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“Vi arbeider videre for å utvikle
samarbeidet med våre eierkommuner
og innbyggerne og ser frem mot nok et
spennende år med mange muligheter.”

En ny generasjon anlegg

Kjell Øyvind Pedersen
administrerende direktør

Fra og med 1. jan., 2015, er
Hjelmeland med som ny eier i IVAR
IKS. Dermed er 13 kommuner
eiere i IVAR IKS. Inntrykket er at
alle eierne oppfatter IVAR IKS som
et vellykket IKS-samarbeid.
Samtidig har regjeringen sendt ut
på høring forslag til ny IKS lov.
Lov
Departementet legger til grunn i sitt forslag til ny
IKS-lov at ansvarsordningen som er etablert gjennom
Lov om Interkommunale selskap, d.v.s. at deltakerne i
interkommunale selskap har ubegrenset ansvar og at
selskapene ikke kan gå konkurs, medfører liten eller
ingen risiko ved å gi selskapene lån. Gjennom dette
kan selskapene oppnå en økonomisk fordel som er
uberettiget når det gjelder markedsrettet virksomhet.
Ordningen kan utgjøre en konkurransevridende offentlig
støtte etter EØS-avtalens artikkel 61.

Utkastet til ny lov legger opp til at IKS’ene får eiere med
begrenset ansvar, at IKS’ene kan gå konkurs og at de må
oppta sine lån til markedsrente.
IVAR IKS har sendt sine høringskommentarer til
Kommunal og Fornyelses departementet i samarbeid
med Norsk Vann og KS Bedrift. Alle IVAR IKS sine eiere
har fått kopi av de utarbeidede høringskommentarene.
Også kommuneloven og selvkostregelverket
er i endring.
IVAR IKS har organisert sin virksomhet slik at
selvkostvirksomheten håndteres i IVAR IKS i tråd med
IKS loven, mens all næringsvirksomhet håndteres i
tråd med aksjeloven gjennom IVAR Næring AS. Dette
svarer til EØS-regelverkets krav angående offentlig
støtte samtidig som finanskostnader og gebyrer
for selvkostområdene fortsatt kan holdes på et
moderat nivå. Vi har derfor et godt utgangspunkt
om høringsforslaget vedtas, men det kan allikevel få
store økonomiske og administrative konsekvenser
hvis det medfører endringer i lånebetingelser og andre
rammevilkår. En utfordring i seg selv er usikkerheten
som skapes rundt eksisterende rammebetingelser.

Et anlegg av særlig interesse er vårt nye anlegg for
produksjon av organisk pelletsgjødsel. Anlegget
er ved årsskiftet i prøvedrift for kvalifikasjons- og
kapasitetstesting før overtakelse fra entreprenør/
maskinleverandør.
Sorteringsanlegget for restavfall har byggestart i
august 20015. Anlegget ble gjort til gjenstand for
ekstra kostnadsevaluering som følge av driftserfaringer
fra ROAF sitt anlegg ved Skedsmokorset, fallende
kroneverdi og inflasjonsjusteringer.
Et fellestrekk for alle anleggene som nevnt ovenfor er
at de er høyteknologiske og komplekse med krav til
solid kompetanse. Gjødselfabrikken er en teknologisk
nyvinning. I utgangspunktet er den satt sammen
av komponenter med kjent teknologi, men som
systemløsning er den først i sitt slag i Europa, kanskje
også på verdensbasis.
Dette er anerkjent også av Innovasjon Norge som har
gitt et støttebidrag på kr. 5 mill. med tanke på at dette
er teknologi som kan eksporteres.
Forbrenningsanleggene hvor vi er hovedeier
sammen med Lyse Neo as går godt. En utfordring
er konsesjonskravet om 70% energiutnyttelse innen
utgangen av 2017. En måloppnåelse på dette punktet

Regionens biogasspotensiale er stort og størst i landet.
IVAR IKS har allerede et anlegg i drift på SNJ og et nytt
er under bygging på Grødaland. I tillegg bygges nå den
første prototypen gårdsanlegg. Innen dette området
vil det være av stor betydning med politisk vilje til bruk
av klimanøytral og fornybar biogass. Brukt i offentlig
kommunikasjon kan biogassen bidra til å sikre at
overordnede målsetninger nåes for reduksjon i utslipp
av klimagasser og være en katalysator for å utnytte det
økonomiske potensialet som ligger i denne næringen.
IVAR IKS fortsetter å utvikle sitt tjenestespekter til
kommunene. Hjelmeland er kommet med som ny eier.
Kommunen ønsket også at IVAR IKS skal utføre de
kommunale VA-oppgavene. Finnøy har også inngått
bilateral avtale med IVAR IKS. Dermed er IVAR IKS
drifts og utbyggingsansvarlig for den kommunale
VA-infrastrukturen og tjenestene i 6 kommuner, i.e.
Rennesøy, Kvitsøy, Finnøy, Time, Strand og Hjelmeland.
Vi vil nå legge mye energi i å finne synergier i utførelsen
av disse tjenestene. Det viser seg at alle kommunene
har utviklet sine særegenheter i forvaltning, tjenester
og drift. IVAR IKS vil forsøke å finne beste praksis
innen oppgaveløsningen for å oppnå besparelser og
effektivisering. Dette må gjøres i samarbeid med de
berørte kommunene.
Med Hjelmeland og Finnøy kommunes aktiviteter inne
på driftssiden, og flere anlegg i drift og under utvikling,
øker antall ansatte og kompetansekravene ytterligere.
IVAR IKS hadde ved utgangen av 2014 225 ansatte
som produserte 185 årsverk. IVAR IKS oppfattes som
en interessant og god arbeidsplass og rekruttering av
kompetent personell er krevende, men overkommelig.
Vi arbeider videre for å utvikle samarbeidet med våre
eierkommuner og innbyggerne og ser frem mot nok et
spennende år med mange muligheter.
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Hovedplan for vannkilder og vannbehandling er
vedtatt og det samme er hovedplan for vanntransport.
I tråd med disse planene pågår arbeidet med
konsekvensutredning for fremtidig vannuttak
fra Birkelandsvatnet i Bjerkreim. Utbygging av
vannbehandlingsanlegget på Langevatn ble påbegynt
i november 2014.
Det jobbes fortsatt med detaljer innen hovedplan
for avløp, men uavhengig av dette oppgraderes
hovedrenseanlegget SNJ, Mekjarvik, - og Grødaland
rense- og biogass anlegg er i full utvikling for å møte
konsesjonskrav og befolkningsutvikling.

Anleggene er høyteknologiske
og komplekse med krav til
solid kompetanse.
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er avhengig av politisk vilje til tilknytningsplikt for bruk
av fjernvarmen som produseres.
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Regionen står foran en storstilt
utbygging og modernisering av
VAR-sektoren. Det planlagte
investeringsprogrammet for
forbedringer med hensyn på risiko,
kapasitet og kvalitet har gjort det
nødvendig å utvide lånerammen
fra 3 til 5 milliarder kroner.

VANN

Langevatn Det beste vannet får
du i springen

Fremtidens
hovedutfordringer

Litt historie
Året 1959 står i denne sammenheng som et merkeår da
vannforsyningen fra Langevannsverket VBA som i starten
forsynte kommunene Hetland, Madla og Stavanger ble
ferdigstilt. Hovedinntaket til vannverket var Langevatn
i Gjesdal kommune. Vannbehandlingen de første årene
besto bare av siling og klorering.
Overflatevann i Norge har normalt en korroderende
effekt. På 1960-tallet forsøkte man å øke pH-verdien
på vannet ved å tømme kalk i fossen ved Haraland som
rant ut i Langevatn. Denne metoden var lite effektiv og
i 1976 ble det installert et doseringsanlegg for lut på
vannbehandlingsanlegget.
Forskning i Norge tidlig på 1990 tallet viste at det ikke
var tilstrekkelig bare å heve pH på vannet, men det var
også viktig å øke vannets innhold av kalsium og alkalitet
(bufferkapasitet). På denne bakgrunn ble Langevatn
VBA oppgradert med såkalt alkalisering der vannet ledes
gjennom 16 marmorfiltre hver med en grunnflate på
50 m2. Det nye anlegget sto ferdig i 1998.
Omfattende undersøkelser før og etter oppstart av
den nye vannbehandlingen viste at det nå var betydelig
mindre slamdannelse på fordelingsnettet og vannets
korrosivitet ble sterkt redusert.

I 1999 ble det i regi av Veterinærinstituttet utført en
undersøkelse av parasitter i norske drikkevannskilder,
der det ble påvist små mengder parasitter i ca. 30 %
av kildene.
Vannbårne parasittutbrudd har lenge vært kjent i
utlandet, mens det i Norge ikke har vært regnet som
et problem. Så kom det store utbruddet i Bergen i
2004 der over 5000 personer ble syke av drikkevann
fra Svartediket vannverk. Vannet var forurenset
med parasitter ved at kloakkvann fra en bolig var
kommet ut i kilden. Fokuset på parasittproblematikken
økte nå i styrke. De større vannverkene i Norge
benyttet tradisjonelt klorering som desinfeksjon i
vannbehandlingen, men klor dreper ikke parasitter.
En av de sikreste metodene her er UV-belysning,
og i 2007 fikk vi installert et nytt UV-anlegg på
Langevatn VBA.
Også endringer i de naturgitte forhold har betydning i
forhold til omfanget av nødvendig vannbehandling. I de
siste 20 år har fargetallet (innholdet av humusstoffer)
økt betydelig i råvannskilder for drikkevann. I Stølsvatn
som er en av 2 inntakskilder til Langevatn VBA har
således maksimumsverdiene for fargetall økt fra 6
mgPt/l til 24 mgPt/l etter 1993. Drikkevannsforskriften
setter krav til maksimumsverdi på 20 mgPt/l. Fargetallet
i Storavatn er noe lavere og da det normalt kjøres
en blanding av råvann fra Stølsvatn og Storavatn er
fargetallet inn til vannbehandlingen ca 15 mgPt/l på det
meste. Medlemskommune har fremsatt som et ønske
at fargetallet på fordelinggsnettet skal ligge under 10
mgPt/l. Lave fargetall vil også redusere dannelse av
lukt- og smaksforbindelser.
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Krav til vannbehandling har gjennom
tidene blitt større som følge av ny
kunnskap, endring i naturgitte forhold
og økende krav til kvalitet.
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Olav Gingstad
byggeleder - Langevatn vannbehandlingsanlegg

VANN

Et annet forhold som også aktualiserer behovet for
utvidelse av vannbehandlingen er en forverring av
mikrobiologisk kvalitet, spesielt i Stølsvatn.
De senere år har det vært et stort fokus på
klimaendringene. Prognosene fremover viser at det må
påregnes mer intensive nedbørsperioder og en økning
i totalnedbøren. Dette er viktige drivere både når det
gjelder økning i fargetall, forverring av mikrobiologisk
kvalitet og lukt/smak.
På denne bakgrunn ble det under arbeidet med ny
hovedplan for vannforsyningen frem mot år 2050
bestemt at vannbehandlingen skal utvides med den
såkalte OBF metoden (Ozon og BioFiltering) som
består i å tilsette ozon til vannet med etterfølgende
filtrering gjennom et biofilter.

Ozonering av vannet har
flere gunstige effekter:
Desinfeksjon
Ozon er et kraftigere oksydasjons/desinfeksjons-middel
enn klor og vil gi en betydelig styrking av den hygieniske
barriere i vannbehandlingen. Bruken av klor kan reduseres.
Fargereduksjon
Ozon bryter ned de større humusmolekyler som utgjør
fargen på vannet. Dermed blir fargen på vannet sterkt
redusert

I tillegg til en forbedring av kjemisk/mikrobiologisk
vannkvalitet har også temperaturforborhold og
kapasitet vært sterkt fokusert. Eksisterende kilder gir
en temperatur om sommeren helt opp mot 17ºC og
kapasiteten er på silkt ikke tilstrekkelig til å møte en
økende befolkningsvekst. Det foreligger derfor planer
om å gå til en stor og dyp råvannskilde med et inntak på
ca 75 m dyp som vil gi lave temperaturer (3-5ºC) hele
året. Det pågår nå en konsekvensutredning i forhold til
2 nye kilder (Birkelandsvatn og Store Myrvatn) som er
planlagt ferdigstilt til våren 2015.
Søknad vil deretter bli sendt NVE.

Lukt- og smaks forbedring
Ozonering i kombinasjon med biofiltrering er den
beste metoden for å fjerne lukt- og smaksstoffer fra
vannet. Ozontilsats bryter ned en stor del av lukt og
smaksforbindelser og biofilteret fjerner resten ved naturlig
biologisk omsetning i biofilteret. Erfaringsmessig vil vann
som er behandlet med OBF-metoden få samme gode
sensoriske kvalitet som grunnvann fra løsmassebrønner.
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Korrosjonsreduksjon
Nyere forskningsresultater viser at vannets korrosivitet
overfor jern blir redusert ved dannelse av polare
forbindelser som styrker dannelse av det beskyttende
belegg på materialet.

RENOVASJON

Enda bedre sortering
av restavfallet

Ordningen rundt i kommunene er i dag forskjellige når det
gjelder innsamling av plast, metall og papir. I noen kommuner
må innbyggerne selv kjøre plast og metall til returpunkter,
mens i andre kommuner har de henteordning for plast.
En forutsetning ved etablering av et sorteringsanlegg er at
innbyggerne skal kildesortere avfallet sitt nesten som de gjør
i dag. Forskjellen blir at metallemballasjen som i dag leveres
på returpunkter rundt i distriktet, skal nå legges i restavfallet.
Plast skal også leveres i restavfallet. Papir skal kildesorteres på
samme måte som det blir gjort i dag.
HVA BIDRAR SORTERINGSANLEGG TIL
Hensikten med anlegget er å sortere husholdningsavfall for
å kunne hente ut mer til gjenvinning: plast, metall og papir.
Beregninger viser at 25 prosent av dagens restavfall, dersom
der blir finsortert, kan matrialgjenvinnes, selges i markedet
og generere inntekter. Anlegget kan derfor forsvares både
økonomisk og miljømessig.
Avfallet som kommer inn på anlegget sorteres etter farge og
type. Metallet blir samlet i containere og papiret blir ballet
sammen. Det er over 20 maskiner med infrarøde stråler som
sorterer avfallet. Når avfallet er sortert blir det solgt videre.

