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LEDER
Bærekraftig utvikling og sirkulær økonomi er blitt aktuelle begreper innen vann,
avløp og renovasjonsbransjen (VAR).

Sirkulær økonomi
Sirkulær økonomi
Avfalls- og gjenvinningsbransjen har en nøkkelrolle
på veien til en sirkulær økonomi, og kan gjennom dette
være en katalysator for «det grønne skiftet» i Norge.
Det er utarbeidet et veikart for sirkulær økonomi.
Utgangspunktet for avfalls- og gjenvinningsbransjens
veikart for sirkulær økonomi, ligger i mandatet til det
regjeringsoppnevnte ekspertutvalget for grønn konkurransekraft. Klima- og ressursutfordringen er global og
de viktigste premissene for en velfungerende sirkulær
økonomi er globale.
Avfalls- og gjenvinningsbransjen ønsker med dette
veikartet å vise hvordan den sirkulære økonomien kan
få stor betydning for norsk konkurransekraft og verdiskapning, og beskriver bransjens rolle i overgangen
til en sirkulær økonomi.
Avfalls- og gjenvinningsbransjens viktigste rolle fremover
er å være en konkurransedyktig leverandør til produksjon
av nye materialer og produkter. Vi trenger rammevilkår
som fremmer bruk av resirkulerte råvarer, og at eksterne
miljøkostnader fra uttak av jomfruelige ressurser er priset
inn. Bransjen vil utforske nye forretningsmodeller for
avfallsreduksjon og ombruk.
I fremtiden må samfunnet innrettes sirkulært. I en
sirkulær økonomi er avfall først og fremst råstoff for
ny produksjon. Dette medfører en betydelig reduksjon
i mengden ressurser som brukes, mer effektiv utnyttelse, økt gjenbruk, reparasjon og gjenvinning av det
som fortsatt blir avfall. På lang sikt medfører en sirkulær
økonomi at det i prinsippet ikke oppstår avfall, og dermed
ingen avfallsindustri slik vi kjenner den i dag. Det finnes
bare industri, siden alle ressurser går i sirkulasjon.
Veien dit er imidlertid lang. Gjenvinning av avfall vil
derfor ha en stor rolle i den sirkulære økonomien
i lang tid fremover.
Ressurspyramiden, ofte omtalt som avfallspyramiden
eller avfallshierarkiet, er en illustrasjon av prioriteringene
i norsk og europeisk avfalls- og gjenvinningspolitikk.
Det er et uttalt mål at ressursene skal behandles så nær
toppen av pyramiden som mulig. Dette innebærer at det
primære målet er å redusere avfallsmengden, dernest
å bruke produktene om igjen, før man forsøker å gjenvinne materialene i avfallet som oppstår. Av det som ikke
lar seg materialgjenvinne, brukes så mye som mulig som
brensel til energiproduksjon, og det som til sist er igjen,
deponeres i godkjente deponier.
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AVFALLSREDUKSJON
Lage mindre avfall

OMBRUK

Bruke ting om igjen

MATERIALGJENVINNING
Lage nytt av brukt

ENERGI-UTNYTTELSE
Brenne

DEPONERING
Legge på fylling

Avfalls- og gjenvinningsbransjen befinner seg dermed
i en omstilling fra å primært være aktører som henter
og håndterer avfall, til å bli produsenter, distributører
og selgere av råvarer, råstoff, drivstoff og energi.
Bærekraftig utvikling
Bærekraftig utvikling ble introdusert i 1987 gjennom
FNs verdenskommisjon for miljø og utvikling, som
«en utvikling som imøtekommer behovene til dagens
generasjon uten å redusere mulighetene for kommende
generasjoner til å dekke sine behov». Begrepet bærekraft har siden den gang blitt flittig benyttet i mange ulike
sammenhenger, med ulike betydninger og varierende
innhold.
For IVAR IKS er det rimelig å ta utgangspunkt i de tre
sentrale dimensjonene for bærekraft. Disse er miljø,
økonomi og sosial bærekraft.
Miljømessig bærekraft – forvaltning og utvikling
innenfor naturens tålegrenser:
VAR-tjenestene skal utføres på en måte som
minimaliserer all negativ påvirkning av miljøet.
Miljø skal være en viktig parameter ved planlegging
og gjennomføring av tiltak, både ved utbygging og drift
av VAR-systemene.
Økonomisk bærekraft – bærekraftig ressursbruk,
herunder kostnadseffektive løsninger:
VAR-bransjen står overfor store utfordringer når
eksisterende systemer må fornyes, samtidig som
utfordringer knyttet til f. eks. klima og sikkerhet resulterer
i store investeringer i nye anlegg. En bærekraftig
ressursbruk forutsetter i den forbindelse gode systemer
for å få mest mulig VAR ut av tilgjengelige ressurser.

