sjøområder sikres.

IVAR I Årsrapport 2012 23

R apportering renovasjon

Mat- og hageavfall
Husholdningene sorterte 28 374 tonn
mat- og hageavfall i brun beholder. Dette
våtorganiske avfallet utgjør ca. 96 kg
per innbygger og ble kompostert på IVAR
komposteringsanlegg Hogstad. Komposteringsanlegget produserte næringsrik
kompost av dette avfallet. Komposten
blir brukt i jordblandinger og til jordbruksformål.
I tillegg ble det levert inn 5 596 tonn
hageavfall til gjenvinningsstasjonene.
Dette hageavfallet ble kompostert
utendørs på Sele og på Reve. Selekomposten blir utlevert til hageeiere
som henter kompost på gjenvinnings
stasjonene.
Papir
Det er mer miljøvennlig og økonomisk
gunstigere å materialgjenvinne papir
enn å energigjenvinne det. Innbyggerne
er flinke til å kildesortere papir. I 2012
leverte hver innbygger gjennomsnittlig
66,5 kg papp, papir og drikkekartong
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Mange leverer brukte EE-produkter til
forhandlerne. IVAR har ikke statistikk over
disse mengdene eller over EE-avfall som
ulovlig blir videreformidlet ut av landet til
gjenbruk / materialgjenvinning gjennom
private ordninger.
Farlig avfall
Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Dette avfallet blir samlet
inn via kommunale mottak på brannstasjonene og gjenvinningsstasjonene til
IVAR. I tillegg har Stavanger og Sandnes
kommuner egen henteordning via rød
beholder. I 2012 mottok IVAR 511 tonn
farlig avfall fra husholdningene. I tillegg
mottok IVAR 40 tonn vinduer med PCB
i tetningslistene, 96 tonn vinduer med
klorparafin i tetningslistene, 168 tonn
asbestholdige plater og 60 tonn
bilbatterier.
Plastemballasje
De fleste IVAR-kommunene har henteordninger for plastemballasje. Dette har
resultert i stor økning i mengde sammenlignet med bringeordinger til returpunkter. I 2012 ble det levert inn 2 349 tonn
plast fra husholdningene.
Trevirke
På Hogstad tar IVAR imot trevirke både
fra næring og fra gjenvinningsstasjonene.
I 2012 ble det levert ca. 6 800 tonn trevirke fra næring og 8 167 tonn trevirke
fra gjenvinningsstasjonene. Trevirket blir
malt opp til flis og sendt videre til
flisfyringsanlegg i Sverige.

IVAR drifter også gjenvinningsstasjonene
på Kvitsøy, Rennesøy og på Ree for kommunene. Hå kommune driver sin egen
gjenvinningsstasjon på Nærbø.
Gjenvinningsstasjonene mottok 32 560
tonn avfall i 2012, en økning på 1% i
forhold til 2011. Publikum sorterte ut
35,5% av avfallet til materialgjenvinning. Trevirke og restavfall ble sendt til
energigjenvinning, henholdsvis 30,4% og
20,6% av avfallsmengden. Rene masser
har blitt kjørt til deponi (13,5%). Totalt
gir dette en gjenvinningsprosent på 86,5.
Mengden gjenstander som skifter eier
i byttebua er ikke registrert og er derfor
ikke inkludert i overstående tall. Men
det som leveres inn, forsvinner ut igjen
ganske fort.
IVAR avfallsplass Sele
Deponiet på Sele ble stengt i juli 2009.
Arealene på Sele blir levert tilbake til
grunneierne som jordbruksjord. IVAR har
ifølge konsesjonen plikt til etterdrift av
deponiet i 30 år.
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Diverse (0,3)

Gips (2,8)

Hageavfall (18,8)

Metaller (7,0)

Farlig avfall (3,0)

Tøy (6,5)

Plast (7,9)

EE-avfall (5,6)

Impregnert trevirke (5,8)

Trevirke (27,5)

0
Våtorganisk avfall (95,6)

Gjenvinningsstasjoner
IVAR eier gjenvinningsstasjonene på
Forus og på Sele. Gjenvinningsstasjonene
har blitt meget populære. I 2012 besøkte
115 214 kunder gjenvinningsstasjonen
på Forus, mens gjenvinningsstasjonen
på Sele hadde besøk av 10 492 kunder.
I tillegg hadde byttebua på Forus besøk
av 38 250 personer som ønsket å hente
ut brukbare gjenstander.
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Glass- og metallemballasje (11,1)

Av husholdningsavfallet ble 66 803 tonn
levert til materialgjenvinning (53,2%)
for å bli brukt som råstoff til ulike nye
produkter. 54 446 tonn restavfall, trevirke og impregnert trevirke ble levert til
energigjenvinning (43,3%). Energien blir
brukt til fjernvarme og strømproduksjon.
Totalt ble 4 397 tonn rene grusmasser,
keramikk etc. fra gjenvinningsstasjonene
deponert på Svåheia avfallsdeponi
(3,5%) fordi det ikke kunne sendes til
gjenvinning.

Annet avfall
På returpunktene og gjenvinningsstasjonene kan folk levere en rekke andre
avfallstyper. I 2012 ble det samlet inn
3 281 tonn glass- og metallemballasje,
2 069 tonn metaller, 1 920 tonn tekstiler, 62 tonn bildekk, 835 tonn gips,
32 tonn isopor og 4 397 tonn grusmasser, stein, jord, betongrester,
keramikk, etc.