Papir som er allerede er kildesortert skal også sorteres videre i
papp, drikkekartonger, avispapir mv. I dag blir papirsorteringen
gjennomført i Fretex sine lokaler. Den ordningen blir avsluttet
når det nye sorteringsanlegget står klart.
Plasten blir sortert videre i ulike typer, f.eks. plastposer,
vaskemiddelflasker, blanke flasker/beger fra mat og
hardplast. Plasten går på transportbånd fra sorteringshallen
til vaskehallen, der de vaskes og ekstruderes til granulat. Ulike
typer plast behandles hver for seg. Ferdig vasket granulat er
mer salgbart en skitten plast.
I dag leveres plast til Grønt Punkt Norge (GPN), som sender
den til Tyskland for videre sortering, vasking og bearbeiding
til råstoff. Dette trenger en nå ikke gjøre lengre, siden den
prosessen kan gjennomføres på det nye sorteringsanlegget.
Gevinstene med et sorteringsanlegg:
• Det er bra for miljøet
• Det er enklere for husholdningene
• Det er lønnsomt.
Fakta
• Bygget er på 11.000 m2.
• Det er 2,1 km transportbånd i sorteringsanlegget.
• Transportbåndet fra sorteringsanlegget til
forbrenningsanlegget er ca 300 m
Entrepriser:
Maskiner til sortering er tildelt Sutco fra Tyskland
Maskiner for vask og ekstrudering bli tildelt i februar 2015
Grunnarbeid og bygg ca august 2015
Kostnader

ca 600 mill. kr

Forus
avfallssorteringsanlegg

Årsrapport 2014

Husholdningsavfallet kjøres i dag til
Forus energigjenvinning til forbrenning.
I fremtiden skal avfallsbilene levere
avfallet til det nye sorteringsanlegget.
Der skal maskiner først sortere ut
plast, metall og papir, før resten går til
energigjenvinning.
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Arild Anfindsen
byggeleder - Forus Avfallssorteringsanlegg

AVLØP

SLAM
TIL DRIVSTOFF
OG GJØDSEL
I Norge er vi generelt flinke til å ta vare på slam som
en ressurs i avløpsvann. Slammet blir ofte brukt til
å lage biogass, og slammet kjøres vanligvis ut som
jordforbedringsmiddel/gjødseltilskudd på kornåkrer eller
brukes som råstoff til produksjon av jordblandinger.

Minorga® 10-1-5, tilpasset norsk kornproduksjon gir,
samme utbytter og kornkvalitet som konvensjonelle
mineralgjødsler. Salgsarbeidet gjennom selskapet
Minorga Vekst AS er i gang, og budsjettet for 2015
legger opp til salg av 2 000 tonn korngjødsel.

Det som ligger igjen etter slambehandlingen er rikt
på næringsstoffer som nitrogen og fosfor, i tillegg til
organiske stoffer. På IVAR sitt slambehandlingsanlegg på
Mekjarvik fjerner vi mest mulig vann og oppkonsentrerer
dette, ved hjelp av sentrifuger og en tørkeprosess. Det
gir et restprodukt med bare 10 prosent vann og 90
prosent tørrstoff. Dette varmebehandles for å fjerne
smittestoffer. I den nye gjødselfabrikken skal vi tilsette
ekstra næringsstoffer som nitrogen og kalsium, og
produsere et fullverdig gjødselprodukt.

Det spesielle med IVARs nye gjødselprodukt er at
sammensetning og bruk er nøyaktig tilpasset det
planten faktisk har behov for av fosfor, og samsvarer
med varslet endring i regelverket. Resultatene av
utviklingsarbeidet har vist at Minorga ® i tillegg kan ha
flere miljøvennlige konkurransefortrinn sammenlignet
med konvensjonelle mineralgjødsler.

I 2014 ble det bygget en gjødselfabrikk i tilknytning til
slambehandlingsbygget på Sentralrenseanlegg NordJæren (SNJ). Den nye fabrikken har en grunnflate på
ca. 600 m2, fordelt på fire etasjer. Gjødselfabrikken
er basert på IVAR IKS sin over 20 års erfaring med
tørking og pelletering av slam. Gjødselfabrikken
eies og drives av IVAR IKS. Gjødselen omsettes
imidlertid gjennom aksjeselskapet Minorga Vekst AS,
eid med like deler av IVAR Næring AS og Høst AS.
Gjødselfabrikken skal produsere gjødselen på oppdrag
fra omsetningsselskapet.
Etter det vi kjenner til er IVAR IKS det første selskap
i Europa som nå har bygget en gjødselfabrikk hvor
avløpslam utnyttes til kommersiell gjødselproduksjon.
Gjødselproduktet Minorga® er utviklet i samarbeid
med HØST, som er landets største produsent av
jordblandinger. Produktet har en form, størrelse
og sammensetning som kan sammenlignes med
mineralgjødsel. Minorga® gjødselen er testet i
feltforsøk gjennom 6 vekstsesonger. Resultatene fra
disse forsøkene viser at en balansert Minorga® med
10 % nitrogen, 1,5 % fosfor og 5 % kalium, såkalt

Siden Minorga® er et mineralorganisk gjødsel, vil jorda
tilføres mold i tillegg til næringselementene.
Anvendes Minorga® over tid, anrikes jorda med organisk
materiale som stimulerer den mikrobiologiske aktiviteten
og bedrer jordstrukturen.
Markedsundersøkelse blant kornbønder på Østlandet
konkluderer med at over 90 % av de spurte er åpne for
å teste produktet, og at få er negative til at gjødselen
er basert på avløpsslam, forutsatt korrekt pris og
avlingsutbytte.
Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge med over
5 mill. kr. i tilskudd. Prosjektet har en kostnadsramme
på rundt 50 mill.kr. Dette er en innovativ måte å
nærme seg et nytt regelverk på, samtidig som det
sikrer at ressursene utnyttes på en fremtidsrettet og
bærekraftig måte.
Dette har også vært avgjørende for valg av fremtidig
renseprosess for sekundærrensning på SNJ, som er
basert på en helhetlig vurdering av følgende faktorer:
• Minst mulig energiforbruk.
• Minst mulig slamproduksjon.
• Størst mulig biogassproduksjon.
• Best mulig slamkvalitet.

Store deler av omsetningen
av Minorga® blir i dag brukt
til kornproduksjon

Foto: Shutterstock / Flori0

Slambehandling
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Av fagansvarlig
Oddvar Tornes

AVLØP

Biogass klimanøytralt drivstoff
Jacob Osmundsen
byggeleder - Grødaland

av 2016. Trinn to, som omfatter forbehandlingsanlegget for
matavfall, skal ferdigstilles innen samme tidspunkt.
Biogassen vil bli oppgradert til biometan før det injiseres i Lyse
sitt gassnett slik det skjer på Sentralrenseanlegget NordJæren (SNJ) på Mekjarvik i dag. Biogassanlegget på Grødaland
og anlegget på Mekjarvik vil kunne dekke det samlede
drivstoffbehovet for hele regionens bussflåte (350 busser).
Dette er en viktig forutsetning for å kunne etablere et marked
for bruk av biogass i regionen.

• Åpner for at gårdsbaserte biogassanlegg kan levere
rågass til sentral oppgradering av biogassen for bruk
i regionens gassnett.
• Sammen med biogassproduksjonen på SNJ kan
biogassen dekke behovet til regionens bussflåten
(ca. 100 GWh).

Rogaland er det fylket i Norge som har størst potensiale for
produksjon av biogass. Produksjon av biogass i kombinasjon
med produksjon av gjødselprodukter kan løse mange av
utfordringene med håndtering av avløpslam, matavfall og ikke
minst husdyrgjødsel. Nord-Jæren har også et distribusjonsnett
for gass som gjør det enkelt å distribuere gassen til
fyllestasjoner for bil og buss. Klimanøytral biogass er særs
velegnet til bruk i kollektivtrafikken, både i buss og taxi. Biogass
har minimalt med utslipp av lokal forurensning i form av NOx og
partikler samt null netto utslipp av CO2. Biogass til buss og taxi
vil kunne erstatte diesel og dermed eliminere CO2-utslipp.
Noen hevder at overgang fra bil til kollektivtransport er det
viktigste klimatiltaket man kan gjøre. En slik overgang er et godt
klimatiltak da buss i gjennomsnitt har om lag 30 prosent lavere
CO2-utslipp per passasjerkilometer enn bil for korte reiser.
(Kilde: Samferdselsdepartementet - Nasjonal transportplan
2014–2023.)

Biogassanlegget bygges ut i to trinn hvor det i første trinn
skal etableres et komplett anlegg for behandling av slam

Anlegget dimensjoneres for 22 600 tonn TS/år (2035) til
biogassanlegget og vil da kunne produsere en biogassmengde
på ca.65 GWh/år. Anleggsarbeidene startet opp januar 2014
og biogassanlegget vil være i full drift senest innen utgangen

Men det er først når bussene kjører på klimanøytral biogass
eller fornybar strøm at man oppnår de virkelig store
klimagassreduksjonene, da kan reduksjonen bli opp
mot 100 prosent.
Det nye biogassanlegget på Grødaland:
• Gir robust og fleksibel slambehandling som dekker
både den nordre og søndre del av regionen.
• Er plassert i landets mest intensive jordbruksområde
med landets største biogasspotensiale som gir store
synergier overfor næringslivet og landbruk i regionen.
• Bygges for også å kunne levere fornybar fjernvarme
til Kviamarka næringspark (forbrenningsanlegg
basert på biorester + returflis).

Årsrapport 2014

IVAR IKS har under bygging et biogassanlegg for ulike typer
slam, matavfall og annet organisk avfall på Grødaland i Hå
kommune. Anlegget er plassert på Grødaland næringsområde,
like i nærheten av IVAR sitt avløpsrenseanlegg, og vil bli et av
Norges største biogassanlegg når det står ferdig i 2015.

fra Grødaland renseanlegg, eksternt slam, septikslam både i
avvannet og uavvannet form og silslam fra primærrenseanlegg.
Trinn to vil bestå av etablering av et mottaksanlegg for
matavfall fra privathusholdninger, storhusholdninger
og dagligvarekjeder i regionen, og skal erstatte dagens
komposteringsanlegg på Hogstad.
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I Norge et det et økende fokus på produksjon av klimanøytral
biogass fra avfallsbaserte råvarer. Biogass er derfor også en
del av Klimaforliket på Stortinget. Den mest kostnadseffektive
bruken av biogass er oppgradering for bruk som klimanøytralt
drivstoff.

Faktaboks
Prosjektene har en samlet kalkyle på

716 milloner
Minorga® er et gjødsel
perfekt for blant annet
dyrking av korn.

315 milloner

170 milloner

231 milloner

Biogassanlegget

Forbehandlingsanlegget
for matavfall

Biobrenselanlegget

Enova har innvilget en investeringsstøtte på 52,2 millioner
kroner til selve biogassanlegget, og har også signalisert tilskudd
til biobrenselanlegget med fjernvarmenettet.

AVLØP

Sentralrenseanlegg
Nord-Jæren
– Større og bedre
IVAR sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ) er et
kjemisk renseanlegg. Anlegget ble satt i drift i 1992
og er dimensjonert for 240 000 personekvivalenter.
Personekvivalenter (pe) er et mål på mengde organisk
materiale i avløpsvannet. Ved utslipp fra hus og hytter
med innlagt vann og vannklosett vil 1 person bidra med
1 pe. Rensekravene for anlegget var i 1992 relatert til
fosfor og organisk stoff.
I 2001 fikk IVAR ny utslippstillatelse fra Fylkesmannen
med strengere krav til fjerning av organisk stoff. Dette
kravet ble overholdt i flere år, men fra 2008 viser
analyseresultatene at rensekravet ble overskredet flere
ganger enn Forurensningsforskriften tillater.
Hovedårsaken til avvikene er økt innhold av løst organisk
stoff. Kjemisk rensing fjerner kun en liten del av dette
stoffet. Det skal derfor etableres et biologisk rensetrinn
på SNJ for å overholde utslippskravene.

I 2014 ble det sprengt ut ca. 200 000 m3 fjell. Antatt
tidspunkt for igangkjøring av nytt anlegg er 2016.

I fjor ble det sprengt
ut ca. 200 000 m3 fjell

Slambehandlingen ved SNJ er anaerob utråtning med
produksjon av biogass. I det nye renseanlegget skal
vannet ledes gjennom siler før det biologiske trinnet for
å få høyere gassproduksjonen.
I det nye biologiske renseanlegget skal det ikke brukes
kjemikalier. I 2014 ble det brukt over 4 800 m3
jernklorid (fellingskjemikalie) på SNJ.
I tillegg til å fjerne organisk stoff skal renseanlegget
drives med biologisk fosforfjerning. Hovedårsaken til
dette er at IVAR ønsker mest mulig plantetilgjengelig
fosfor i gjødselproduktet.
Utvidelsen av SNJ vil gi innbyggerne renere hav og
strender, bedre gjødselprodukt og mer biogass.

Årsrapport 2014
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Dagens belastning til SNJ er ca. 300 000 pe (snitt,
2014). Prognosene viser sterk folkevekst i regionen de
kommende år. Kapasiteten til SNJ må derfor utvides. Det
nye anlegget dimensjoneres for 400 000 pe (trinn 1,
2035) og 500 000 pe (trinn 2, 2050).

Lars Skretting
byggeleder Sentralrenseanlegg
Nord-Jæren

AKTUELLE SAKER

Forus gjenvinningsstasjon
fyller 10 år
I oktober 2014 var det hele ti år siden Forus
gjenvinningsstasjon åpnet for første gang.
De første månedene stasjonen var åpen hadde
den i underkant av 13.000 besøkende. I dag er
gjenvinningsstasjonen godt etablert på Forus, og
besøkstallet nærmer seg 200.000 i året.

Ny eierkommune
I 2014 ble det vedtatt at Hjelmeland kommune
blir IVARs 13. eierkommune.
- Medlemskap i IVAR åpner for å bruke IVAR
sin kompetanse på VA-sektoren. Samarbeidet
bygger på tillit og vi må løse oppgavene til beste
for hverandre og innbyggerne i Hjelmeland
kommune, sier Tore Tagholdt, avdelingsleder ved
tjenesteutvikling i IVAR.

IVAR-gjødsel
vekker oppsikt

Don`t DO it vant to gull under Norges nest
største prisutdeling for reklame. IVAR og Aldente
reklamebyrå vant gull i kategoriene “Kampanje” og
“Interaktiv identitetsdesign” under prisutdelingen
Sterk reklame.

Årsrapport 2014

Kåret til beste
reklamekampanje

Kun tre ting
skal i do.
Dopapir er
den ene.
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Den unike gjødselproduksjonen vekker oppsikt
utenfor Norges grenser, og ble i november
presentert på Europas mest sentrale konferanse
innen slambehandling (European Biosdolids
Conference).

Aldente Illustrasjon: Uglylogo/ByHands
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Som første selskap i Europa produserer IVAR IKS
gjødsel fra avløpsslam.

Likevel finner vi mye rart i rørene.
Kan du hjelpe oss? Spill Don’t do it eller
se hvorfor på dontdoit.ivar.no

Trygg innlevering
av din mobil
Som første selskap i Norge lanserte IVAR
trygg innlevering av din gamle mobil. Mobilen
kan leveres i en låst beholder på Forus
gjenvinningsstasjon, og så blir innholdet slettet
på en forsvarlig måte.
• 100% sikker sletting.
• RFID-brikke.
• Sikker transport i låst beholder.
• Mobilen går til gjenbruk eller gjenvinning.