”I fremtiden må samfunnet
innrettes sirkulært.”
KJELL ØYVIND PEDERSEN
ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Sosial bærekraft – bærekraftige VAR-tjenester
for brukerne:
Det sosiale perspektivet i definisjonen av bærekraft er
i denne sammenhengen rettet mot anleggseiernes ytelse
overfor brukerne av VAR-systemene, og kundenes
opplevelse av denne. Faktorer knyttet til kompetanse
og arbeidsmiljø hører også inn under den sosiale
dimensjonen.
For å sikre en helhetlig og overordnet bærekraftstrategi
for VAR-sektoren, er det behov for et tydelig initiativ
på regionalt og nasjonalt nivå.
Bærekraft som strategisk plattform i VAR-bransjen,
sammen med en god gjennomføringsstrategi, skaper
et momentum i den videre utviklingen som gir flere
positive ringvirkninger:
• Bedre ressursutnyttelse.
• Bedre omdømme og økt synlighet.
• Tiltrekke kompetanse – fremme rekruttering
til bransjen.
• Øke forståelsen for sektorens rolle og betydning –
motivere behovet for investeringer.
• Tiltaksforståelse i møte med klimamessige
utfordringer.
• Resultere i nytenking og innovasjon.
• Effektivisere VAR-virksomheten.
• Øke kvaliteten på tjenestene.
En bærekraftig utvikling av VAR-tjenestene handler om
en fornuftig, langsiktig forvaltning av anlegg og infrastruktur med hensyn på økonomi, miljø og brukere. Bransjen
er derfor tjent med at man målrettet jobber for at planer,
investeringer, drift og vedlikehold ivaretar dette.
Avfalls- og gjenvinningsbransjen har vokst markert de
siste tiårene. I 2014 sysselsatte den over 7000 personer
og hadde en samlet omsetning på over 20 milliarder
kroner. Som en del av arbeidet med veikartet for sirkulær
økonomi, ble «Club of Rome» bedt om å gjennomføre en
studie av potensialet for arbeidsplasser, verdiskapning

og reduserte klimautslipp. Den uavhengige tenketanken
fant at ved å omstilles til en mer ressurseffektiv økonomi,
kan Norge skape 40 000 nye arbeidsplasser, redusere
CO2-utslipp med omtrent 7 % og forbedre handelsbalansen med over 2 prosentpoeng.
Så sent som i 2008 ble mesteparten av alt avfall deponert i Norge. Etter innføringen av deponeringsforbudet
for nedbrytbart avfall i 2009, er mengden til deponi
redusert til ca. 10 % hvorav mesteparten er forurensede
masser. Ca. 35 % av avfallet går i dag til forbrenning,
og like mye til materialgjenvinning.
Potensialet for mer materialgjenvinning er stort og
det øker. 77 % av avfallet i Norge har sitt opphav
i næringslivet. Mens industrien har redusert sine avfallsmengder over mange år har mengden avfall fra byggeog anleggsvirksomhet, tjenesteytende næringer og
private husholdninger økt jevnt. Det er mulig å hente
ut mer av ressursene i avfallet gjennom økt utsortering.
Ny teknologi gjør det mulig å sortere stadig bedre
på blandet avfall.
IVAR IKS har over lang tid fulgt tankegangen om
utvikling i perspektivet av bærekraft og sirkulær
økonomi. Realiseringen av Stølskraft, biogassanleggene, sorteringsanlegg for restavfall (under
bygging), og byttebu er gode eksempler.
Vi har godt håp om at det nye biogassanlegget på
Grødaland skal bli et komplett miljøanlegg i samarbeid
med det lokale og regionale nærmiljøet. Med forvandling av organisk materiale til biogass, gjødsel, energi og
utnyttelse av CO2, i perspektivet av sirkulær økonomi.
Vi ser frem mot et nytt år med hektisk aktivitet for
å virkeliggjøre våre ambisjoner om kvalitetstjenester
innen VAR-området, i samarbeid med eiere, næringsliv
og kunder.

Kjell Øyvind Pedersen
Adm. dir.
IVAR.NO
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SIRKULÆR ØKONOMI

Strategiene har sin
basis i verdikjeden.