HUSHOLDNINGSAVFALL 2012 KG PER INNBYGGER

Papir / papp / kartong (66,5)

Totale mengder
I 2012 kastet private husholdninger
i IVAR-regionen 125 654 tonn avfall.
Dette er 423 kg per innbygger, en reduksjon på 8 kg per innbygger i forhold til
2011.

EE-avfall
Forbrukerne kan levere EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) gratis
til alle forhandlere, til de kommunale
mottakene på gjenvinningsstasjonene og
i rød beholder. EE-avfall kan inneholde
miljøgifter som det er viktig å behandle
forsvarlig. I tillegg inneholder EE-avfallet råvareressurser som kan brukes i ny
produksjon og en del edle metaller.
I 2012 ble det levert 1 653 tonn EEavfall til de kommunale innleveringsordningene. Det er en vesentlig reduksjon
fra noen år tilbake. Det leveres inn alt
for lite småelektriske enheter i forhold
salgsmengder.

Det ble også levert inn om lag 800 tonn
impregnert trevirke fra næring og 1 734
tonn impregnert trevirke fra gjenvinningsstasjonene. Impregnert trevirke blir
kvernet til flis og sendt til spesialovner
for energigjenvinning.

Masser til deponi (14,8)

GJENVINNING FRA HUSHOLDNINGER

til gjenvinning. Fretex Vest-Norge AS
behandlet 19 758 tonn for videre
forsendelse.

Restavfall til energi (150)

IVAR har ansvaret for at alt husholdningsavfall som blir samlet
inn i kommunene, blir behandlet
på en forsvarlig måte. Materialgjenvinning er mest miljøvennlig
og blir prioritert fremfor energigjenvinning. Minst mulig avfall
blir levert til avfallsdeponi.

R apportering renovasjon

AVFALL FRA HUSHOLDNINGER (I TONN)
Avfallstype

2008

2009

2010

2011

2012

%endring
2011-12

Restavfall til energi

27 945

31 379

38 294

43 074

44 545

+ 3,4

Masser / rest til deponi

12 321

8 907

2 790

4 205

4 397

+ 4,5

Papir / papp / kartong

20 732

19 098

18 781

20 124

19 758

- 1,8

Våtorganisk avfall

28 447

29 191

28 228

29 359

28 374

- 3,4

Trevirke

7 274

6 273

7 012

7 583

8 167

+ 7,7

Impregnert trevirke

1 190

1 412

1 242

1 546

1 734

+ 12,2

Glass- og metallemballasje

2 779

2 929

3 066

3 274

3 281

+ 0,2

EE-avfall

4 573

2 053

1 899

1 723

1 653

- 4,1

Plast

1 856

1 846

1 951

2 178

2 349

+ 7,9

Tøy

1 844

2 136

1 638

1 983

1 920

- 3,2

Farlig avfall
Metaller
Hageavfall

630

608

584

865

880

+ 1,7

2 020

1 997

1 825

2 093

2 023

+ 3,3

-

-

-

6 881

5 596

- 18,7

Gips

-

-

-

802

835

+ 4,1

Diverse

-

-

-

35

133

-

Sum

111 611

107 933

107 310

125 726

125 645

-0,1

Avfallstype

2008

2009

2010

2011

2012

%andel
i 2012

Avfall til materialgjenvinning

62 881

59 858

57 952

69 311

66 803

53,2

Avfall til energigjenvinning

36 409

39 063

46 548

52 210

54 446

43,3

Avfall til deponi

12 321

8 907

2 790

4 205

4 397

3,5
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st yrets beretning

ORGANISASJON

Eierforhold
IVAR IKS eies av kommunene Finnøy,
Gjesdal, Hå, Klepp, Kvitsøy, Randaberg,
Rennesøy, Sandnes, Sola, Stavanger, Time
og Strand. Selskapet har hovedkontor i
Stavanger kommune, men drifter anlegg
og infrastruktur i alle eierkommunene.
Styrende organer
Eierkommunene velger representanter
til representantskapet. Det er representantskapet som velger styre, og styret
velger selv leder. To av styrets medlemmer velges av og blant de ansatte.
Representantskapet
I representantskapet har det i 2012 vært
til sammen 24 representanter valgt fra
kommunene med denne fordelingen:
Finnøy 1, Gjesdal 1, Hå 1, Klepp 1,
Kvitsøy 1, Randaberg 1, Rennesøy 1,
Sandnes 4, Sola 2, Stavanger 9, Time 1
og Strand 1 representant. Følgende er
valgt som representanter for perioden
2012-2016:
Finnøy: Gro Skartveit, Gjesdal: Olaug
V. Bollestad, Hå: Sveinung Lode, Klepp:
Arne Madland, Kvitsøy: Roy Steffensen,
Randaberg: Sverre Nergaard, Rennesøy:
Anders Schanche Rettedal, Sandnes:
Jan Refsnes, Bjørg Erga, Unni Ø. Egeland,
Knut Reier Indrebø, Sola: Lars Sommer
Knudsen, Per Øhrman, Stavanger:
Odd Jo Forsell, Tone Brandtzæg, Håkon
Roalsø, Sahfana Ali Mubarak, Odd Erik
Hansgaard, Leif Arne Moi Nilsen, Guri
Tysse, Karl Anders Mæland Nilsen,
Gunnulf Løge, Time: Reinert Kverneland,
Strand: Helge Steinsvåg.
Styret
Styret består av 7 medlemmer:
Stanley Wirak (leder)
Iselin Nybø (nestleder)
Lars Anders Myhre
Dagny Sunnanå Hausken
Mons Skrettingland
Signe Berland (ansattes representant)
Lars Skretting (ansattes representant)
Arbeidsmiljøutvalg
Følgende er medlemmer av arbeidsmiljøutvalget:
Fra ledelsen: Kjell Øyvind Pedersen,
Ernst Georg Hovland og Jostein Karlsen.
Fra de ansatte: Eline Nilsen Furre,
Tor Magne Haarr og Bjarne Brustveit.
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Representant fra bedriftshelsetjenesten
(Medco AS) og HMS-ansvarlig Hege
Hage møter i tillegg fast i utvalget.
HMS
IVAR har et godt utbygd system for
Helse-, Miljø og Sikkerhet. Alle avdelinger
har et selvstendig HMS-ansvar som står
i forhold til den drift og aktivitet avdelingen utfører. Det er innført elektronisk
meldesystem for skader, ulykker og andre
vesentlige avvik fra normalsituasjonen.
Selskapet har en langsiktig målsetting på
at sykefraværet skal være under 4,50%.
I 2012 var sykefraværet 3,30% mot
3,68% året før. IVAR hadde 2 yrkesskader som resulterte i fravær i 2012.
Selskapet har bedriftslegeordning og er
IA-bedrift. I tillegg har IVAR samarbeid
med Medco AS der det fokuseres på
individuell oppfølging av de ansatte med
tanke på helse og livsstil.
Internkontroll og ISO-sertifisering
Det er utarbeidet et internkontrollsystem
som skal sikre at aktivitetene i selskapet
utføres etter de krav som er angitt i lover
og forskrifter. IVAR er sertifisert i henhold
til NS-ISO 9001 og NS-ISO 14001 og
blir årlig revidert mot dette internkontrollsystemet.
Personell
Ved utgangen av 2012 var det totalt
188 fast ansatte, herav 45 kvinner. Det
var 144 hele stillinger og 44 deltidsstillinger, og samlet utgjorde disse 156,92
årsverk. I tillegg kommer 6 lærlinger på
ulike anlegg.