Vårt pelletsgjødsel, Minorga® vakte oppmerksomhet på Europas mest sentrale
konferanse innen slambehandling (European Biosdolids Conference).

FOKUS / DONT DO IT

Aldente

Don’t do it Kun 3 ting skal i do

Kun tre ting skal i do. Dopapir er den ene.
Kan du hjelpe oss? Spill Don’t do it eller se hvorfor på dontdoit.ivar.no

Aldente Illustrasjon: Uglylogo/ByHands

Aldente

90 %
har søppelbøtte
nær do.

Ut fra tallene i undersøkelsen fant vi ut at vi måtte informere
bedre ,og bestemte oss for å lage en kampanje rundt temaet.
Kampanjen valgte vi å kalle «Don`t DO it».

Det som skaper mest problemer for oss er avfall som
inneholder fiber. Det kan være kluter, filler, tamponger og
q-tips. Fibrene inneholder sterke materialer som gjør at

Kan du hjelpe oss? Spill Don’t do it
eller se hvorfor på dontdoit.ivar.no

Kampanjestart
Etter å ha samarbeidet lenge med reklamebyrået Aldente,
var kampanjen klar til lansering i midten av august 2014.
Lørdagen før skolestart hadde vi stand i Stavanger sentrum.
Vi hadde konkurranser av ulik art, bla. «flaxlodd» der vinnerne
vant flotte t-skjorter. Vi hadde også utarbeidet et spill til denne
kampanjen. Spillet kan lastes ned gratis via App-Store og
Google Play.
Kampanjen har fått god omtale. Både i media og blant
innbyggerne i regionen. Det faglige forumet som kårer de
beste reklamekampanjene i Rogaland, kåret kampanjen vår
til den beste innen kategoriene «kampanje» og «interaktiv
identitetsdesign».
En kampanje som aldri tar slutt
Vi ser at det tidligere har vært for lite informasjonen til
innbyggerne om dette temaet. Folk har derfor i «god tro»
kastet ulike fraksjoner i do. Når vi nå går ut og informerer
om hva som ikke skal kastes i do, tror vi at dette vil føre til
atferdsendring hos folk. Som vi vet så er det ikke lett å endre
adferden over natten. Vi ser for oss at denne kampanjen vil gå
i mange år fremover. Og kanskje vil den «aldri» ta slutt?

Kun tre ting
skal i do.
Dopapir er
den ene.

Kun tre ting
skal i do.
Dopapir er
den ene.

Likevel finner vi mye
rart i rørene.

Likevel finner vi mye rart i rørene.
Kan du hjelpe oss? Spill Don’t do it eller
se hvorfor på dontdoit.ivar.no

Kan du hjelpe oss?
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BANDASJER

BIND

TØYKLUTER

Q-TIPS

ENGANGSKLUTER

KONDOMER

TAMPONGER

SMINKEPADS

Kun tre ting
skal i do.
Dopapir er
den ene.
TØRKEPAPIR

74% er klar over konsekvensene
av å hive noe som ikke
hører hjemme i toalettet.

50
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Likevel finner vi mye rart i rørene.
Kan du hjelpe oss? Spill Don’t do it eller
se hvorfor på dontdoit.ivar.no

Aldente Illustrasjon: Uglylogo/ByHands

1/3 synes ikke det er greit
å kaste noe i toalettet,
som ikke hører hjemme der.

76%

VÅTSERVIETTER

33%

%

ANNET

Det er kun bandasjer og bleier ingen mener det er greit
å kaste i toalettet.

Spill Don’t do it
eller se hvorfor på
dontdoit.ivar.no

I følge vår kundeundersøkelse i 2014 svarte innbyggerne
i vår region at dette er grei å kaste i toalettet:

MATRESTER/SAUSER

Greit å kaste i toalettet

HÅR
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Vi ønsket å få frem et enkelt budskap. Nemlig at det bare er
det som har vært gjennom kroppen og dopapir som skal i do
-ingenting annet.

Kun tre ting skal i do, nemlig.
Dopapir er den ene. Likevel finner
vi mye rart i rørene.

Aldente Illustrasjon: Frode Skaren/ByHands

For å finne ut av dette gjennomførte vi en stor undersøkelse
blant innbyggerne i regionen vår. Undersøkelsen viste at godt
over halvparten av de spurte, kastet ting som de ikke skulle ha
kastet i toalettet. 22 prosent kastet noe ukentlig eller oftere.
Nesten halvparten mente det var greit å kaste hår i toalettet
og en av tre mente det var greit å kaste matrester.

Og godt er det.

maskinene på anlegget vårt får driftsproblemer. Dette fører
til driftsstans og mye vedlikehold, som igjen fører til økte
kostander.

Årsrapport 2014

Siden det til stadighet kom inn
både kluter, filler, mopper og q-tips
i avløpsvannet til Sentralrenseanlegget
Nord-Jæren, måtte vi stille oss
følgende spørsmål: Vet folk at de
ikke skal kaste ting i do?

RAPPORT VANN

MÅL

Fra 1.januar 2015 er Hjelmeland kommune medlem. I den
anledning har IVAR overtatt Hauskje vannverk og har fått
driftsansvaret for 4 mindre vannverk.
LANGEVANNSVERKET
Grunnarbeidene i forbindelse med utvidelse av vannverket har nå
pågått siden første spadestikk 26.11.14 og følger oppsatt plan.
Utvidelsen innebærer økt kapasitet og er beregnet å dekke et
forventet økt vannforbruket mot 2050.
I tillegg installeres en ny prosess med ozonering og biofiltrering
som vil bedre hygienisk sikkerhet, sensorisk kvalitet og gi
fargereduksjon. Når anlegget står ferdig i 2018 vil vi ha en meget
robust løsning også i forhold til klimaeffekter som forventes å
forverre vannkvaliteten i råvannskildene.
Konsekvensutredninger vedrørende valg av ny råvannskilde
ventes ferdigstilt i april 2015 og søknad planlegges oversendt
NVE 11. mai.
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Vi får mange henvendelser fra skoler, organisasjoner etc. om
besøk på Langevatn VBA. I 2014 er det således registrert 833
besøkende. Vi håper at spesielt skolebesøk på sikt kan gi bidrag til
en økt rekruttering til VA-bransjen.
Av spesielle hendelser kan nevnes:
I 2014 inntraff 2 nye brudd på den rehabiliterte hovedledningen i
Hinnaområdet. Etter flere brudd på denne del av hovedledningen
er det innhentet ekstern ekspertise for å utrede mulige årsaker.
Etter en omfattende studie er det sannsynliggjort at benyttet
leggemetode i kombinasjon med rørkvalitet er de viktigste
årsaker til den observerte svakhet.
Som et tiltak er det nå etablert automatisk stenging av vannet
ved brudd for å begrense følgeskader ved at vann flommer
ut i terrenget. Bruddene som har funnet sted har vært på en
strekning uten direkte uttak til abonnenter slik at ingen er blitt
direkte berørt ved vannmangel.
I juli fikk vi en periode med mye partikulært materiale inn
på marmorfiltrene i vannbehandlingsanlegget fra råvannet
som resulterte i en begrenset vannproduksjon. Årsaken kan
være mobilisering av slam i overføringstunnellene eller nær
råvannsinntaket i råvannskilden. For å kompensere for evt.
tilsvarende fremtidige hendelser har vi utført forsøk med å legge
et lag grovere filtermasse av filtralite (knust Leca) på toppen av
et av marmorfilterbassengene. Dette gir en bedre fordeling av
slam nedover i filteret og resultatene viser at trykktapsøkningen
LANGEVANNSVERKET

45
40
35
30

I oktober ble det registrert sterkt lukt av sildemel i filterhall ved
oppfylling med marmor. Nærmere undersøkelser viste at en
tankbil som frakter marmoren til vannbehandlingsanlegget ikke
hadde foretatt tilstrekkelig utvasking etter forutgående frakt av
sildemel. Rutinene hos leverandøren er innskjerpet.
HAGAVATN RESERVEVANNVERK
I juli fikk vi et stort brudd på råvannsledningen til Hagavatn
vannbehandlingsanlegg. Årsaken kan sannsynligvis tilskrives en
pakningslekkasje som over tid er blitt større og til slutt resultert
i brudd. Beredskapsforsyningen fra reservevannverket lå derfor
nede i ca. 2 døgn men fikk ingen konsekvenser da den ordinære
vannforsyning forløp som normalt.
Anlegget test kjøres 4 ganger pr år og det er etablert gode
rutiner når reservevannforsyningen må aktiviseres.
VANNFORSYNING DIRDAL -GILJA
Den nye vannforsyningen til Dirdal – Gilja ble ferdigstilt i oktober
2012. Råvannskilden er 2 løsmassebrønner beliggende nederst
i Dirdal. Vannet pumpes inn til et vannbehandlings-anlegg der
behandlingen består av siling, tilsetting av vannglass (silikat) mot
korrosjon og til slutt UV-desinfeksjon.
Anlegget leverer gjennomgående en stabil vannkvalitet og
tilbakemeldinger fra abonnentene er meget gode etter at den
tidligere overflatevannkilden nå er erstattet med grunnvann av
god kvalitet. Det er ikke registrert overskridelser i forhold til
Drikkevannsforskriften. Som oppfølging etter en ROS-analyse er
det kjøpt inn reservedeler til kommunikasjonsort og PLS. Det er
produsert 48.770 m3 sammenlignet med 48.900 m3
i 2013. Det gamle vannverket på Gilja er nedlagt.
VANNFORSYNING OLTEDAL
Prøvetaking viser tilfredsstillende vannkvalitet med unntak av en
prøve med for lav pH. Installering av statisk mixer har generelt
gitt jevnere pH-verdier. Det er avhold nye møter med grunneier
i forhold til klausulering av området. Det planlegges installasjon
av UV-anlegg i løpet av 2015. Det er produsert 91.973 m3
sammenlignet med 73.000 m3 for 2013.
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 Prekestolen vannverk.
Krokarheia vannverk
Vannverket benytter en overflatevannkilde og vannbehandling
etter Moldeprosessen med tilsats av jernklorid som
koaguleringsmiddel. Vannet desinfiseres med klor.
Det er i 2014 produsert 1,6 Mill m3 mot 1.41 Mill m3
i 2013.
Prøvetaking har vist tilfredsstillende vannkvalitet
på alle prøvesteder

Grafen viser oversikt over
vannforbruket siden 1998.
I 2014 leverte vi
44,2 millioner m3 mot
44,5 millioner m3 i 2013.
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PARAMETER

ENHET

VANNKVALITET
LANGEVANNSVERKET
MIN

pH
ALKALITET
KALSIUM

MAKS

GRENSEVERDI IHT
DRIKKEVANNSFORSKRIFT AV
01.02.02

SNITT

7,9

8,1

8,1

6,5 – 9,5

mmol/l

0,85

1,10

1,03

-

mg/l

16

22

21

-

FARGE

mgPt/l

1

11

6

20

TOTALT ORGANISK KARBON

mgC/l

0,5

1,6

1,19

5

TURBIDITET

FTU

0,05

0,27

0,07

4

E.COLI

Pr 100 ml

0

0

0

0

KOLIFORME BAKTERIER

pr 100 ml

0

0

0

0

pr ml

0

13

1

100

Terskelverdi

1

2

1

3

KIMTALL
LUKT

Resultatene for en del viktige vannkvalitets parametere for renvann ut av anlegget er vist i tabell
nedenfor der det fremgår at vannkvaliteten tilfredsstiller krav som gitt i drikkevanns-forskriften.

Lynghaug vannverk
Vannkilden et borehull og vannverket forsyner et mindre boligfelt
under utvidelse. Vannbehandlingen består av UV-desinfeksjon og
lufting som sikrer et hygienisk og bruksmessig godt drikkevann.
Resultatene fra prøver av renvannet og nettvann viser at
drikkevannsforskriftens krav er oppfylt.
Nordre Strand vannverk
Vannkilden er et borehull og vannverket forsyner Nordre
Strand skole. Vannbehandlingen består av UV-desinfeksjon
og lufting som gir et hygienisk og bruksmessig godt
drikkevann. Resultatene fra prøver av renvannet viser at
drikkevannsforskriftens krav er oppfylt.
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 med unntak ev en prøve
med forhøyet kimtall.
LEDNINGSNETT I RENNESØY,
KVITSØY, TIME OG STRAND.
IVAR har driftsansvaret for ledningsnettet i Rennesøy, Kvitsøy,
Time og Strand kommune.
Rennesøy
Det er foretatt rutinespyling av ledningsnettet ved Østhusvik og
Hanasand samt av Bjerga basseng.
Det er registrert 3 vannledningsbrudd der 2 av bruddene skyldes
uhell i forbindelse med entreprenørvirksomhet.
Det ble registrert et ekstraordinært stort vannforbruk i sommer
i en tørrværsperiode samtidig som Fogn nå fikk forsyning fra
Finnøy siden. Det var imidlertid ikke nødvendig med restriksjoner
på vannforbruket.
Tidligere har Fogn fått forsyning fra Strand (Krokarheia vannverk)
men pga kapasitetsforhold på ledningsnettet har denne
forsyningsveien nå blitt endret.
På slutten av året begynte forberedende grunnarbeider med
å dublere sjøledning til Rennesøy der landtilknytning vil bli i

Østhusvik og på Talgje. Sjøledningen ventes ferdigstilt i løpet
av 2015.
Vannprøvetaking viser tilfredsstillende kvalitet på alle prøver.
Kvitsøy
På grunn av høyt vannuttak i sommer gikk bassenget
tomt i en kort periode. Det ble i den forbindelse innført
vanningsrestriksjoner. Det er registrert en vannledningslekkasje.
Flere av lekkasjene/brudd de senere år kan tilskrives galvanisk
korrosjon på anboringsklammer. Årsaken her er at det tidligere
på 1970-tallet ble benyttet klemringen rundt ledningen i
messing mens selve anboringsklammeret var i aluminium.
Dagens løsninger for påkobling innehar ikke denne svakhet.
Vannprøvetaking viser tilfredsstillende kvalitet på alle prøver.
Time
Nytt basseng på Undheim ble tatt i bruk sommeren 2014.
Det er registrert 11 ledningsbrudd der flere av bruddene
gjelder Herikstadledningen (ca 1,5 km) (sør-øst for Bryne).
Hovedårsaken er dårlig kvalitet på PVC røret. Det er planlagt
utskifting av dette ledningsstrekket i 2015/16. Rutinemessig
spyling av alle endeledninger foretas hvert år. Vannprøvetaking
viser tilfredsstillende kvalitet med unntak 1 prøve med forhøyet
kimtall og 1 prøve med små mengder koliforme bakterier
(1 pr 100 ml).
Strand:
Det tas rutinemessig vannprøver, ingen avvik i forhold til
gjeldende normer. Løpende lekkasjesøking på vannledningsnettet
gjennomføres, utbedret lekkasje hele året 5 – 6 l/sek. Det er
gjennomført spyling av ledningsnettet på Tau, planlagt spyling på
Jørpeland 2015. I 2014 ble det registrert 3 stk vannbrudd, ingen
restriksjoner på vannforsyningen.
Vannforsyning fra Strand til Fogn er nå sammenkoblet med
Finnøy, noe som medfører at Strand kan i en nødsituasjon
forsyne Finnøy, og Tau kan få forsyning fra Finnøy.
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IVAR eier og drifter 5 vannbehandlingsanlegg. Vi har i tillegg
driftsansvaret for 3 vannbehandlingsanlegg og fordelingsnettet
i 4 kommuner og ledningsnett i Rennesøy, Kvitsøy, Time
og Strand kommune.

nå går betydelig langsommere med økt kapasitet som resultat.
Det vurderes å innføre metoden for de øvrige marmorfiltre.