RENSEANLEGG

BIOREST/
GJØDSEL

KLOAKK/
BIOAVFALL

FOREDLET
BIOGASS

LYSES
REGIONALE
GASSNETT

BIOGASS

Sirkulær økonomi
i IVAR sin strategiske satsing
innen avløpssektoren
Avfallsressurser fra slam på renseanlegg og matavfall, benyttes til produksjon av biogass og biogjødsel.
Målet er å finne synergier som fører til størst mulig gjenvinning og gjenbruk av energi og ressurser, samtidig
som samfunnskostnadene minimaliseres eller optimaliseres.
Tankegangen om sirkulær økonomi kommer også til utrykk i IVAR IKS sine strategier innen avløpssektoren:
• Vi skal arbeide for at kravene til rensing og tiltak på avløpssektoren begrunnes ut fra miljømessige
helhetsbetraktninger.
• Vi skal kommunisere synspunkter på riktige regionale løsninger overfor myndighetene.
• Vi skal samarbeide med kommunene og næringslivet for å finne gode totalløsninger når avløpsrensing
skal utvikles videre.
• Vi skal arbeide for industriell utnyttelse av biogass og gjødselprodukter.
Strategiene har sin basis i verdikjeden slik det fremgår av illustrasjonen over.
De store kommunale og interkommunale vann- og avløpsselskapene som IVAR, er viktige drivere av denne
utviklingen gjennom ambisiøse strategier, planer og investeringer i infrastruktur, og komplekse systemer for
avanserte behandlingsløsninger. Dette generer effekter i form av nye muligheter som er tydelige eksempler
på sirkulær økonomi i praksis.
Etableringen av våre biogassanlegg på Mekjarvik og Grødaland, gir store muligheter for utnyttelse av landets
største potensial for biogassproduksjon fra landbruk (600 GWh). Det samme gjelder mye potensielt avfall
fra fiskeoppdrettsnæringen, og organisk avfall fra næringsmiddelindustrien i regionen.

06

ÅRSRAPPORT 2016

IVAR.NO

Den innovative produktutviklingen bak etablering av
gjødselproduksjon på Mekjarvik er også tatt med i den
pågående revisjon av gjødselvareforskriften. Dette
innebærer forslag til lempelser i bruksbegrensninger
som følge av at IVARs gjødselprodukt Minorga® i form,
sammensetning og bruk er direkte sammenlignbare
med mineralgjødsel. Dette vil kunne åpne for nye lokale/
regionale tilpassede bruksområder for slambaserte
gjødselprodukter. Dessverre har EU-kommisjonen
i utkast til nytt gjødselregulativ ikke tatt med avløpsslam
og ressurser fra avløp inn i virkeområdet for dette EU
regelverket. Det har bransjeforeningene i Norge hatt
sterke innvendinger mot, og mener at slambaserte
gjødselprodukter av høy kvalitet tvert imot er et viktig
bidrag til den sirkulære økonomien.
Gjødseleffekten av biorester fra biogassanlegg øker
ved at næringen blir mer tilgjengelig og raskere tatt
opp av plantene. Bruk av kunstgjødsel kan dermed
reduseres. Jordsmonnet blir også sunnere. Ved tilførsel av organisk materiale bygger en god jord over
tid i tillegg til å lagre karbon på naturlig vis.

• Samarbeid med HØST, landbruket m.fl. for å videreutvikle gjødselprodukter tilpasset lokale/regionale
bruksområder.
• Samarbeid med Jæren Fjernvarme, Tine Meierier
og veksthusnæringen om bygging av et flisfyringsanlegg på Grødaland og som også kan levere CO2
til veksthusnæringen på Kviamarka.
• Samarbeid med Bergen kommune, Blue Planet AS,
Norsk Sjømatsenter, Høgskolen i Bergen, UiS m.fl.
for å utnytte marint avfall til biogassproduksjon.
• Nasjonalt samarbeidsprosjekt med NTNU, SINTEF,
NMBU, HIAS IKS samt leverandører og produsenter
for å gjenvinne næringsstoffer (NPK) fra avløpsvann.
• Samarbeid med Vitengarden om en ny biogassutstilling
på Nærbø hvor barn skal få produsere sin egen gass
og forstå hva avfallet i regionen blir/kan bli brukt til, og
hvordan landbruket i en husdyrtett region kan bidra til
fornybar energi og reduksjon i utslipp av klimagasser.
Realisering av nærings-, miljø og klimatiltak
Biogass gir derfor unike muligheter for realisering
av nærings-, miljø og klimatiltak:
• Gir grunnlag for industriutvikling.
• Arbeidsplasser og «flere ben å stå på».
• Produksjon av fornybar energi som erstatning
for fossil energi til industri og næringsliv i regionen.
• Bærekraftig forvaltning av organisk avfall.
• Rådgivningstjenester.