YTRE MILJØ
IVAR er en miljøbedrift med viktige oppgaver innen vann, avløp og renovasjon.
Selskapet driver innenfor de krav som er
satt av myndighetene, og de målsettinger som er formulert i de styrende organer
og krav om ”beste praksis”. Dette er
formalisert gjennom ISO-sertifiseringen.
Flere detaljer finnes under hvert hovedområde for vann, avløp og renovasjon
i denne årsrapporten.

FORSKNINGS- OG
UTVIKLINGSAKTIVITETER
IVAR arbeider bevisst med strategi- og
tjenesteutvikling. I denne prosessen er
det lagt vekt på at det er viktig å utvikle
IVAR som et verktøy for regional

utvikling. Dette betyr blant annet at
selskapet skal være proaktivt og tilrettelegge for en miljøbevisst utvikling
av industri, næringsliv og samfunn på
generell basis, men også innen egne
kjernevirksomheter og avledet virksomhet fra disse.
Selskapet jobber kontinuerlig med forskning og utvikling innenfor de primære
fagområdene vann, avløp og renovasjon.
Flere av de ansatte har utgitt artikler
innen sine spesialfelt, og noen har vært
benyttet som foredragsholdere både
nasjonalt og internasjonalt. Et av våre
større utviklingsprosjekt er knyttet til
pilotanlegget på Langevatn vannbehandlingsanlegg. Her blir det simulert ulike
renseteknikker før de introduseres
i større skala. Et annet viktig utviklingsområde er mulighetsstudier rundt
produksjon, rensing og distribusjon av klimanøytral biogass. Det arbeides konkret
med et biogassanlegg på Jæren basert
på slam fra renseanlegg og våtorganisk
husholdningsavfall. Arbeid med utvikling
og produksjon av organiske gjødselprodukter basert på slamproduksjonen ved
sentralrenseanlegget har også kommet
langt.
Det er vedtatt å bygge et biogassanlegg
på Grødaland basert på avløpsslam,
våtorganisk husholdningsavfall og husdyrgjødsel.
IVAR deltar også i samarbeid med Energreen/Zeropex i uttesting av en ny type
trykkdempingsgenerator og med Energreen for uttesting av et Heat Recovery
System (varmepumpeløsning).
IVAR har samarbeidsavtale med UIS og
samarbeider også med Biogass Rogaland,
I-park og Greater Stavanger, foruten
bransjeorganisasjonene Norsk Vann og
Avfall Norge.

BEMANNING, LIKESTILLING
OG DISKRIMINERING
Ved årsskiftet bestod ledergruppen av
administrerende direktør Kjell Øyvind
Pedersen, avdelingsleder økonomi og
administrasjon Jostein Karlsen,
avdelingsleder drift Ernst Georg Hovland,
avdelingsleder plan og utbygging TorInge Kjellesvik, avdelingsleder gjenvinning
Ernst Rune Danielsen og avdelingsleder
tjenesteutvikling Tore Tagholdt.

IVAR er en kommunalteknisk virksomhet.
Av de ansatte i selskapet, er det 23,94%
kvinner og 76,06% menn. Lederstillingene er alle besatt av menn. Det er
en kvinnelig driftssjef og en kvinnelig
seksjonsleder. Styret i IVAR består av 3
kvinner og 4 menn. IVAR er opptatt av å
lønne likt for likeverdig arbeid og selskapet har et kjønnsnøytralt stillingsvurderings- og lønnssystem. Gjennomsnittsalderen pr. 31. desember 2012 var 46,7 år
mot 46,0 år i 2011. Selskapet jobber for
å få en jevnere fordeling mellom kjønnene
og større aldersspredning.
IVAR arbeider med det formål å
fremme likestilling og likeverd, sikre like
muligheter og rettigheter uavhengig
av funksjonsevne og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal
opprinnelse, avstamning, hudfarge,
språk, religion og livssyn. Dette formål
skal gjenspeiles i selskapets personal- og
rekrutteringspolitikk, samt så langt det
er mulig tilrettelegges for ved praktisk
utforming av arbeidssteder.