23

IVARs overordnede målsetning er sikker levering
av tilstrekkelige mengder godt drikkevann til
våre eierkommuner.

RAPPORT AVLØP

MÅL
m3

150 000

Nordsjøen

Biologisk

74 000

Nordsjøen

BORE

Mekanisk (sil)

38 000

Nordsjøen

NÆRBØ

Mekanisk (sil)

23 000

Nordsjøen

SIREVÅG

Mekanisk (sil)

9 300

Nordsjøen

GRYTNES

Mekanisk (sil)

7 300

Idsefjorden

VIGRESTAD

Mekanisk (sil)

4 800

Nordsjøen

TAU

Mekanisk (sil)
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OLTEDAL

Biologisk/kjemisk

1 200

Oltedalsåna

Figur: Tilførte vannmengder
til IVARs avløpsanlegg

AVLØPSMENGDE
I 2014 behandlet IVAR 50,6 mill. m3 avløpsvann.
Tabellen nedenfor viser en oversikt over renseanlegg,
behandlingsmetoder, organisk belastning og resipient.

Hovedårsaken til at rensekravet ikke ble overholdt, var
stor variasjon i vannets sammensetning, høy belastning
og fettholdig prosessavløpsvann fra bedriftene oppstrøms
renseanlegget.

Ifølge forurensningsforskriften er utslippskravet relatert til
suspendert stoff (SS) dersom belastningen er < 10 000 pe.
Eksisterende anlegg klarte dette kravet i 2014. 46 % av SSinnholdet ble fjernet ved anlegget.

Personekvivalenter (pe) er et mål på mengde organisk
materiale i avløpsvannet. Ved utslipp fra hus og hytter med
innlagt vann og vannklosett vil 1 person bidra med 1 pe.

Gjennomsnittlig belastningen til anlegget etter forbehandling
med rister, sand- og fettfang, var i 2014 150 000 pe. Det ble
transportert 157 tonn fett fra Grødaland til biogassanlegget
på IVAR sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ) i 2014.

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 på Kviamarka. Driften ved meieriet ble avsluttet
1. oktober 2014. Det er ca. 9 000 personer tilknyttet
renseanlegg på Nærbø. Gjennomsnittlig belastningen til
renseanlegget var i 2014 23 000 pe.

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.
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 KOF), dvs. sekundærrensing. Det ble i 2014
tatt ut 49 prøver av inn- og utløpsvann. SNJ oppfylte EUs
sekundærrensekrav ved 38 av prøvene.
Ifølge forurensningsforskriften er antall prøver som ikke
behøver å oppfylle rensekravet, 5 prøver/år.
Gjennomsnittlig belastning til anlegget i 2014 var 320 000 pe.
Rammen i utslippstillatelsen er 400 000 pe.
IVAR renseanlegg Grødaland
Renseanlegget på Grødaland i Hå kommune er et kjemisk/
biologisk anlegg som behandler avløpsvann fra Varhaug, Norsk
Protein AS og industriområdet på Kviamarka.
Utslippskravet for renseanlegget er relatert til organisk stoff
(BOF5) og suspendert stoff (SS), dvs. primærrensing. Det
ble i 2014 tatt ut 24 prøver; 8 ved SBR (biologisk trinn) og
flotasjon (kjemisk trinn) og 16 ved flotasjon.
Ifølge forurensningsforskriften er det tillatt at 3 prøver/år ikke
oppfyller rensekravene. BOF-kravet ble overholdt i 23 av 24
prøver i 2014. 18 av 24 prøver overholdt SS-kravet.

IVAR renseanlegg Vik
IVAR renseanlegg Vik i Klepp kommune er et biologisk anlegg
(aktivslam). Anlegget mottar avløpet fra Time kommune og
deler av Klepp kommune.
Utslippsrammen er 80 000 pe og kravet er relatert til organisk
stoff (BOF5 og KOF), dvs. sekundærrensing.
Det ble i 2014 tatt ut 33 inn- og utløpsprøver. Antall
prøver som ikke behøver å oppfylle rensekravet, er ifølge
forurensningsforskriften 4 prøver/år. Renseanlegget på Vik
oppfylte sekundærrensekravet ved 30 av 33 prøver.
Gjennomsnittlig belastning i 2014 var 74 000 pe.
IVAR renseanlegg Bore
IVAR renseanlegg Bore i Klepp kommune er et mekanisk anlegg
(båndsil). Ifølge utslippstillatelsen er utslippskravet 30 %
reduksjon av suspendert stoff (SS). Rammen er 20 000 pe.
Det ble i 2014 tatt ut 24 inn- og utløpsprøver. Alle prøvene
overholdt SS-kravet.
Gjennomsnittlig belastning til anlegget i 2014 var 38 000
pe. Det er ca. 9 000 innbyggere tilknyttet anlegget. I tillegg
mottar anlegget prosessavløpsvann fra HOFF AS, men dette
vannet skal overføres til renseanlegget på Vik fra 01.01.15.
IVAR renseanlegg Nærbø
IVAR renseanlegg Nærbø i Hå kommune er et mekanisk
renseanlegg (sil).

IVAR renseanlegg Sirevåg
IVAR renseanlegg Sirevåg i Hå kommune er et mekanisk
anlegg (båndsil). Ifølge utslippstillatelsen skal renseanlegget
oppfylle EU sitt krav til primærrensing, men pga. den store og
varierende industribelastningen har Fylkesmannen godkjent
en teoretisk beregning av belastningen ved renseanlegget.
Rensekravet for anlegget er dermed 20 % reduksjon av
suspendert stoff. Dette kravet ble overholdt i 2014.
IVAR renseanlegg Vigrestad
Renseanlegget på Vigrestad i Hå kommune er et
mekanisk anlegg (båndsil). Ifølge utslippstillatelsen og
forurensningsforskriften er rensekravet for anlegget 20 %
reduksjon av suspendert stoff.
Dette kravet ble overholdt i 2014.
IVAR renseanlegg Grytnes
Renseanlegget på Jørpeland i Strand kommune er et mekanisk
anlegg (sil). Ifølge forurensningsforskriften er kravet 20 %
reduksjon av suspendert stoff (SS). Dette kravet ble overholdt
i 2014.
IVAR renseanlegg Tau
IVAR renseanlegg Tau i Strand kommune er et mekanisk anlegg
(sil). Ifølge forurensningsforskriften er kravet 20 % reduksjon
av suspendert stoff (SS).
Dette kravet ble ikke overholdt i 2014. 15 % av tilført SS ble
fjernet ved anlegget. Tiltak vil bli vurdert i «Hovedplan avløp».

Figuren viser tilførte vannmengder
til anlegg som eies og drives av IVAR.
Stavanger kommune var den største
leverandøren med 24 mill. m3 i 2014.

IVAR renseanlegg Oltedal
IVAR renseanlegget Oltedal i Gjesdal kommune er et biologisk/
kjemisk renseanlegg. Ifølge forurensningsforskriften er
utslippskravet relatert til fosfor (tot-P). Utslippskravet ble
overholdt i 2014.
AKKREDITERING
IVAR er akkreditert for å analysere biokjemisk oksygenforbruk
(BOF5), kjemisk oksygenforbruk (KOF), suspendert stoff (SS)
og fosfor (P). I tillegg er IVAR akkreditert for prøvetaking av
avløpsvann. Alle analysene ble i 2014 utført av akkreditert
laboratorium på SNJ.
Slamproduksjon/-disponering
Slam fra avløpsrenseanleggene på Vik, Grødaland og i
Oltedal, samt fett fra Grødaland transporteres til IVAR
sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ) for viderebehandling.
SNJ mottar også organisk avfall fra industri/næringsliv og
septikslam. Ved SNJ blir slammet stabilisert, hygienisert og
tørket.
I 2011 ble det vedtatt å bygge et produksjonsanlegg for
organiske gjødselprodukt på SNJ. Gjødselfabikken som
oppgraderer tørket slam til et fullverdig gjødselprodukt
(Minorga), ble satt i prøvedrift i 2014. Minorga er
hovedsakelig designet for kornproduksjon på øst- og
sørøstlandet. Det ble i 2014 produsert 136 tonn Minorga.
I tillegg ble det produsert 4318 tonn biopellets av tørket
slam. 95 % av slamproduksjonen ble tørket til biopellets og
gjødselprodukt.
IVAR har inngått kontrakt med Høst – Verdien i avfall AS om
bruk av biopellets og Minorga.
I 2014 ble 86 % brukt til jordproduksjon og kompost.
Resten ble brukt til torvtak og korn/gress.
Biogass
Biogassen blir oppgradert til naturgasskvalitet og levert til
Lyse Neo AS. Mengde oppgradert gass i 2014 tilsvarer en
energimengde på 18,4 GWh.
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IVARs overordnede mål er å motta og behandle
avløpsvann fra eierkommunene slik at miljøet
i vassdrag og sjøområder sikres.

RAPPORT RENOVASJON

MÅL

GJENVINNING FRA HUSHOLDNINGER
Totale mengder
I 2014 kastet private husholdninger i IVAR-regionen 131 643
tonn avfall. Dette er 425 kg per innbygger, en reduksjon
på 5 % i forhold til 2013. Endringen er størst på våre
gjenvinningsstasjoner, hvor mengden er redusert med ca 5000
tonn. Mengden innsamlet avfall er omtrent uendret fra 2013.
Trenden med reduserte mengder våtorganisk og papir
fortsetter fra tidligere år, mens mengden restavfall øker.
På gjenvinningsstasjoner er mengden restavfall konstant,
mens andre fraksjoner har avtatt noe.

Mat- og hageavfall
Husholdningene sorterte 27 741 tonn mat- og hageavfall
i brun beholder, en liten nedgang fra 2013. Dette våtorganiske
avfallet utgjør 89,6 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.

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 2014 ble det levert 1 842 tonn EE-avfall til de kommunale
innleveringsordningene. Det leveres inn alt for lite
småelektriske enheter i forhold salgsmengder.
Mange leverer brukte EE-produkter til forhandlerne. IVAR
har ikke klart å fremskaffe statistikk over disse mengdene.
Vi regner også med at store mengder EE-avfall blir
videreformidlet ut av landet til gjenbruk / materialgjenvinning
gjennom private / ulovlige ordninger.
Farlig avfall
Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer.
Dette avfallet blir samlet inn via kommunale mottak på
brannstasjonene og gjenvinningsstasjonene til IVAR på Sele
og Forus. I tillegg har Stavanger og Sandnes kommuner egen
henteordning via rød beholder. I 2015 mottok IVAR 453 tonn
farlig avfall fra husholdningene. Dette er 1,4 kg per innbygger.
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Av husholdningsavfallet ble 67 103 tonn levert til
materialgjenvinning (51 %) for å bli brukt som råstoff til
ulike nye produkter. 61 419 tonn restavfall, trevirke og
impregnert trevirke ble levert til energigjenvinning (46 %).
Energien blir brukt til fjernvarme og strømproduksjon.Totalt
ble 3 907 tonn urene grusmasser, keramikk, asbest etc. fra
gjenvinningsstasjonene deponert på Svåheia avfallsdeponi
(3 %) fordi det ikke kunne sendes til gjenvinning.
Farlig avfall er inkludert i forbrenningsandel da hoveddelen går
til destruksjon/forbrenning

Papir
Det er mer miljøvennlig og billigere å materialgjenvinne
papir enn å brenne eller deponere det. Innbyggerne er
flinke til å kildesortere papir. I 2014 leverte hver innbygger
gjennomsnittlig 57 kg papp, papir og drikkekartong til
gjenvinning, mot 59 kg året før. Fretex Vest-Norge AS
behandlet 17 755 tonn for videre forsendelse. Nasjonal
statistikk viser at mengden papir i markedet er synkende.

Plastemballasje
Flere kommuner startet i 2009 henteordninger for
plastemballasje. Dette har resultert i stor mengdeøkning
sammenlignet med bringeording til returpunkter. I 2014 ble
det levert inn 2703 tonn plast fra husholdningene.
Trevirke
IVAR tok i 2014 imot 9 763 tonn trevirke fra husholdninger på
gjenvinningsstasjonene på Sele, Forus og kommunale stasjoner.
Trevirket blir malt opp til flis på Hogstad komposteringsanlegg
og sendt videre til flisfyringsanlegg i Sverige.
Det ble levert inn 2 402 tonn impregnert trevirke fra
husholdningene. Impregnert trevirke blir fliset og sendt til
spesialovner for energigjenvinning. Fra høsten 2014 ble dette
levert direkte til Forus Energigjenvinning 2.
Annet avfall
På returpunktene og gjenvinningsstasjonene kan folk levere
en rekke andre avfallstyper. I 2014 ble det samlet inn 3 488
tonn glass- og metallemballasje, 2 680 tonn metaller, 2 083
tonn tekstiler, 38 tonn PCB-holdige vindusruter, 224 tonn
klorparafinholdige vindusruter, 5 tonn bildekk og 1 046 tonn gips.
Gjenvinningsstasjoner
Gjenvinningsstasjonene har blitt meget populære. 124 738
kunder besøkte gjenvinningsstasjonen på Forus, mens
gjenvinningsstasjonen på Sele hadde besøk av 15 732 kunder.
I tillegg hadde byttebua besøk av 46 697 personer som ønsket
å hente ut brukbare gjenstander. Det er en liten nedgangpå
2 % av besøkende på Forus, mens hele 18 % økning på Sele.
Totalt kom det 1264 flere kunder enn i 2013.

Etter en stor økning i mengde avfall i 2013 er det nå en
nedgang i levert mengde. Gjenvinningsstasjonene mottok
38 101 tonn avfall i 2014, en nedgang på 12 %.
Publikum sorterte ut 37 % av avfallet til materialgjenvinning
og ombruk, en nedgang fra 42 % fra 2013. Noe av dette
skyldes at en registrerer farlig avfall som forbrenning i stedet
for materialgjenvinning. Trevirke og restavfall ble sendt til
energigjenvinning (totalt 53 % av avfallsmengden).
Rene inerte masser har blitt kjørt til deponi (10 %). Totalt
sorteres 80,8 % av avfallet ut på gjenvinningsstasjonene, mens
19,2 % er restavfall. Mengden gjenstander som skifter eier i
byttebua er ikke registrert, men det som leveres inn forsvinner
ut igjen fort.
Drift kommuner/ RYMI
IVAR drifter innsamling av husholdningsavfall i Time, Rennesøy
og Kvitsøy, på vegne av kommunene.
I tillegg driftes Ryfylke Miljøverk IKS (RYMI) av IVAR.
Dette selskapet driver innsamling i kommunene Strand,
Forsand, Hjelmeland, Finnøy og Suldal.
IVAR avfallsplass Sele
Deponiet på Sele ble stengt i juli 2009. Arealene på Sele blir nå
levert tilbake til grunneierne som jordbruksjord. IVAR har ifølge
konsesjonen plikt til etterdrift av deponiet i 30 år.