Samarbeid med andre aktører i verdikjeden
Gode samarbeidsrelasjoner mellom ledd i verdikjeden er et sentralt element for å sikre best mulig
ressurshåndtering i en sirkulær økonomi. IVAR sitt
samarbeid med andre ledd i verdikjeden kan
i hovedsak oppsummeres slik:
• Samarbeid med Lyse m.fl. for å etablere et marked
for bruk av biogass primært til kollektivtrafikken.
Biogass kan utnyttes i mange andre markeder enn
som drivstoff i kollektivtransportmarkedet, men disse
er generelt umodne eller lite lønnsomme.
• Samarbeid med Biogass Rogaland for å utnytte de
store muligheter for kostnadseffektiv produksjon og
distribusjon av rågass fra gårdsbaserte biogassanlegg
for husdyrgjødsel. Oppgradering av gass kan da skje
sentralt i oppgraderingsanlegg hos IVAR, med direkte
salg til Lyse.

Miljø- og klimaeffekt
I motsetning til fossil energi er biogassen klimanøytral
og fornybar, fordi vi ikke tilfører ny CO2, som ikke
allerede er en del av det naturlige kretsløpet. Når
fornybar biogass erstatter diesel og andre fossile
energikilder, får vi både klima- og miljøgevinst.
Klimagevinst ved at fornybar energi erstatter fossil,
og miljøgevinst ved at gass har lavere utslipp av lokal
miljøforurensing som NOX, svovel og støv. Dessuten
bråker gassmotorer mindre enn dieselmotorer, og gir
derfor mindre støy, noe som er en klar miljøforbedring.
Biogass produsert av avfall er et avansert biodrivstoff
med høy bærekraft, og teller derfor dobbelt i Norges
innsats for å nå målet om 10 % fornybart drivstoff
i transportsektoren innen 2020. Likevel mangler det
treffsikre politiske virkemidler for å fremme biogass
og andre biodrivstoff med høy klimanytte. Det er derfor
viktig at bruk av biogass, som har lagt til grunn hele
verdikjeden, får den nødvendige politiske forankring
for nye og eksisterende biogassprosjekter.
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Med IVAR inn
iHMS
den sirkulære
økonomien
i et sikkerhetsperspektiv
Fra nå av heter det ikke lenger «fra vugge til grav», men «fra vugge til vugge». IVAR har gjort «sirkulærøkonomien» til sin ledetråd og sitt perspektiv på pågående aktiviteter og nye tiltak på avfallsområdet.
Alt skal gå i ring
På samme måte som naturens biologiske systemer fungerer i et kretsløp, er grunnfilosofien i en sirkulær økonomi
at flest mulig ressurser forblir lengst mulig i et kretsløp i samfunnet.
Utgangspunkt for sirkulærøkonomien er at dagens herskende modell av en «lineær økonomi» ikke er bærekraftig
i det lange løp. Et typisk forløp i en lineær økonomi ser slik ut:
utvinning (av råstoffer) > produksjon (av varer) > distribusjon > bruk > kast
Viktige materialer med begrensede forekomster brukes opp. I en sirkulær økonomi er man derimot opptatt av at
de naturressursene som en gang er blitt trukket inn i den økonomiske sfæren, skal brukes lengst mulig, beholde
sin verdi og ikke falle ut av økonomien igjen som avfall. Målet er med andre ord å lukke kretsløpene og utnytte
ressursene på en optimal måte.
Den Europeiske Unionen presenterte i 2015 et veikart for en sirkulær økonomi i Europa, og det er mange
internasjonale organisasjoner, tenketanker og bedrifter som har sluttet opp under dette begrepet og konseptet.