ØKONOMI

Inntekter
Inntektene kommer fra salg av drikkevann, rensing av avløpsvann og avfallsbehandling. Vann og avløp betales delvis
etter målt forbruk og delvis som et
fastledd fordelt etter antall innbyggere i
eierkommunene. Salg av avfallsfraksjoner
som materialgjenvinnes gir inntekter som
godskrives renovasjon.
Statlige reguleringer setter krav til
hvordan selskaper som arbeider med
vann, avløp og renovasjon skal beregne
priser for inndekning av kostnadene.
Selve metoden kalles selvkostmetoden
og beskrives i «Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester» (H-2140 Kommunalog regionaldepartementet kommunalavdelingen, januar 2003).
Driftsinntektene for 2012 har økt noe
i forhold til året før fordi selskapet har
levert og mottatt større mengder på
noen hovedområder, i tillegg til at IVAR
nå også yter flere typer tjenester for våre
eierkommuner. Disse er regulert i egne
bilaterale avtaler. I 2012 trådte en slik
avtale i kraft for Time kommune.

Det vises forøvrig til note 4 og 12 for
spesifikasjon av økonomiske resultater.
Kostnader
Gjennom arbeidet med oppfølging av
budsjett og økonomiplan settes fokus
både på kostnader og investeringer. De
enkelte områder arbeider med rammer
for drift som følges opp gjennom jevnlig
rapportering. Kostnadskontroll og effektivitet må balanseres mot kvalitet og
miljø.
Resultat
Selvkostresultatene er fra og med 2010
ført i balansen som gjeld eller fordring til
eierkommunene. For vann var det i 2012
et overskudd på kr 5,1 mill. mot et budsjettert resultat på kr 0. For renovasjon
var det et underskudd på kr 1,2 mill. mot
et budsjettert underskudd på kr 2,3 mill.
Det er budsjettert med underskudd fordi
renovasjonsordningene samlet har gått
med overskudd de siste årene. På grunn
av tidligere års underskudd ble det for
avløp budsjettert med overskudd på kr
2,3 mill., men resultatet viser et overskudd på kr 5,6 mill. Vi viser til note 12
for resultater på de enkelte selvkostområdene.
Etter at overskuddet fra selvkostområdene er ført som gjeld til kommunene,
viser resultatet for IVAR IKS et overskudd
på kr 3 633 406 for 2012, se note 4.
Disponering av resultat
Avsatt til fond for
vurderingsforskjeller
kr 3 633 406
Belastet annen opptjent
egenkapital
kr 0
Sum
kr 3 633 406
Balanse
Bokførte anleggsmidler representerer de
investeringene som er foretatt innenfor
hvert enkelt område. Det er beregnet
avskrivninger basert på objektenes gjenværende økonomiske levetid.
Totalt er det investert for kr. 227,4 mill. i
2012. For spesifikasjon av investeringene
viser vi til note 5 og 6.
Pensjonsansvar
Pensjonsansvaret er dekket gjennom en
pensjonsordning i KLP og er regnskapsført i henhold til god regnskapsskikk.
Vi har ingen ordninger utover avtalen
med KLP, og viser ellers til note 2 for
spesifikasjon av våre pensjonskostnader.

Skatt
IVAR har tradisjonelt ikke blitt definert
som skattepliktig virksomhet. Skattekostnad i 2012 er betalt skatt på resultatandel for 2010, 2011 og 2012 i
Forus Energigjenvinning KS, hvor selskapet har eierandel.
Finans-, markeds-, kreditt- og
likviditetsrisiko
IVAR hadde ved årsskiftet langsiktige lån
på kr 1 161 mill. Dette betyr at selskapet må være bevisst sin finansielle risiko
i forhold til rentenivå. IVAR har de siste
årene forholdt seg til retningslinjene for
beregning av selvkost der en kalkylerente, som er rente for tre års statsobligasjoner pluss 1%, inngår i gebyrgrunnlaget. Retningslinjene er imidlertid ikke
forskriftsfestet, og aktuelt lovverk åpner
for at de faktiske rentekostnadene kan
legges til grunn dersom disse påviselig
er høyere enn kalkylerenten. IVARs reelle
rentekostnader for 2012 ligger over
kalkylerenten, og følgelig er selskapets
faktiske netto renteutgifter belastet
gebyrgrunnlaget. Dette gjøres i tråd med
uttale fra Miljøverndepartementet som
er myndighet for VA-gebyrregelverket,
samt skriv fra Norsk Vann – fagorganisasjonen for vann og avløp for norske
kommuner og selskaper.
De faktiske rentekostnadene er fordelt
på selvkostområdene vann, avløp og renovasjon på grunnlag av gjennomsnittlig
bokført verdi av anleggsmidlene for de
enkelte områdene. Reelle renteinntekter
er tilsvarende fordelt i forhold til størrelsen
på de enkelte områdenes selvkostfond.
Vi anser generelt ikke å være utsatt for
stor kreditt- eller likviditetsrisiko.
Dette fordi selskapet, på grunn av sin
soliditet, ikke har problemer med å oppta
nye lån fra eksterne finansinstitusjoner.
Utfordringen ligger i å fastsette gebyrer
som gir en viss forhåndsinnkreving,
men innfor regelverket som sier at overskudd kan framføres i tre til fem år.
Kontantstrøm
Likviditeten i IVAR er normalt tilfredsstillende. Selskapet har i 2012 tatt opp
nye lån innenfor rammen av vedtatt
økonomiplan og etter vanlig godkjenning
av Fylkesmannen.
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For spesifikasjon av kontantstrømmer
vises ellers til regnskapsoppstillingen.