AVFALLSTYPE			

2010

2011

2012

2013

2014

RESTAVFALL TIL ENERGI			
Inkludert grovavfall

38 924

43 074

44 545

46 890

48 488,2

3,4

Urene og rene masset
MASSER / REST TIL DEPONI			

2 790

4 205

4 397

7 508

6 794

-9,5

PAPIR / PAPP / KARTONG			

18 781

20 124

19 758

17 837

17 755

-0,5

VÅTORGANISK AVFALL			

28 228

29 381

28 374

28 106

27 741

-1,3

TREVIRKE				

7 012

7 583

8 167

9 361

9 763

4,3

IMPREGNERT TREVIRKE			

1 242

1 546

1 734

2 156

2 402

11,4

GLASS- OG METALLEMBALLASJE			

3 066

3 274

3 281

3 302

3 488

5,6

EE-AVFALL				

1 899

1 473

1 653

1 661

1 842,5

10,9

PLAST				

1 951

2 178

2 349

2 530

2 703

6,8

UFF og Fretex
TØY				

1 638

1 983

1 920

2 092

2 083

-0,4

%endring
2013-14

FARLIG AVFALL				

584

847

880

434

461,5

6,3

METALLER				

1 825

2 093

2 023

2 501

2 680

7,2

6 881

5 596

8 872

4 348

-51,0

GIPS					

837

835

943

1 046

10,9

DIVERSE						

133

2 689

833

-69,0

Tidligerere har

HAGEAVFALL				
næring vært med

HUSHOLDNINGSAVFALL 2014
KG PER INNBYGGER

IVAR drifter også gjenvinningsstasjonene på Kvitsøy og
Rennesøy for kommunene. Hå kommune driver sin egen
gjenvinningsstasjon på Nærbø.

SUM				

107 940

125 479

125 645

136 882

132 428

-3,3

SAMLET MENGDE TIL GJENVINNING		

2010

2011

2012

2013

2014

% andel i
2014

				

TONN

TONN

TONN

TONN

TONN

TIL MATERIALGJENVINNING			

68 372

69 320,115

69 599

77 203

67 103

51

TIL ENERGIGJENVINNING			

31 496

52 201,28

54 446

58 406

61 419

46

TIL DEPONI				
med rene masser

6 225

4 204,68

1 600

1 168

3 907

3

SUM				

106 092

125 726

125 645

136 777

132 428

I 2013 var det kun tatt
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Representantskapet i IVAR vedtok i 2013 å bygge
sorteringsanlegg for restavfall, for å øke materialgjenvinning.
Sorteringsanlegget inneholder også linje for papirsortering og
vasking/pelletering av plast.

I tillegg ble det levert inn 4 348 tonn hageavfall til
gjenvinningsstasjonene. Dette hageavfallet ble kompostert
utendørs på Sele. Sele-komposten blir utlevert til hageeiere
som henter kompost på gjenvinningsstasjonene.

27

IVAR har ansvaret for at alt husholdningsavfall
som blir samlet inn i kommunene, blir
behandlet på en forsvarlig lite. IVAR vil sikre at
mest mulig av avfallet blir materialgjenvunnet.

STYRETS BERETNING

STYRETS BERETNING

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 2014 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:
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Finnøy: Gro Skartveit, Gjesdal: Frode Fjeldsbø, Hå: Sveinung
Lode, Klepp: Arne Madland, Kvitsøy: Tor Magne Bjerklund,
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, Torgrim Olsen,
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)
Eline Nilsen Furre (ansattes representant)
Som følge av at antall ansatte i IVAR IKS i 2013 passerte 200,
vedtok representantskapet 30.11.2013 i henhold til IKS-loven
at de ansatte skulle velge to observatører.
Observatører pr. 31.12.2014 er:
Lars Skretting og Jarle Medhus
Arbeidsmiljøutvalg
Følgende er medlemmer av arbeidsmiljøutvalget ved årsskiftet
2014/2015:
Fra ledelsen: Kjell Øyvind Pedersen, Tore Tagholdt og Audun
Roaldkvam.
Fra de ansatte: Unni Lea, David Glitza Gaup og Kjetil Gård.
Representant fra bedriftshelsetjenesten (Medco AS) og HMSansvarlig Astrid Salvesen møter i tillegg fast i utvalget.
HMS
IVAR har et godt utbygd system for å ivareta 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

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.
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
virksomheter avledet fra disse.
Selskapet jobber kontinuerlig med forskning og utvikling
innenfor de primære fagområdene vann, avløp og renovasjon.
Flere av de ansatte har utgitt artikler innen sine spesialfelt, og
noen har vært benyttet som foredragsholdere både nasjonalt
og internasjonalt. 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 biogassanlegg 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.
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.
Selskapet mottar også betydelige midler fra Innovasjon Norge
for realisering av prosjekter med nyutviklet teknologi/systemer.

BEMANNING, LIKESTILLING OG DISKRIMINERING
Personell
Ved utgangen av 2014 var det totalt 212 fast ansatte, herav
54 kvinner. Det var 163 hele stillinger og 49 deltidsstillinger,
og samlet utgjorde disse 173,71 årsverk. I tillegg kommer 8
lærlinger på ulike anlegg.
I løpet av 2014 er ledergruppen utvidet med
personalansvarlig, HMS-ansvarlig og markedsansvarlig.
Ved årsskiftet bestod ledergruppen av adm. direktør Kjell
Øyvind Pedersen, avdelingsleder økonomi og administrasjon
Jostein Karlsen, avdelingsleder drift VA Ernst Georg Hovland,
avdelingsleder plan og utbygging Tor-Inge Kjellesvik,
avdelingsleder gjenvinning Audun Roaldkvam, avdelingsleder
tjenesteutvikling Tore Tagholdt, personalansvarlig Elisebeth
Håland, HMS-ansvarlig Astrid Salvesen og markedsansvarlig
John Prestegård.
IVAR er en kommunal-teknisk virksomhet. Av de ansatte
i selskapet, er det 25,5 % kvinner og 74,5 % menn.
Ledergruppen består av 7 menn og 2 kvinner. I tillegg er det
3 kvinnelige driftssjefer 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
var pr. 31.12.2014 46,0 år mot 45,5 år i 2013. Selskapet
jobber for å få en jevnere fordeling mellom kjønnene og større
aldersspredning.

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 fom. 2010 ført i balansen som gjeld
eller fordring i forhold til eierkommunene. For vann var det i
2014 et overskudd på 4,1 mill. mot et budsjettert resultat
på kr – 2 mill. For renovasjon var det et underskudd på kr
11,3 mill. mot et budsjettert underskudd på kr 7,1 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 1,9 mill. Resultatet viser et overskudd på
kr 2,2 mill. Det vises til note 12 for resultater på de enkelte
selvkostområdene.

Etter at resultatet for selvkostområdene er ført som gjeld/
fordring mot kommunene, viser resultatet for IVAR IKS
(morselskapet) et overskudd på kr 2 421 793 for 2014,
se note 4. Overskuddet skriver seg fra overskudd på IVAR
IKS’ salg til IVAR Næring AS med kr 728 673, overskudd
tilknyttede selskaper kr 244 937, samt reduksjon i avsetning
til etterdrift av deponi på Sele som gjelder næring med
IVAR arbeider med det formål å fremme likestilling og likeverd,
kr 1 448 183.
sikre like muligheter og rettigheter uavhengig av funksjonsevne
Årets resultat etter skattekostnader er på kr 2 225 051.
og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal
opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn.
Disponering av resultat
Dette formål skal gjenspeiles i selskapets personal- og
Godskrives annen opptjent egenkapital
kr 2 225 051
rekrutteringspolitikk, samt så langt det er mulig tilrettelegges
Balanse
for ved praktisk utforming av arbeidssteder.
Bokførte anleggsmidler representerer de investeringene
ØKONOMI
som er foretatt innenfor hvert enkelt område redusert for
IVAR har i 2014 avsluttet arbeidet med omstrukturering for
avskrivninger. Det er beregnet avskrivninger basert på
å organisere næringsvirksomheten i et eget selskap - IVAR
objektenes gjenværende økonomiske levetid. Totalt er det
Næring AS - og i den forbindelse er næringsvirksomhet og
investert for kr 379 516 749 mill. i 2014. For spesifikasjon av
andelene i Forus Energigjenvinning KS, Forus Energigjenvinning investeringene viser vi til note 5 og 6.
AS, Stølskraft AS, Recon AS, Svåheia AS, SVAR AS og Minorga
Pensjonsansvar
Vekst AS pr. 31.01.2014 overført til IVAR Næring AS.
Pensjonsansvaret er dekket gjennom en pensjonsordning i KLP
Som følge av denne endringen er det for 2014 utarbeidet
og er regnskapsført i henhold til god regnskapsskikk.
konsernregnskap.
Vi har ingen ordninger utover avtalen med KLP, og viser ellers
Inntekter
til note 2 for spesifikasjon av våre pensjonskostnader.
Inntektene kommer fra salg av drikkevann, rensing av
Skatt
avløpsvann og avfallsbehandling. Vann og avløp betales delvis
IVAR har tradisjonelt ikke blitt definert som skattepliktig
etter målt forbruk og delvis som et fastledd fordelt etter antall
virksomhet. Skattekostnad på kr 196 742 i 2014 gjelder
innbyggere i eierkommunene. Salg av avfallsfraksjoner som
resultat for næringsvirksomheten i IVAR IKS.
materialgjenvinnes gir inntekter som godskrives renovasjon.
Det vises til note 11. Skatten gjelder overskudd på IVAR IKS’
Statlige reguleringer setter krav til hvordan selskaper som
salg til IVAR Næring AS.
arbeider med vann, avløp og renovasjon skal beregne
Finans-, markeds-, kreditt- og likviditetsrisiko
priser for inndekning av kostnadene. Selve metoden kalles
IVAR hadde ved årsskiftet langsiktige lån på kr 1 795 mill. og
selvkostmetoden og beskrives i «Retningslinjer for beregning
en rentebytteavtale på kr 200 mill. Dette betyr at selskapet
av selvkost for kommunale betalingstjenester» (H-3/14)
må være bevisst sin finansielle risiko i forhold til rentenivå. IVAR
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014).
har de siste årene forholdt seg til retningslinjene for beregning
Driftsinntektene for 2014 har økt noe i forhold til året før på
av selvkost der en kalkylerente inngår i gebyrgrunnlaget.
grunn av lønns-/prisvekst og at selskapet har levert/mottatt
Retningslinjene er imidlertid ikke forskriftsfestet, og aktuelt
større mengder på noen hovedområder.
lovverk åpner for at de faktiske rentekostnadene kan legges
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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.

andre vesentlige avvik fra normalsituasjonen. Selskapet har
en langsiktig målsetting på at sykefraværet skal være under
4,50 %. I 2014 var sykefraværet 4,1 % mot 4,25 % året før.
Vi har hatt en skade i 2014 som har medført sykefravær.
På Forus gjenvinningsstasjon klemte en ansatt fingrene i
containerdørene under håndtering av klorparafinvinduer mens
han hjalp en kunde. Den ansatte måtte kjøres på akutten på
grunn av skaden, han blødde kraftig. Skadene har ikke medført
materielle skader.
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ORGANISASJON

STYRETS BERETNING

RESULTAT

RESULTATREGNSKAP

Vi anser generelt ikke å være utsatt for stor kreditt-,
likviditets- eller markedsrisiko. Dette fordi selskapet, pga. sin
soliditet, ikke har problemer med å oppta nye lån fra eksterne
finansinstitusjoner. Utfordringen ligger i å fastsette gebyrer
som gir en viss forhåndsinnkreving, men innfor regelverket
som sier at overskudd kan framføres inntil 5 år.

Konklusjoner
Etter styrets oppfatning gir det framlagte resultatregnskap,
balanse og tilhørende anmerkninger, tabeller og diagrammer
for både morselskap og konsern en fyldestgjørende
informasjon om IVARs virksomhet og økonomiske stilling ved
årsskiftet 2014/2015. Etter regnskapsårets slutt har det ikke
inntruffet forhold som er av betydning for å kunne vurdere
selskapets stilling.
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Kontantstrøm
Likviditeten i IVAR er normalt tilfredsstillende. Selskapet
har i 2014 tatt opp nye lån innenfor rammen av vedtatt
økonomiplan. For spesifikasjon av kontantstrømmer vises ellers
til regnskapsoppstillingen.

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

MOR
2014

2013

122 094 993

134 787 080

208 540 887
200 894 112
0

0

1 121 334

921 631

532 651 326

506 916 582

159 460 973

142 525 002

KONSERN
2014

2013

Vannavgifter med mer

122 094 993

134 787 080

190 599 771

Avløpsavgifter med mer

208 540 887

190 599 771

180 608 100

Renovasjonsavgifter med me

200 894 112

180 608 100

-2 454 547

361 142

255 722 520

249 289 695

412 728 945

392 175 840

30 531 091

28 966 089

35 223 406

31 565 598

10 040 912

NOTE

NOTE

Leieinntekter
Sum driftsinntekter

note 2

Lønn og personal

note 2

note 10

Avsetning for stenging og etterdrift av deponi

note 10

note 3

Annen driftskostnad

note 3

Iselin Nybø

Lars Anders Myhre

Dagny Sunnanå Hausken

(Styrets leder)

(Nestleder)

(Styretsmedlem)

(Styretsmedlem)

Mons Skrettingland

Signe Berland

Eline Nilsen Furre

Kjell Øyvind Pedersen

(Styretsmedlem)

(Styretsmedlem)

(Styretsmedlem)

(Daglig leder)

1 121 334

921 631

533 160 422

506 916 582

159 460 973

142 525 002

-2 454 547

361 142

256 019 575

249 313 858

413 026 000

392 200 003

Vann

30 531 091

28 966 089

Avløp

35 223 406

31 565 598

9 471 993

Renovasjon

10 040 912

9 471 993

Felles

1 754 175

2 698 743

77 549 583

72 702 424

42 372 797

Sum driftskostnader eksl. Avskrivninger

1 754 175

2 698 743

Sum avskrivninger

77 549 583

72 702 424

42 038 319

Driftsresultat

42 584 838

42 014 156

47 777 587

49 702 431

Rentekostnader

51 451 839

49 702 431

7 581 644

8 631 070

Renteinntekter

12 037 971

8 637 970

244 937

-6 285 753

926 431

-6 285 753

note 7

Resultat tilknyttede selskap

0

-6 062 726

Nedskrivning på tilknyttet selskap

39 951 005

53 419 840

Netto av finansposter

2 421 793

-11 381 521

196 742

1 180 031

2 225 051

-12 561 552

0

-12 348 479

2 225 051

-213 073

2 225 051

-12 561 552

note 7

Resultat før skattekostnad

note 11

Skattekostnad

Årsresultat

Disponering

Stanley Wirak

509 096

Annen driftsinntekt

Avsatt til fond for vurderingsforskjeller
Avsatt til annen opptjent egenkapital
Sum disponering

note 11

0

-6 062 726

38 487 437

53 412 940

4 097 402

-11 398 784

1 650 261

1 180 031

2 447 141

-12 578 815
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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.

ØVRIGE KOMMENTARER
Arbeidet med å effektivisere og utvide tjenestetilbudet
til kommunene har høy prioritet. Kjernevirksomheten er
leveranse av drikkevann, håndtering og rensing av avløpsvann
og mottak og gjenvinning av kommunalt avfall. I tråd med
de strategiske satsingsområdene som ble trukket opp av
styre og representantskap etter ROVAR-prosessen, har IVAR
videreutviklet tjenestetilbudet til kommunene og leverer
i dag tjenester innen hele verdikjeden for sektoren. Det
innebærer at det inngås bilaterale avtaler om drifts- og
kompetansetjenester ut over fellestjenestene etter den
enkelte kommunes behov. I enkelte kommuner leverer IVAR
alle kommunale tjenester innen vann avløp, og renovasjon.
Dette gjelder kommunene Kvitsøy, Rennesøy, Strand og Time.
I 2010 overtok IVAR driften av Ryfylke Miljøverk, RYMI IKS.
RYMI betjener Strand, Finnøy, Forsand, Hjelmeland og Suldal
kommuner.

31

til grunn dersom disse påviselig er høyere enn kalkylerenten.
IVARs reelle rentekostnader for 2012, 2013 og 2014 har
ligget 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.

BALANSE

BALANSE

BALANSE
MOR

12.31.2014

12.31.2013

KONSERN
NOTE

NOTE

12.31.2014

12.31.2013

MOR
12.31.2014

12.31.2013

KONSERN
NOTE

NOTE

EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD

Anleggsmidler

Egenkapital

Immaterielle eiendeler

Innskutt egenkapital

12.31.2014

12.31.2013

0

0

Utsatt skattefordel

0

0

25 789 219

25 789 219

Selskapskapital

25 789 219

25 789 219

0

0

Sum immaterielle eiendeler

0

0

25 789 219

25 789 219

Sum innskutt egenkapital

25 789 219

25 789 219

0

2 145 880

Fond for vurderingsforskjeller

0

0

Annen innskutt selskapskapital

4 872 615

4 872 615

Opptjent egenkapital
Varige driftsmidler
593 970 084

553 752 592

Vann

593 970 084

553 752 592

4 872 615

4 872 615

834 675 471

592 316 372

Avløp

834 675 471

592 316 372

138 598 349

134 227 417

Annen opptjent egenkapital

138 744 804

136 397 860

180 970 784

160 795 400

Renovasjon

180 970 784

160 795 400

143 470 964

141 245 912

Sum opptjent egenkapital

143 617 419

141 270 475

8 841 075

3 268 214

Administrasjonsbygg

8 841 075

3 268 214

169 260 183

167 035 131

note 9

169 406 638

167 059 694

0

6 357 671

Kjøretøy

0

6 357 671

1 618 457 415

1 316 490 248

1 618 457 415

1 316 490 248

note 2

0

0

note 5, 6

Gjeld
Avsetning for forpliktelser

76 577 940

372 723

note 7

Investeringer i datterselskap

0

65 406 863

note 7

Investeringer i tilknyttet selskap

1 954 869

2 111 307

note 7

Investeringer i aksjer og andeler

4 551 116

4 116 388

note 8

Lån til ansatte/eierkommuner

4 761 807

9 003 252

note 2

Pensjonsmidler

0

0

87 845 732

81 010 533

1 706 303 147

0

0

0

0

Sum avsetning for forpliktelser

0

0

8 841 815

11 251 826

1 795 395 531

1 573 504 794

1 804 237 346

1 584 756 620

70 398 461

56 390 633

2 518 371

13 649 505

1 650 261

893 419

8 562 260

7 393 025

65 406 863

note 7

2 508 286

2 111 307

8 841 815

11 251 826

4 551 116

4 116 388

1 795 395 531

1 573 504 794

4 761 807

9 003 252

1 804 237 346

1 584 756 620

70 398 461

56 390 633

Leverandørgjeld

2 518 371

13 649 505

Skyldige offentlige avgifter

196 742

893 419

8 562 260

7 393 025

Omløpsmidler

53 697 848

49 646 983

note 12

Selvkost vann

note 12

53 697 848

49 646 983

Fordringer

12 658 997

23 941 101

note 12

Selvkost renovsjon

note 12

12 658 997

23 941 101

57 277 600

note 15

Debitorer medlemskommuner

7 654 790

9 832 563

note 12

Selvkost avløp

22 794 392

10 989 249

note 16

Debitorer andre

0

0

100 283 894

78 099 413

352 424 591

434 376 531

452 708 485

512 475 944

1 909 976 726

Utsatt skatt

64 755 083

69 834 713

2 159 011 632

0

Pensjonsforpliktelse

note 7

note 2

note 12

Andre fordringer - IVAR-konsern
Sum fordringer

Bankinnskudd, kontanter og lignende
Sum omløpsmidler

SUM EIENDELER

0

0

76 576 292

80 637 810

1 695 033 707

Sum anleggsmidler

note 13

0

note 2

0

Sum finansielle anleggsmidler

1 397 500 782

0

0

Andre fordringer
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Finansielle anleggsmidler

0

note 13

1 397 128 059

Annen langsiktig gjeld
note 10

Avsetning for stenging og etterdrift av deponi

note 8

Gjeld til kredittinstitusjoner

note 8

Sum annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld

note 11

Betalbar skatt

note 11

Skyldige påløpne renter

69 834 713

57 277 600

37 481 427

6 270 312

Annen kortsiktig gjeld

27 042 427

6 270 312

7 654 790

9 832 563

185 514 105

158 184 975

Sum kortsiktig gjeld

176 528 624

158 184 975

12 864 488

10 989 249

1 989 751 450

1 742 941 595

Sum gjeld

1 980 765 969

1 742 941 595

0

0

2 159 011 633

1 909 976 726

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

2 150 172 607

1 910 001 289

90 353 990

78 099 413

364 784 909

434 773 818

455 138 899

512 873 231

2 150 172 606

Stanley Wirak

Iselin Nybø

Lars Anders Myhre

Dagny Sunnanå Hausken

(Styrets leder)

(Nestleder)

(Styretsmedlem)

(Styretsmedlem)

Mons Skrettingland

Signe Berland

Eline Nilsen Furre

Kjell Øyvind Pedersen

(Styretsmedlem)

(Styretsmedlem)

(Styretsmedlem)

(Daglig leder)

1 910 001 289
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Sum varige driftsmidler

Sum egenkapital
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note 5, 6

note 9

KONTANTSTRØM

NOTER

KONTANTSTRØMOPPSTILLING
KONSERN
NOTE

NOTE

2014

2013

4 097 402

-11 398 784

-893 419

-978 029

0

-607 000

-77 549 583

72 702 425

0

12 348 497

Kontantstrømmer fra operasjonelle
aktiviteter
2 421 794

-11 381 521

-893 420

-978 029

Periodens betalte skatt

0

-607 000

-/+ Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler

77 549 583

72 702 425

Ordinære avskrivninger

0

12 348 479

Nedskrivninger anleggsmidler

1 450 716

-6 990 116

Endring i varel., kundeford. og leverandørgjeld

1 450 716

-6 990 116

5 580 127

4 129 055

Endring i andre tidsavgrensningsposter

3 812 950

4 129 038

86 108 800

69 223 293

-69 081 935

69 206 031

Resultat før skattekostnad

Netto kontantstrøm fra operasjonelle
aktiviteter

Årsrapport 2014
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0

625 500

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler

0

625 500

-379 516 749

-148 371 716

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

-224 417 583

-148 371 716

0

0

Innbetalinger ved utbytte mv fra investeringer

2 554 600

0

-10 000 000

0

Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler

-500 000

0

0

0

Innbetalinger fra lån til ansatte

1 065 272

0

1 065 272

-1 625 410

Utbetalinger ved lån til ansatte

-1 500 000

-1 625 410

-1 500 000

0

0

0

-389 951 477

-149 371 626

-222 797 711

-149 371 626

300 000 000

482 952 273

Netto kontantstrøm fra
investeringsaktiviteter
Kontantstrømmer fra
finansieringsaktiviteter

300 000 000

482 952 273

Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld
Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld

0

0

0

0

-78 109 263

-70 327 983

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld

-78 109 263

-70 327 983

0

0

Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld

0

0

0

0

Netto endring i kassekreditt

0

0

0

0

Innbetaling av egenkapital

0

0

0

0

Fond for vurderingsforskjeller

0

0

0

0

Utbetaling av utbytte

0

0

0

0

Innbetaling av aksjonærbidrag

0

0

0

0

Innbetaling av konsernbidrag

0

0

0

0

Utbetaling av konsernbidrag

0

0

221 890 737

412 624 290

221 890 737

412 624 290

Netto kontantstrøm fra
finansieringsaktiviteter
Valutakursendringer, kontanter og kontantekvivalenter

-81 951 940

332 475 957

Netto endring i kontanter og
kontantekvivalenter

Overordnede prinsipper
Konsernregnskapet er utarbeidet i samsvar med de
grunnleggende regnskapsprinsippene, dvs transaksjonsprinsippet,
opptjeningsprinsippet, sammenstillingsprinsipppet og
forsiktighetsprinsippet. Ved usikkerhet har ledelsen og styret
benyttet beste estimat på bakgrunn av den informasjonen som
var tilgjengelig når konsernregnskapet ble avlagt og virkningen av
endringer i regnskapsestimater blir normalt resultatført. Alle inntekter
og kostnader er resultatført, likevel slik at virkning av endring av
regnskapsprinsipp og eventuelle korrigeringer av feil i tidligere
regnskap, er ført direkte mot egenkapitalen. Konsernregnskapet er
utarbeidet etter ensartede prinsipper som anvendes konsistent over
tid, og i samsvar med god regnskapsskikk.
Konsolideringsprinsipper
Konsoliderte selskap
Konsernregnskapet omfatter morselskapet IVAR IKS og
datterdatterselskapet IVAR Næring AS.
Konsernregnskapet viser selskapenes økonomiske stilling, resultat av
årets virksomhet og kontantstrømmer som en samlet økonomisk enhet.
Det er anvendt enhetlige regnskapsprinsipper for alle selskap som
inngår i konsernet.

Kontantstrømmer fra
investeringsaktiviteter

Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer

NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER

-69 988 909

332 458 695

434 376 532

101 900 574

Kontanter og kontantekvivalenter 01.01

434 773 818

102 315 123

352 424 591

434 376 532

Kontanter og kontantekvivalenter 31.12

364 784 909

434 773 818

Eliminering av interne transaksjoner
Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i
konsernet er eliminert.
Eliminering av eierandeler i datterselskap
Investering i datterselskap bokføres til kostmetoden i
selskapsregnskapet. Eierandeler i datterselskapet er eliminert i
konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Forskjellen mellom
kostpris for eierandelene og bokført verdi av netto eiendeler
på oppkjøpstidspunktet analyseres og henføres til de enkelte
balanseposter i henhold til reell verdi.
Konsernregnskapet består av:
Resultatregnskap
Inndelt etter art, hvor salgsinntekt og driftskostnader i all hovedsak
knyttes til selskapets hovedaktiviteter, som er
leveranse av vann, avløp og renovasjonstjenester. Salgsinntekter
og driftskostnader presenteres brutto. Finansposter knytter seg i
hovedsak til selskapets finansiering samt avkastning på selskapets
finansinvesteringer.
Balanseoppstilling
Oppstilt etter stigende likviditet. Poster i balansen presenteres
brutto med mindre betingelsene for nettoføring eller motregning er
oppfylt. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som
anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.
Omløpsmidler omfatter eiendeler direkte knyttet til varekretsløpet
eller eiendeler som har forfall innen ett år etter at transaksjonen
ble gjennomført. Gjeld som forfaller til betaling innen ett år etter
at lånet ble tatt opp er klassifisert som kortsiktig gjeld. Neste års
avdrag på langsiktig gjeld samt kassekreditt klassifiseres også som
kortsiktig gjeld. Dersom hensikten med en balansepost endres,
omklassifiseres den. Omløpsmidler vurderes normalt til det laveste av
anskaffelseskost og virkelig verdi, mens anleggsmidler normalt vurderes
til anskaffelseskost, eventuelt fratrukket av- og nedskrivninger.
Tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld.
Både i resultatregnskapet og balanseoppstillingene er det lagt inn flere
sumlinjer enn det som følger av regnskapsloven. Dette for å gjøre
regnskapsinformasjonen mer tilgjengelig.
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden.
Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd.
Noter
Selskapets styre og daglig leder har hatt spesielt fokus på å sikre at alle
vesentlige forhold er tilfredsstillende beskrevet samt at de noter som i
henhold til regnskapsloven alltid skal gis har riktig innhold.
Beskrivelse av regnskapsprinsipper for vesentlige
Utarbeidelsen av årsregnskapet medfører at det må utøves betydelig