ØVRIGE KOMMENTARER

Arbeidet med å effektivisere og utvide
tjenestetilbudet til kommunene har høy
prioritet. Kjernevirksomheten er leveranse av drikkevann, håndtering og
rensing av avløpsvann og mottak og
gjenvinning av kommunalt avfall. I tråd
med de strategiske satsingsområdene
som ble trukket opp av styre og representantskap etter ROVAR-prosessen,
har IVAR videreutviklet tjenestetilbudet til kommunene og leverer i dag
tjenester innen hele verdikjeden i
sektoren. Det innebærer at det inngås
bilaterale avtaler om drifts- og kom-

resultat

petansetjenester ut over fellestjenestene
etter den enkelte kommunes behov.
I enkelte kommuner leverer IVAR alle
kommunale tjenester innen vann, avløp
og renovasjon. I 2010 overtok IVAR
driften av Ryfylke Miljøverk, RYMI IKS.
RYMI betjener Strand, Finnøy, Forsand,
Hjelmeland og Suldal kommuner. IVAR
har fra og med 2011 hatt ansvaret for
VA-sektoren i Strand kommune. Strand
ble innlemmet som medlemskommune
i IVAR IKS 1. januar 2012.
Høsten 2011 ble det inngått samarbeidsavtale med Time kommune om utføring
av vann, avløps- og renovasjonstjenester,
slik at IVAR fra 1. januar 2012 har vært
Time kommunes VAR-etat.

Fortsatt drift
Regnskapet er avlagt under forutsetning
om fortsatt drift, en forutsetning som
styret mener er oppfylt.
Konklusjoner
Etter styrets oppfatning gir det framlagte
resultatregnskap, balanse og tilhørende
anmerkninger, tabeller og diagrammer
en fyldestgjørende informasjon om IVARs
virksomhet og økonomiske stilling ved
årsskiftet 2012/2013. Etter regnskapsårets slutt har det ikke inntruffet forhold
som er av betydning for å kunne vurdere
selskapets stilling.

2012

2011

132 481 555
177 457 277
172 919 401
1 095 556

106 265 930
141 632 882
158 243 701
1 014 094

483 953 789

407 156 607

128 112 917
0
250 253 867

102 831 554
0
210 442 987

Sum driftskostnader

378 366 783

313 274 541

Avskrivninger
Vann
Avløp
Renovasjon
Inventar
Kjøretøy

27 819 685
24 867 812
12 101 500
372 009
1 526 984

24 978 581
20 887 969
12 312 091
253 824
1 349 981

66 687 990
445 054 773
38 899 015

59 782 445
373 056 986
34 099 621

42 353 276
7 167 107
3 633 406
31 552 762

42 568 365
6 584 195
697 658
35 286 512

7 346 253

-1 186 891

Driftsinntekter
Vannavgifter med mer
Avløpsavgifter med mer
Renovasjonsavgifter med mer
Leieinntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Lønn og personal
Avsetning for stenging og etterdrift av deponi
Andre driftskostnader

Sum avskrivninger
Sum driftskostnader
Driftsresultat

Stavanger 22. mars 2013

Note 2
Note 10
Note 3

Note 5

Finansinntekter/-kostnader

Dagny Sunnanå Hausken

Lars Myhre

Lars Skretting

Iselin Nybø

Rentekostnader
Renteinntekter
Resultat tilknyttede selskap
Netto finansinntekter/kostnader

Note 7
Note 7

Ordinært resultat før skatt
Mons Skrettingland

Signe Berland

Stanley Wirak

Kjell Øyvind Pedersen
(Adm. dir.)

Skattekostnad

Note 11

3 712 847

0

Årets resultat

Note 4

3 633 406

-1 186 891

0
0
0
3 633 406
0

0
0
0
697 658
-1 884 549

3 633 406

-1 186 891

Disponering av overskudd:
Avsatt/bruk opptjent egenkapital vann
Bruk av opptjent egenkapital avløp
Bruk/avsatt opptjent egenkapital renovasjon
Avsatt til fond for vurderingsforskjeller
Avsatt til annen opptjent egenkapital
Sum disponert
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Bal anse

Bal anse

31-12-12

01-01-12

Eiendeler
Anleggsmidler
Vann
Avløp
Renovasjon
Administrasjonsbygg
Kjøretøy
Sum driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Lån til ansatte/eierkommuner
Aksjer og andeler

564 800 744
508 425 821
160 833 555
2 492 361
4 286 979

536 902 129
383 900 300
156 228 976
1 194 114
3 277 898

Note 5/6

1 240 839 459

1 081 503 418

Note 8
Note 7

3 490 323
78 613 962

4 413 112
74 043 066

82 104 285

78 456 178

1 322 943 744

1 159 959 596

Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Fordringer
Debitorer medlemskommuner
Selvkost avløp
Debitorer andre