skjønn i relasjon til flere av postene i årsregnskapet, både for å
fastsette størrelsen på estimater samt ved anvendelsen av selskapets
regnskapsprinsipper. Nedenfor utdypes selskapets skjønnsutøvelse,
de områder hvor vurderingene har vært spesielt krevende samt
selskapets regnskapsprinsipper mer generelt, før de mer detaljerte
noteopplysningene gis. På de områder hvor det er nødvendig for å
bedømme selskapets stilling og resultat og som ikke fremgår av de
eksplisitte notekravene i god regnskapsskikk, har det blitt utarbeidet
særskilte noter. Oppstillingsplanene inneholder i tråd med kravene i
regnskapsloven sammenlignbare tall, likeså de noter hvor dette kreves
eksplisitt i regnskapsloven. De sammenlignbare tallene er utarbeidet
etter samme regnskapsprinsipper som årets tall.
Bruk av estimater og informasjon om betydelige estimater
De beskrevne regnskapsprinsippene innebærer at ledelsen i IVAR IKS
har anvendt estimater og forutsetninger som påvirker poster
i resultat og balanse. Estimatene baseres på erfaring og en vurdering av
underliggende faktorer. Fremtidige hendelser og endringer
i rammebetingelsene kan medføre at estimater og forutsetninger må
endres. Endringer i regnskapsmessige estimater resultatføres i den
perioden estimatene endres, med mindre utsatt resultatføring følger
av god regnskapskikk. Vurdering, estimater og forutsetninger som har
vesentlig effekt på regnskapet oppsummeres nedenfor.
Avskrivninger
Avskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler er
basert på antatt levetid. Driftsmidlene avskrives med like store årlige
beløp fordelt over driftsmidelets levetid. Fornuftig avskrivningsplan
blir vurdert i forhold til fremtidige investeringsbeslutninger eller
produksjonlinjer, som vil påvirke eksisterende produksjonskapasitet
og forventet brukstid. Dette kan gi grunnlag for endrede
avskrivningsprofiler og vil påvirke fremtidige selvkostregnskaper.
Når investeringen er fullført starter avskrivningen.
Nedskrivninger
IVAR IKS har betydelige investeringer i varige driftsmidler, immaterielle
eiendeler inklusiv goodwill, tilknyttede selskap og datterselskap.
Disse anleggsmidlene testes for nedskrivninger når det foreligger
indikatorer på mulig verdifall. Slike indikatorer kan være endringer
i markedspriser, avtalestrukturer, negative hendelser eller andre
driftsforhold. Ved beregning av gjenvinnbart beløp må det gjøres
en rekke estimater vedrørende fremtidige kontantstrømmer der
prisutvikling, salgsvolum og levetid er de viktigste faktorene.
Pensjoner
Beregning av virkelig verdi av pensjonsforpliktelser er basert på flere
økonomiske og demografiske forutsetninger. Enhver endring i de
anvendte forutsetninger påvirker den beregnede forpliktelsen.
Det henvises til noten om pensjonsforpliktelser for en nærmere
beskrivelse av hvilke forutsetninger som er lagt til grunn.
Finansielle instrumenter
Renter knyttet til rentebytteavtaler kostnadsføres når de er påløpt
og/eller inntekstføres når de er innvunnet. Urealisert tap eller
gevinst i forbindelse med rentebytteavtaler regnskapsføres ikke da
rentebytteavtalen anses å være sikring.
Avsetninger
For enkelte resultatposter i regnskapet avsettes det for forventede
fremtidige kostnader basert på estimater og informasjon som er
tilgjengelig på tidspunkt for regnskapsavleggelsen. Disse avsetningene
kan avvike fra faktisk fremtidig kostnad. Avsetninger knytter seg
eksempelvis til tap på kunder, ukurans på varer og betingede tap som
er sannsynlige og kvantifiserbare, herunder omtvistede forhold og
rettssaker.
Viktige vurderinger i forbindelse med anvendelse av IVAR IKS’
regnskapsprinsipper
Bruk av regnskapsprinsipper krever bruk av skjønn. Følgende
vurderinger er gjort av IVAR IKS i forbindelse med bruk av selskapets
regnskapsprinsipper.
Inntekter
Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Inntekter presenteres
netto eksklusiv avgifter knyttet til salget. Selskapet har ingen rabatter.

Årsrapport 2014

2013

35

MOR
2014

NOTER

Varekostnad
Kjøp av varer og tjenester som inngår i selskapets
investeringsprosjekter, bokføres løpende som varekostnad og
overføres til driftsmidler ved hver månedsavsluttning.
Ytelser til ansatte
Ytelsesbaserte pensjonsordninger
Selskapet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til
definerte fremtidige pensjonsytelser, angitt i prosent av sluttlønn på
pensjonstidspunktet. Ytelsesbaserte pensjonsordninger vurderes til
nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses
opptjent på balansedagen og beregnes basert på lineær opptjening gitt
ulike økonomiske og demografiske forutsetninger,
se nedenfor. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto
pensjonsforpliktelse/midler består av nåverdien av de fremtidige
pensjonsytelsene på balansedagen fratrukket virkelig verdi av
pensjonsmidler. Estimatavvik som overstiger 10 prosent av det
høyeste av pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler fordeles jevnt
over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid for medlemmene.
Virkningen av planendringer resultatføres umiddelbart, når endringen
finner sted. Planendringer som er betinget av fremtidig opptjening,
fordeles lineært over tiden frem til ytelsen er fullt opptjent.
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Forutsetningene som danner basis for beregningen av
pensjonsforpliktelsen omfatter antall opptjeningsår, diskonteringsrente,
fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn,
pensjoner og nivået på folketrygdens grunnbeløp og aktuarmessige
forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang og uføretariff. Selskapet
benytter estimert foretaksobligasjonsrente som diskonteringsrente.
Forutsetningene som benyttes angis i note 2.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler er oppført i balansen til anskaffelseskost, fratrukket
akkumulerte av- og nedskrivninger. Et driftsmiddel anses som varig
dersom det har en viss økonomisk levetid, samt en betydelig kostpris.

Usikre forpliktelser
Usikre forpliktelser regnskapsføres dersom det er
sannsynlighetsovervekt for at de kommer til oppgjør. Beste estimat
benyttes ved beregning av oppgjørsverdi.
Offentlige tilskudd
Offentlige tilskudd regnskapsføres til verdien av tilskuddet på
transaksjonstidspunktet.
Investeringstilskudd
Investering og tilskudd føres netto. En investering balanseføres ikke til
en høyere verdi enn virkelig verdi på investeringstidspunktet, vurdert
som nåverdien av fremtidige kontantstrømmer. I den utstrekning
tilskuddet er ment som et tilskudd til selve investeringen, og en
verdireduksjon er nødvendig for å bringe overensstemmelse mellom
investeringen og virkelig verdi, legges nettoføring til grunn. Ved
nettoføring går tilskudd til fratrekk i eiendelens anskaffelseskost og
eiendelen føres opp med nettobeløpet i balansen.
Dersom grunnlaget for bruttoføring i balansen er til stede, spesifiseres
det resultatførte tilskuddet som driftsinntekt.
Regnskapsmessig sikring
Sikringstyper som anvendes av selskapet:
Selskapet er eksponert mot renteendringer knyttet til langsiktige lån,
som kan påvirke resultat- og balanseverdier. Lån med flytende rente
er eksponert for variabilitet i kontantstrømmene. For å redusere denne
eksponeringen benytter selskapet renteswaper hvor flytende rente
mottas og fast rente betales. Dersom kriteriene for sikringsbokføring er
oppfylt inngår disse renteswapene og lånene i en kontantstrømsikring
for regnskapsformål.
Regnskapsføring:
Ved etablering av en regnskapsmessig sikring og så lenge den vedvarer,
foreligger dokumentasjon av hvilken type risiko som sikres, hvilket
sikringsobjekt som sikres, hvilket sikringsinstrument som anvendes og
hvorvidt sikringen er en kontantstrømsikring eller en verdisikring.

Utgifter ved normalt vedlikehold og reparasjoner kostnadsføres
løpende. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker
driftsmidlenes levetid vesentlig, balanseføres.

Kontantstrømsikring reflekteres ved at realiserte og urealiserte
gevinster og tap på sikringsinstrumentet ikke resultatføres før det
underliggende sikringsobjektet påvirker resultatregnskapet. Det skjer
ingen regnskapsføring av sikringsinstrumentet før dette tidspunkt.

Datterselskap
Med datterselskap menes et selskap der hvor IVAR IKS har
bestemmende innflytelse. Normalt innebærer dette en eierandel på
over 50 %, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter.

Skatt
IVAR IKS sin ordinære virksomhet er innen selvkost og er ikke
skattepliktige. De selger en del av sine tjenester til datterselskapet IVAR
Næring AS, for den delen er de skattepliktig.

Selskapets investeringer i datterselskap, vurderes til det laveste verdi
av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi. Slike investeringer
nedskrives til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke
kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god
regnskapsskikk.
Utbytte
Utbytte fra datterselskap
Utbytte fra datterselskap inntektsføres i det samme året som
datterselskapet setter av for utbyttet. Den delen av utbyttet som
overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer
tilbakebetaling av investert kapital og trekkes fra balanseført verdi av
investeringen. Utbytte inntektsføres under finansposter.
Garantiansvar
Forventede utgifter til fremtidige garantiarbeider knyttet til salg/
avsluttede prosjekter kostnadsføres, og føres som avsetning i balansen
under annen kortsiktig gjeld. Avsetningen baseres på historiske
erfaringstall for garantier samt faktisk mottatte krav.

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens
betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med
27 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig
underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret.
Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som
reversereseller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.
Andre skattereduserende forskjeller er ikke utlignet, men balanseført
dersom det er sannsynlig at foretaket kan utnytte dem, og eventuelt
nettoført.

NOTE 2 LØNNSKOSTNADER

LØNN, HONORAR

2014

2013

114 363 609

104 998 821

3 061 745

4 204 670

FOLKETRYGDAVGIFT

18 437 127

16 715 905

PENSJONSPREMIE TIL KLP

16 714 540

12 085 776

6 883 952

4 519 830

159 460 973

142 525 002

GODTGJØRELSE STYRET

412 280

350 720

HONORAR REPRESENTANTSKAP

149 184

138 827

ANDRE PERSONALKOSTNADER

ENDRING AV NETTO PENSJONSFORPLIKTELSE
SUM LØNNSKOSTNADER
GODTGJØRELSE TIL DAGLIG LEDER, STYREMEDLEMMER OSV.

1 549 895

1 374 522

KOSTNADSFØRT LOVPÅLAGT REVISJONSHONORAR EKSL. MVA

195 000

184 200

KOSTNADSFØRT REVISOR ANDRE TJENESTER EKSL. MVA

171 762

726 042

KOSTNADSFØRT REVISOR JURIDISK BISTAND EKSL. MVA

-00

-00

LØNN TIL ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Av lønn til administrerende direktør inngår pensjonspremie
på kr 20.957. IVAR IKS har ikke sluttvederlagsordning til daglig leder
eller leder av styret.
Det er ingen ansatte i datterselskapet.
Daglig leder for konsernet er ansatt og lønnes i morselskapet IVAR IKS
Gjennomsnittlig antall ansatte, lån til ansatte
Gjennomsnittlig antall stillinger i 2014: 219, og utgjør antall årsverk
176,49. I tillegg kommer 8 lærlinger.
Det er gitt lån til 35 ansatte med til sammen kr 4.551.116,Lånene løper med en rente som tilsvarer IVARs innlånsrente, men aldri
lavere enn normrentesatsen for rimelige lån i arbeidsforhold fastsatt av
finansdepartementet.

Per 31.12.2014 er IVAR IKS sin innlånsrente i snitt 2,6%
og normrenten er 2,75%, som IVAR IKS bruker på lån til ansatte.
Sammensetning av samlede pensjoner og pensjonsforpliktelser
Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til
regnskapsstandard vedrørende pensjoner fra Norsk Regnskaps Stiftelse.
Selskapets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan.
Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 333 personer.
Ordningen gir rett til definerte framtidige ytelser. Disse er i hovedsak
avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder
og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Pensjonsordningene
“administreres gjennom KLP. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller
kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.
2014

2013

16 165 170

13 496 090

8 512 022

7 396 114

-6 414 520

-5 119 025

845 864

678 183

RESULTATFØRT ESTIMATAVVIK

3 822 298

1 610 153

ARBEIDSGIVERAVGIFT

2 694 304

2 319 642

25 625 138

20 381 157

PENSJONSKOSTNAD
NÅVERDI AV ÅRETS PENSJONSOPPTJENING
RENTEKOSTNAD AV PENSJONSFORPLIKTELSEN
AVKASTNING PÅ PENSJONSMIDLER
ADMINISTRASJONSOMKOSTNINGER

NETTO PENSJONSKOSTNAD
AVSTEMMING AV BELØP I BALANSEN:

253 238 494

196 523 180

-159 526 901

-139 190 144

IKKE RESULTATFØRT VIRKNING AV ESTIMATAVVIK

-84 671 622

-56 792 117

ARBEIDSGIVERAVGIFT

-13 801 778

-9 544 171

-4 761 807

-9 003 252

BEREGNEDE PENSJONSFORPLIKTELSER PR 31.12
PENSJONSMIDLER PR 31.12.

NETTO PENSJONSFORPLIKTELSE (+)/ PENSJONSMIDLER (-)
Sammenligningstallene per 31.12.2013 er justert for virkningen av innarbeidelsen
av levealderjustering på 19.950.958.
Dette beløpet er i henhold til norsk god regnskapsskikk innarbeidet retrospektivt i
sammenligningstallene, og forpliktelse og kostnad per 31.12.2013 er derfor redusert
med beløpet dette beløpet.
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Driftskostnader
Driftskostnader resultatføres i samme periode som tilhørende inntekt.

Fordringer
Kundefordringer er oppført til pålydende med fradrag for avsetning
til forventede tap. Enkeltfordringer nedskrives basert på en
vurdering av forsinket betaling og andre indikatorer på at kunden har
betalingsvansker. Andre fordringer er vurdert til det laveste av virkelig
verdi og pålydende beløp.
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Selskapets inntekter av vann, avløp og renovasjonstjenester (VAR) til
eierkommunene, inntektsføres i tråd med gjeldene gebyrstruktur og
budsjettplan, vedtatt av styret og representantskapet. Inntektsføringer
skjer månedlig. Andre inntekter knyttet til VAR inntektsføres i tråd med
underliggende avtaler og levering av tjenesten.

NOTER

ØKONOMISKE FORUTSETNINGER
DISKONTERINGSRENTE

2014

2013

2,30%

4,00%

NOTE 6 INVESTERINGER FORETATT 5 SISTE ÅR

FORVENTET LØNNSREGULERING

2,75%

3,75%

VANN

FORVENTET G-REGULERING

2,50%

3,50%

AVLØP

3,20%

FORVENTET AVKASTNING PÅ FONDSMIDLER

4,40%

2014

2013

2012

2011

2010

68 049 237

17 917 938

55 718 299

31 531 144

14 270 982

276 337 425

115 456 149

149 393 333

54 415 379

21 581 084

29 869 259

9 433 839

18 116 562

4 817 797

9 678 948

5 260 828

5 563 289

4 206 320

1 939 863

1 117 351

379 516 749

148 371 215

227 434 514

92 704 183

46 648 365

RENOVASJON
FELLES

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn
vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring.