53 243 103
5 358 280
23 052 124

46 582 212
10 943 176
15 310 918

81 653 507

72 836 306

101 900 574

137 458 637

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

101 900 574

137 458 637

Sum omløpsmidler

183 554 081

210 294 943

1 506 497 825

1 370 254 539

Note 12

Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum eiendeler

31-12-12

01-01-12

25 789 219

24 824 252

Opptjent egenkapital
Fond for vurderingsforskjeller

14 494 359

10 731 701

Annen innskutt selskapskapital

4 872 615

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital

Note 13

Selskapskapital

Annen opptjent egenkapital

114 489 532

114 618 783

133 856 507

125 350 484

Note 9

159 645 726

150 174 736

Note 2
Note 10
Note 8

6 427 876
10 664 812
1 160 880 504

5 489 678
11 274 534
1 062 945 975

Sum annen langsiktig gjeld

1 177 973 192

1 079 710 187

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Betalbar skatt
Skyldige påløpne renter
Selvkost vann
Selvkost avløp
Selvkost renovasjon
Annen kortsiktig gjeld

59 346 254
14 363 900
691 417
5 727 060
46 662 581
0
27 907 263
14 180 433

38 531 552
12 215 757

168 878 907

140 369 614

1 506 497 825

1 370 254 539

Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
GJELD
Annen langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser
Avsetning for stenging og etterdrift av deponi
Gjeld til kredittinstitusjoner

Note 11
Note 12
Note 12

Sum kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld

5 658 686
41 547 720
0
29 098 213
13 317 686

Stavanger 22. mars 2013
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Dagny Sunnanå Hausken

Lars Myhre

Lars Skretting

Iselin Nybø

Mons Skrettingland

Signe Berland

Stanley Wirak

Kjell Øyvind Pedersen
(Adm. dir.)
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kontantstrøm

noter

2012
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Resultat etter skatt
Gevinst ved salg av anl.midl
Økt avsetning forpliktelser
Ordinære avskrivninger
Økt kortsiktige kundefordringer

3 633 406
-671 368
938 198
66 687 990
-3 763 657

Økt kortsiktig gjeld

51 732 839

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

86 829 783

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Salgssum anl.midl
Investering anl.midl
Kjøp/salg av aksjer
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

2 081 850
-227 434 514
-807 239
-226 159 903

Kontantstrøm finaniseringsaktiviteter
Ny selskapskapital

5 837 528

Økning langsiktig lån
Avdrag langsiktig lån
Netto kontantstrøm finaniseringsaktiviteter

150 000 000
-52 065 471
103 772 057

Netto endring i kontanter og lignende
Kontantbeholdning 01.01.
Kontantbeholdning 31.12.

-35 558 063
137 458 637
101 900 574

NOTE 1 Regnskapsprinsipper
Selskapet avlegger regnskapet i samsvar
med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Det utarbeides ikke
konsernregnskap da datterselskapets midler
og drift anses uvesentlig for selskapets
regnskap. Tilknyttede selskap er tatt med
i selskapsregnskapet etter egenkapitalmetoden. Eiendeler og gjeld som knytter
seg til virksomhetens produksjon og varekjøp klassifiseres som omløpsmidler og
kortsiktig gjeld. Eiendeler som ikke er
bestemt til varig eie og bruk klassifiseres
som omløpsmidler. Øvrige eiendeler og gjeld
klassifiseres som anleggsmidler og langsiktig
gjeld. Inntektsføring skjer når varen eller
tjenesten er levert. Forskuddsbetalte inn
tekter vil bli ført opp som gjeld i balansen.
Kostnadsføring skjer når kostnadene
påløper. Kostnader påløpt uten at belastning
er mottatt settes av som gjeld i balansen.

Fordringer oppføres i balansen til pålydende
verdi. Uerholdelige fordringer avskrives som
tap på krav. Aksjer i ikke-tilknyttede selskap
klassifisert som anleggsmidler er oppført
til kostpris. Aksjene blir nedskrevet dersom
de har en lavere verdi og verdifallet ikke må
antas å være forbigående. Avskrivninger er
foretatt etter selvkostmetoden, slik de
finnes i “Retningslinjer for beregning av
selvkost for kommunale betalingstjenester”
(H-2140 Kommunal- og regionaldepartementet, kommunal- avdelingen, januar
2003). Varige driftsmidler vurderes til
anskaffelseskost etter fradrag for
avskrivninger.
Det er foretatt en endring i metode for
å beregne kalkulatorisk rente innenfor
selvkostområder fra og med 2012. Tidligere
har selvkostområdene i regnskapet blitt
belastet med kalkulatorisk rente. I 2012
regnskapet er selvkostområdene blitt
belastet med IVAR’s faktiske netto

NOTE 2 lønnskostnader

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet
etter den indirekte metoden i samsvar med
NRS(F), slik den gjaldt pr. 31.12.2012.
IVAR IKS har pensjonsordning, som tilfredsstiller lovens krav om obligatorisk tjenestepensjon.
		
2012

2011

Lønn, honorar
Andre personalkostnader
Folketrygdavgift
Pensjonspremie til KLP
Endring av netto pensjonsforpliktelse

95 466 608
2 845 967
15 518 813
13 343 330
938 198

76 907 925
2 077 545
12 201 933
8 151 246
3 492 905

Sum lønnskostnader

128 112 917

102 831 554

2012

2011

Godtgjørelse styret

322 708

310 836

Honorar representantskap

239 524

120 434

1 273 885

1 253 597

Kostnadsført revisjonshonorar eksl. mva

185 200

149 650

Kostnadsført revisor andre tjenester eksl. mva

260 090

319 100

Kostnadsført revisor juridisk bistand eksl. mva

54 063

88 500

Godtgjørelse til daglig leder, styremedlemmer osv.

Lønn til administrerende direktør

Av lønn til administrerende direktør inngår pensjonspremie på kr 19.414
					
Gjennomsnittlig antall ansatte, lån til ansatte
		
Gjennomsnittlig antall stillinger i 2012: 179, antall årsverk 149,67.
I tillegg kommer 6 lærlinger. Det er gitt lån til 30 ansatte med til
sammen kr 3.014.855,- Lånene løper med en rente som tilsvarer
IVARs innlånsrente.			
Sammensetning av samlede pensjoner og pensjonsforpliktelser
Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til regnskapsstandard vedrørende pensjoner fra Norsk Regnskaps Stiftelse.
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rentekostnader. Finanskostnader er
fordelt mellom selvkostområdene basert på
gjennomsnittlig bokført verdi av anleggsmider, mens finansinntekter er fordelt
mellom selvkostområdene etter størrelse på
selvkostfondene. Metode endringen skyldes
at det nå er adgang til å benytte faktiske
finanskostnader i stedet for kalkulatoriske
finanskostnader. Renteutviklingen i markedet overstiger kalkylerenten på 3-årig
statsobligasjonsrente. Statobligasjoners
årsgjennomsnitt for 2012, 3 år 1,44%+1%
(2,44%) mens IVAR IKS sin faktiske snittrente i samme periode utgjør 3,75%.

Selskapets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan.
Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 286 personer.
Ordningen gir rett til definerteframtidige ytelser. Disse er i hovedsak
avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Pensjonsordningene
administreres gjennom KLP.			

IVAR I Årsrapport 2012 33

noter

NOTER

Pensjonskostnad
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
Avkastning på pensjonsmidler
Administrasjonsomkostninger
Resultatført estimatavvik
Arbeidsgiveravgift
Resultatført planendring
Netto pensjonskostnad

2012

2011

11 317 810
6 270 179
-4 537 920
600 195
2 413 179
1 924 687
0

8 944 364
6 512 528
-5 231 460
474 242
2 031 279
1 508 654
0

17 988 130

14 239 607

2012

2011

164 721 103

155 649 529

-123 483 348

-105 472 213

-29 789 686

-38 291 027

-5 020 193

-6 396 611

6 427 876

5 489 678

2012

2011

Avstemming av beløp i balansen:
Beregnede pensjonsforpliktelser pr 31.12
Pensjonsmidler pr 31.12.
Ikke resultatført virkning av estimatavvik
Arbeidsgiveravgift
Netto pensjonsforpliktelse
Økonomiske forutsetninger
Diskonteringsrente

4,20%

3,80%

Forventet lønnsregulering

3,50%

3,50%

Forventet G-regulering

3,25%

3,25%

Forventet avkastning på fondsmidler

4,10%

4,10%

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring.
I årets pensjonskostnad er det inntektsført virkning av planendring med kr. 0,-				

NOTE 5 Spesifikasjon av anleggsmidler

Anskaffelsesverdi 31.12.2011
Akk avskrivninger 31.12.2011
Bokført verdi 31.12.2011
Anskaffet 2012
Avskrevet ordinært 2012
Overføringer, salg
Bokført verdi 31.12.11

Vann
1 106 812 340
569 910 212
536 902 129
55 718 299
27 819 685
0

Avløp
889 205 570
505 305 271
383 900 300
149 393 333
24 867 812
0

Renovasjon
335 947 186
179 718 208
156 228 978
18 116 562
12 101 500

Felles
15 081 069
10 609 059
4 472 011
4 206 320
1 898 993

Sum
2 347 046 166
1 265 542 749
1 081 503 417
227 434 514
66 687 990

1 410 482

0

1 410 482

564 800 744

508 425 820

160 833 557

6 779 338

1 240 839 459

Avskrivninger er foretatt med følgende satser:						
Anleggsmaskiner og verktøy 10,0%
Tekniske anlegg, pumpestasjoner og lignende 5,0%
Ledningsnett 2,5%
Forretningsbygg 2,0%
EDB-utstyr, kontormaskiner og transportmidler 20,0%

NOTE 6 Investeringer foretatt 5 siste år

Vann
Avløp
Renovasjon
Felles
Sum

2012
55 718 299
149 393 333
18 116 562
4 206 320

2011
31 531 144
54 415 379
4 817 797
1 939 863

2010
14 270 982
21 581 084
9 678 948
1 117 351

2009
10 385 968
33 631 693
2 872 365
501 367

2008
30 990 553
30 974 011
22 312 770
2 403 585

227 434 514

92 704 183

46 648 365

47 391 393

86 680 919

NOTE 7 Aksjer og andeler i andre selskaper
Selskapet eier følgende aksjer/andeler
Tilknyttede selskap
IVAR Næring AS
SVAR AS
Forus Energigjenvinning KS
Forus Energigjenvinning 2 AS
Stølskraft AS

Vår andel
100,00%
50,00%
44,44%
43,00%
50,00%

Andel av res. inkl.
korr res. 2011
-6 482
-13 476
2 469 346
3 531 200
-121 613

Minorga Vekst AS

50,00%

-260 902

5 099 557
244 098

5 598 073

76 903 065

NOTE 3 Andre driftskostnader
IVAR IKS har har prissikring på strøm med Lyse forvaltning. Verdien av denne er pr. 31.12.2012 kr 1.913.192, mens den pr. 31.12.2011
var kr 3.437.371						

NOTE 4 Spesifikasjon av resultat
Etter fordeling av inntekter og kostnader, kan vi gi følgende spesifikasjon av driftsresultatet for de enkelte områder:				
					