SUM

NOTE 3 ANDRE DRIFTSKOSTNADER
NOTE 7 INVESTERING I DATTERSELSKAP, TILKNYTTEDESELSKAP OG ANDRE INVESTERINGER

IVAR IKS har har prissikring på strøm med Lyse forvaltning. Verdien av denne er pr.
31.12.2014 kr 1.754.264,- mens den pr. 31.12.2013 var kr 2.204.964,-

INVESTERING I DATTERSELSKAP:

NOTE 4 SPESIFIKASJON AV RESULTAT

FORETAKSNAVN

FORRETNINGSKONTOR

EIER ANDEL

STEMME ANDEL

EGENKAPITAL

ÅRETS RESULTAT

Etter fordeling av inntekter og kostnader for morselskap, kan vi gi følgende spesifikasjon
av driftsresultatet for de enkelte områder:

IVAR NÆRING AS

STAVANGER

100%

100%

76 724 395

-459 403

EGENKAPITAL

ÅRETS RESULTAT

AVLØP

RENOVASJON

SUM

973 610

122 136 262

208 639 883

200 901 571

532 651 326

DIFTSINNTEKTER

-1 448 182

76 618 692

152 826 560

184 731 877

412 728 946

AVSKRIVNINGER

0

31 221 121

36 061 741

10 266 722

77 549 583

FINANSKOSTNADER

0

14 296 449

19 751 583

5 902 972

39 951 004

RESULTAT TILKNYTTEDE SELSKAP

0

0

0

0

0

SVAR AS

NEDSKRIVNING PÅ TILKNYTTET SELSKAP

0

0

0

0

0

FORUS ENERGIGJENVINNING KS
FORUS ENERGIGJENVINNING 2 AS

DRIFTSKOSTNADER

SKATTEKOSTNAD
ÅRSRESULTAT

196 742

0

0

0

196 742

2 225 051

0

-0

-0

2 225 051
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I løpet av året har IVAR IKS gjennomført et tingsinnskudd i datterselskapet.
Tingsinnskuddet besto av aksjer og andeler i tilknyttede selskap og andre aksjer
(se nedenfor). Resultat 2014, andel resultat 2014 og egenkapital 2014 er basert på
beste estimat av foreløpige regnskapsrapporter mottatt fra datterselskaper.

ANSKAFFELSESVERDI 31.12.2013

VANN

AVLØP

RENOVASJON

FELLES

SUM

1 246 348 753

1 056 649 719

242 200 201

8 717 087

2 553 915 760

AKK AVSKRIVNINGER 31.12.2013

689 896 815

463 088 267

81 057 764

3 382 665

1 237 425 511

BOKFØRT VERDI 31.12.2013

556 451 937

593 561 452

161 142 438

5 334 422

1 316 490 249

ANSKAFFET 2014

68 049 237

276 337 425

29 869 259

5 260 828

379 516 749

AVSKREVET ORDINÆRT 2014

30 531 091

35 223 406

10 040 912

1 754 175

77 549 583

0

0

0

0

0

593 970 083

834 675 471

180 970 784

8 841 075

1 618 457 414

OVERFØRINGER, SALG
BOKFØRT VERDI 31.12.14

IVAR IKS gikk over til nytt økonomisystem i 2014. De anleggsmidlene
som var nedskrevet til saldo kr 0,- ble ikke overført til anleggsmodulen
i nytt system.

Dette innebærer at akkumulert anskaffelses- og avskrivningsverdi
avviker fra note i årsrapporten for 2013. Alle biler lå under “Felles” i
2013 rapporten.
Disse er nå lagt inn under de selvkostområdene de hører hjemme.

ANLEGGSMASKINER OG VERKTØY

10 år

10%

TEKNISKE ANLEGG, PUMPESTASJONER OG LIGNENDE

20 år

5%

LEDNINGSNETT

40 år

2,5%

FORRETNINGSBYGG

50 år

2%

ANLEGGSBYGG

40 år

2,5%

5 år

20%

10 år

10%

BILER

FORRETNINGSKONTOR

EIER ANDEL

STEMME ANDEL

STAVANGER

50%

50%

125 568

-278 584

SANDNES

44%

44%

70 763 743

7 893 750

SANDNES

43%

43%

69 024 699

-7 572 013

VIKESÅ

50%

50%

10 096 888

-75 555

MINORGA VEKST AS

GRIMSTAD

50%

50%

2 684 711

-1 150 480

SVAAHEIA AVFALL AS

EGERSUND

20%

20%

13 555 290

5 646 493

AKJER OG ANDELER

STØLSKRAFT AS

ANDER AKSJER:
REKOM AS

5,17%

ANDRE LANGSIKTIGE EIERANDELER

Dette er i henhold til forventet økonomisk levetid. Avskrivningsplanen for ovenfornevte
driftsmidler er linjær. Datterselskapet har ingen anleggsmidler.

BOKFØRT VERDI

KLP EGENKAPITALTILSKUDD

1 954 869

SUM

1 954 869

NOTE 8 LANGSIKTIGE FORDRINGER / LANGSIKTIG GJELD
FØLGENDE FORDRINGER FORFALLER SENERE ENN ETT ÅR
ETTER REGNSKAPSÅRETS SLUTT:
LÅN TIL ANSATTE

AVSKRIVNINGER ER FORETATT MED FØLGENDE SATSER:

EDB-UTSTYR OG KONTORMASKINER

AKSJER OG ANDELER I TILKNYTTEDE SELSKAP SOM INNGIKK I TINGSINNSKUDD I DATTERSELSKAP:

Årsrapport 2014

VANN

2014

MOR
2013

2014

KONSERN
2013

4 551 116

4 116 388

4 551 116

4 116 388

0

0

0

0

4 551 116

4 116 388

4 551 116

4 116 388

2014

MOR
2013

2014

KONSERN
2013

LANGSIKTIG GJELD

1 551 264 877

1 189 909 867

1 551 264 877

1 189 909 867

SUM

1 551 264 877

1 189 909 867

1 551 264 877

1 189 909 867

LÅN TIL EIERKOMMUNER OG TILKNYTTEDE SELSKAP
SUM

FØLGENDE GJELD FORFALLER MER ENN 5 ÅR
ETTER REGNSKAPSÅRETS SLUTT:
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ANNEN OPPTJENT EK

NOTER

NOTE 9 EGENKAPITAL
ANNEN
OPPTJENT
EGENKAPITAL

SUM
EGENKAPITAL

25 789 219

2 145 880

4 872 615

134 227 417

167 035 131

-00

-00

-00

2 225 051

2 225 051

2 145 880

00

ÅRETSRESULTAT OVERF. ANNEN EK

-2 145 880

OVERF. VED TINGSINNSKUDD
I IVAR NÆRING AS
-00

-00

-00

-00

-00

25 789 219

-00

4 872 615

138 598 348

169 260 182

ANDEL RESULTAT TK-SELSKAP
UB EGENKAPITAL 31.12

Sammenligningstallene per 31.12.2013 er justert for virkningen av
innarbeidelsen av levealderjustering på 19.950.958.
Dette beløpet er i henhold til norsk god regnskapsskikk innarbeidet
retrospektivt i sammenligningstallene, og forpliktelse og kostnad per
KONSERN

31.12.2013 er derfor redusert med beløpet dette beløpet.

ANNEN OPPTJENT
EGENKAPITAL

SUM EGENKAPITAL

25 789 219

4 872 615

136 397 860

167 059 694

-00

-00

2 447 141

2 447 141

DIFFERANSER VED FØRSTEGANGS
KONSOLIDERING*

-00

-100 198

-100 198

ANDEL RESULTAT TK-SELSKAP

-00

-00

-00

UB EGENKAPITAL 31.12

25 789 219

4 872 615

169 406 637

138 744 803

11 251 826

Årsrapport 2014
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410 657
-2 454 547

REDUSERT AVSETNING P.G.A ENDRINGER I BEREGNET ÅRLIG ØKNING I KONSUMPRISINDEKSEN OG DISKONTERINGSRENTEN

8 841 815

AVSATT ETTERDRIFT SELE 31.12.2014

konsumprisindeksen. Nåverdi inntekter og kostnader er igjen korrigert
for diskonteringsrenten, for å få nåverdi kontantstrøm.
Årlig økning konsumprisindeks og diskonteringrente, samt neste
års driftskostnad, vuderes årlig i forbindelse med årsoppgjøret.
For regnskapsåret 2014 ble avsetningen justert ned med kr
2.454.547,-. Dette skyldes ny vurdering av konsumprisindeks og
diskonteringsrenten. Endringene ble hhv endret fra 3% til 2,5% og fra
3,5% til 0,5%.
Av etterdriften på Sele er kostnadene fordelt med 59% til næring og
41% til selvkost i hht gjennomsnittlig volum for levert avfall fra 1984.

NOTE 11 SKATTEBEREGNING

GRUNNLAG BETALBAR SKATT

BETALBAR SKATT PÅ KONSERNBIDRAG
BETALBAR SKATT I BALANSEN

286 612

-00

286 612

0

0

0

0

196 742

1 180 031

1 650 261

1 180 031

2014

MOR
2013

2014

KONSERN
2013

KUNDEFORDRINGER OG ANDRE UTESTÅENDE FORDRINGER

-00

-00

-00

-00

GRUNNLAG UTSATT SKATT / UTSATT SKATTEFORDEL I BALANSEN

-00

-00

-00

-00

ENDRING UTSATT SKATT / UTSATT SKATTEFORDEL
SKATTEKOSTNAD
SPESIFIKASJON AV GRUNNLAG FOR UTSATT SKATT /
UTSATT SKATTEFORDEL:

IB SELVKOST VANN
FOR MYE INNKREVD VANNAVGIFT FRA EIER KOMMUNER
UB SELVKOST VANN

KORTSIKTIG GJELD

KORTSIKTIG FORDRING

49 646 983

-00

4 050 865

-00

53 697 848

-00

-00

IB SELVKOST AVLØP

9 832 563
-2 177 773

FOR MYE INNKREVD AVLØPSAVGIFT FRA EIER KOMMUNER
-00

7 654 790

23 941 101

-00

-11 282 104

-00

12 658 997

-00

I henholdt til retningslinjene for selvkost, vil for lite/mye innkrevd
avgift justeres over en periode på 3-5 år.
NOTE 13 BUNDNE MIDLER
Selskapet har bundne midler knyttet til skattetrekk pr. 31.12.2014 på kr 7.981.509,NOTE 14 FINANSIELLE INSTRUMENTER
Selskapet har inngått rentebytteavtale for å sikre deler av
kontantstrømmen knyttet til fremtidige renteutbetalinger på langsiktig
gjeld. Renten ble bundet i juni 2010 til juni 2020 med verdi på kr
200.000.000 til 3,995%.

Rentebytteavtalen er vurdert som sikring og dermed reflekteres
ikke virkelig verdi pr. årsskifteti regnskapet. Pr. 31.12.14 utgjorde
markedsverdien av avtalen kr. -28.976.821,-

NOTE 15 KUNDEFORDRINGER
KUNDEFORDRINGER ER VURDERT TIL PÅLYDENDE ETTER FRADRAG FOR
PÅREGNELIG TAP.

AVSETNING FOR TAP
2014

MOR
2013

2 421 793

-11 381 521

-1 693 120

14 572 302

-00

-00

728 673

3 190 781

2014

KONSERN
2013

SUM

196 742

893 419

-00

-00

196 741

893 418

MORSELSKAPET
2014

2013

69 834 713

57 277 600

0

0

69 834 713

57 277 600

MORSELSKAPET
2014

2013

9 929 904

0

-10 439 000

0

-509 096

0

Datterselskapet har ingen eksterne kundefordringer.
NOTE 16 KONSERNMELLOMVÆRENDE
OVERSIKT OVER IVAR IKS MELLOMVÆRENDE MED IVAR NÆRING AS:
DEBTORS ANDRE

BETALBAR SKATT I BALANSEN FREMKOMMER SLIK:
BETALBAR SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

-00

TIL GODE SKATT

KUNDEFORDRINGER TIL PÅLYDENDE

ENDRING MIDLERTIDIGE FORSKJELLER

893 419

-366 120

KOSTNADER FOR ETTERDRIFT 2014

PERMANENTE FORSKJELLER

1 650 261

UB SELVKOST VANN

INNTEKT SALG AV GASS FRA ETTERDRIFT SELE 2014

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD

893 419

FOR LITE INNKREVD RENOVASJONSAVGIFT FRA EIER KOMMUNER

AVSATT ETTERDRIFT SELE 31.12.2013

GRUNNLAG BETALBAR SKATT:

196 742

IB SELVKOST RENOVASJON

NOTE 10 FOND FOR STENGING OG ETTERDRIFT AV DEPONIET PÅ SELE

Beregningen består av inntekter og kostander som fremkommer
som følger:
Inntektene beregnes av estimert gassuttak multiplisert med en
estimert pris pr. kwh.Pris per kwh er justert for estimert årlig økning i
konsumprisindeksen. Klepp Energi faktureres månedlig for faktisk uttak
opp til 15kwh i hht avtale.
Kostandene er estimert og også justert for esimert årlig økning i

BETALBAR SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

UB SELVKOST AVLØP

* Morselskapet har skutt inn sine aksjer og eiendler som tingsinnskudd i
datterselskapet IVAR Næring AS, i forbindelse med overføringen har det oppstått
en differanse. Diffeansen er en følge av utviklingen i eiendelene fra 01.01 til
gjennomføringstidspunktet.

I forbindelse med nedleggelsen av Sele avfallsdeponi, ble det avsatt
kost på bakgrunn av beregnet nåverdi kontantsrøm for etterdrift frem
til 2040.

KONSERN
2013

NOTE 12 SELVKOSTOMRÅDER

ANNEN INNSKUTT
SELSKAPSKAPITAL

ÅRETSRESULTAT OVERF. ANNEN EK

2014

IVAR IKS er ikke skattepliktig for sin ordinære virksomhet.
Selskapet har salg av tjenester til datterselskap, dette salget er skattepliktig.

IVAR IKS eies av kommunene Finnøy, Gjesdal, Hå, Klepp, Kvitsøy,
Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger, Strand, Time og Rennesøy.

SELSKAPS-KAPITAL

IB EGENKAPITAL 1.1

MOR
2013

Årsrapport 2014

IB EGENKAPITAL 1.1

SELSKAPSKAPITAL

ANNEN
INNSKUTT SELSKAPSKAPITAL
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MORSELSKAP

2014

ÅRETS SKATTEKOSTNAD FREMKOMMER SLIK:

FOND FOR
VUDERINGSFORSKJELLER

ANNEN KORTSIKTIG GJELD
SUM NETTO MELLOMVÆRENDE

REVISORS BERETNING

Til representantskapet i IVAR IKS
REVISORS BERETNING
Uttalelse om årsregnskapet
Vi har revidert årsregnskapet for IVAR IKS, som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr 2 225 051,
og konsernregnskap, som viser et overskudd på kr 2 447 141. Selskapsregnskapet og konsernregnskapet består av
balanse per 31. desember 2014, resultat-regnskap og kontantstrømoppstilling, for regnskapsåret avsluttet per denne
datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner
nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som
følge av misligheter eller feil.
Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført
revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing.
Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav, og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå
betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.
En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i
årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at
årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering
tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et
rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke
for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering
av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige, og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er
rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.
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Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Konklusjon
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter, og gir et rettvisende bilde av selskapet og
konsernet IVAR IKS' finansielle stilling per 31. desember 2014 og av deres resultater og kontantstrømmer for
regnskapsåret, som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i
Norge.
Uttalelse om øvrige forhold
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om
årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med
årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold
til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet
revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og
oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.
Stavanger, 29. mars 2015
KPMG AS
Kurt Ove Østrem
Statsautorisert revisor

Bildet er tatt under utgraving av det
nye renseanlegget for vann på Langevatn.