Fond for Annen opptjent EK
Vann
Avløp
Renovasjon
Sum
vurderingsforskjeller
Driftsinntekter
0
0 132 495 555
177 936 885
173 521 349 483 953 789
Driftskostnader
0
0
86 260 634
136 872 482
155 233 668 378 366 783
Avskrivninger
0
0
28 609 396
25 438 532
12 640 061
66 687 990
Finanskostnader
0
0
17 625 526
15 625 870
1 934 772
35 186 168
Resultat tilknyttede selskap
-3 633 406
0
0
0
0
-3 633 406
Skattekostnad
0
0
0
0
3 712 847
3 712 847
Årsresultat
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3 633 406

0

0

0

0

3 633 406

Sum
Andre langsiktige eierandeler
Rekom AS

Andel av EK
417 070
202 076
28 733 978
42 206 286

Vår andel

Bokført verdi

5,00%

498 638

KLP Egenkapitaltilskudd

1 212 259

Sum

1 710 897

Sum aksjer og andeler
IVAR IKS har i 2012, sammen med Høst verdien i avfall AS,
stiftet selskapet Minorga Vekst AS, med en eierandel på 50% hver.
Selskapet er stiftet for å utvikle og omsette organiske gjødselsproduker basert på fiberrester fra biogassanlegg, husdyrgjødsel
og andre organiske avfallsprodukter.			

78 613 962
IVAR IKS har mottatt utbytte fra Forus Energigjenvinning KS på
kr 4.199.219,-. Dette er inntektsført som annen finansinntekt.
Resultatet fra selskapet er justert for utbytte.				
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NOTE 8 Langsiktige fordringer / Langsiktig gjeld

NOTE 12 Selvkostområder

Følgende fordringer forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt:
Lån til ansatte

2012

2011

3 014 855

3 160 578

Lån til eierkommuner og tilknyttede selskap.

475 466

1 252 534

Sum

3 490 321

4 413 112

Følgende gjeld forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt:
Langsiktig gjeld
Sum

2012

2011

954 002 263

802 646 920

954 002 263

802 646 920

NOTE 9 Egenkapitalnote
Selskapskapital
Annen opptjent egenkapital
Annen innskutt selskapskapital
Fond for vurderingsforskjeller
Sum

31-12-11
24 824 252
114 618 783
10 731 701
150 174 736

Endring i 2012
964 967
-129 251
4 872 615
3 762 658
9 470 989

31-12-12
25 789 219
114 489 532
4 872 615
14 494 359
159 645 725

Strand kommune er kommet inn med 3,742% andel av selskapskapitalen, og resterende føres på “annen innskutt selskapskapital”.

NOTE 10 Fond for stenging og etterdrift av deponiet på Sele
År
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Sum

Avsetning
10 000 000
5 000 000
3 000 000
3 000 000
1 700 000
10 633 164
0
0
33 333 164

Bruk
0
378 105
2 112 196
10 044 419
5 231 203
3 802 921
489 786
609 721
22 668 352

Sum
10 000 000
4 621 895
887 804
-7 044 419
-3 531 203
6 830 243
-489 786
-609 721
10 664 812

IB selvkost vann
For mye innkrevd vannavgift fra eierkommuner
UB selvkost vann

Kortsiktig gjeld
41 547 720
5 114 861
46 662 581

Kortsiktig fordring

IB selvkost avløp
For mye innkrevd avløpsavgift fra eierkommuner
UB selvkost avløp
B selvkost renovasjon
For lite innkrevd renovasjonsavgift fra eierkommuner
UB selvkost vann

10 943 176
-5 584 896
5 358 280
29 098 213
-1 190 951
27 907 263

I henholdt til retningslinjene for selvkost, vil for lite/mye innkrevd avgift justeres over en periode på 3-5 år.			

NOTE 13 Bundne midler
Skyldig skattetrekk pr. 31.12.2012 utgjorde kr 7.031.239,-

NOTE 14 Finansielle instrumenter
Selskapet har inngått rentebytteavtaler for å sikre deler av kontantstrømmen knyttet til fremtidige renteutbetalinger på langsiktig gjeld.
Renten ble bundet i mars 2009 til mars 2014, oktober 2009 til
oktober 2014 og juni 2010 til juni 2020 med henholdsvis kr. 100 mill.
til 5,45%, kr. 100 mill. til 4,80% og kr. 200 mill. til 3,995%.

Rentebytteavtalene er vurdert som sikring og dermed reflekteres ikke
virkelig verdi pr. årsskiftet i regnskapet. Pr. 31.12.12 utgjorde markedsverdien av avtalene kr. -28.354.488,-

- Du trenger godt vann for å kunne lage god mat.
Magne Christensen
Kjøkkensjef, Gastronomisk Institutt

NOTE 11 Skatter
2012
Betalbar skatt fremkommer slik:
Resultat før skatt
Skattepliktig resultat

7 346 253
2 469 346

Grunnlag betalbar skatt
Skatt 28%
Betalbar skatt på årets resultat

2 469 346
691 417
691 417

Årets skattekostnad fremkommer slik:
Betalbar skatt på årets resultat		
Til gode skatt

691 417

Betalbar skatt fra tidligere år

3 021 430

Årets totale skattekostnad

3 712 847

Betalbar skatt 2012, består av betalt skatt på resultatandel fra Forus Energigjenvinning KS,
hvor selskapet har eierandel, for 2012, 2011 og 2010.			
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Tomat inneholder 94 prosent vann.
Tomatproduksjon krever ca to kubikkmeter vann
per kvadratmeter. Wiig gartneri på Orre dekker alene
nesten 50 000 kvadratmeter og er arbeidsplassen
til 60-70 mennesker.

Postboks 8134, 4069 Stavanger
Telefon 51 90 85 00, post@ivar.no
www.ivar.no