Kilde: European Commission
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EU - og Norge - satser på denne tenkemåten ikke bare
fordi veksten i det globale ressursforbruket generelt må
dempes. Sirkulærøkonomiens fokus på ressurseffektivitet
vil bl.a. minske sikkerhetsrisikoen m.h.t. samfunnets
forsyning med en del nøkkelråstoffer, den vil skape
nye forretningsmuligheter, tekniske og organisatoriske
innovasjoner og flere arbeidsplasser. Økt ressursproduktivitet vil dessuten gi et betydelig bidrag til
reduksjon i klimagassutslipp

Avfallsbransjen som ressursleverandør
Sirkulærøkonomi innebærer langt mer enn intelligent
håndtering av avfall. Nye varer som produseres, skal ha
lang levetid, de skal kunne repareres eller oppgraderes,
og de skal være resirkulerbare. Forbrukerne skal se at
man lett kan dele samme produkt med andre mennesker,
og at ting man selv ikke vil eie lenger, kan brukes om
igjen av andre personer - eller i andre sammenhenger.
Anvendelse av farlige stoffer skal minimeres, og i
prinsippet skal alle komponenter i tingene våre enten
være biologisk nedbrytbare eller kunne inngå fullstendig i en teknisk gjenvinningsprosess.
Myndighetene på nasjonalt så vel som på europeisk nivå
er i ferd med å sette rammebetingelsene for utvikling
av en sirkulær økonomi. Lang levetid, økodesign og
utforming med tanke på gjenvinnbarhet er stikkord for de
store utfordringene næringslivet vil bli stilt overfor i årene
som kommer, men som også gir nye markedsmuligheter.
I dette bildet har renovasjon og avfallsbehandling en
viktig rolle som bindeledd mellom det å bli kvitt uønskede
stoffer og det å omdanne disse stoffene til innsatsfaktorer
for ny vareproduksjon. Avfallshåndteringens rolle i kretsløpsøkonomien vil i stor grad bestå i å være råvareprodusent og -leverandør til industrien, med basis i det
som finnes av verdifulle ressurser i avfallet. Vi kan her
snakke om en form for «urban mining», der avfallsbransjen
systematisk bokstavelig talt dykker ned i samfunnets
etterlatenskaper med henblikk på en optimal
ressursutnyttelse.

IVAR og kommunene er klare!
IVAR er godt rustet til å ta steget inn i kretsløpsøkonomien. Allerede i dag går 51 % av avfallet i IVARregionen til materialgjenvinning, 45 % til energiutnyttelse
(restavfall og trevirke), kun 3 % går direkte på deponi
og 2 % (eller 2740 tonn) er ombruksgjenstander som
får en forlenget levetid. Byttebuå på IVAR gjenvinningsstasjon Forus, der folk kan levere inn brukbare ting som
de ellers ville kastet, hadde 135 000 besøkende i 2016.
IVAR og IVAR-kommunenes «Ressurs- og avfallsplan»
for 2016-2022 har undertittelen «Fra avfallshåndtering
til ressursforvaltning i en sirkulær økonomi». IVAR har
med andre ord tatt sirkulærøkonomien inn over seg
som ledetråd for aktivitetene på avfallsområdet. Under
fire overskrifter har IVAR satt opp en rekke tiltak for
å komme nærmere avfallsplanens uttalte visjon om
«En effektiv ressursforvaltning i en sirkulær økonomi»:
1. Bioressurser i kretsløp.
2. «Kvalitetsgjenvinning» – kvantitet pluss kvalitet
innen materialgjenvinning.
3. Avfall uten miljøfare.
4. Avfallsreduksjon – bruk tingene lengre og bedre!
Gammel plast blir som ny
Som eksempel på tiltak som IVAR og kommunene
aktivt jobber med, kan sorteringsanlegget som nå er
under bygging nevnes. Dette fullautomatiske anlegget
vil hente ut ytterligere ressurser, nemlig plast, metaller
samt papir, papp og kartong, fra det som hittil har gått
til forbrenning som restavfall. På denne måten vil den
totale utsorteringsgraden av gjenvinnbare materialer
fra husholdningsavfall øke fra dagens 66 % til i alt 75 %.
IVAR vil med et slikt sorteringsresultat ligge helt i front
i Norge.
Og sorteringsanlegget vil gå enda et steg lengre i verdiskapingen. Flere sorter av den utsorterte plasten skal
i neste skritt renses og opparbeides til et helt vanlig
industriråstoff: pellets som er inputmateriale for å lage
nye plastprodukter.
Dermed er kretsløpet for plast og plastavfall virkelig
lukket, som et betydelig bidrag til utvikling av en
sirkulær økonomi.
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NYHETER

Åpnet ny byttebu
9. mai 2016 åpnet IVARs nye,
permanente byttebu på Forus. I stedet
for å kaste brukbare ting i containerne
på gjenvinningsstasjonen, kan kundene
nå sette dem fra seg i Byttebuå.
Da kan de glede noen andre med dem,
og samtidig gjøre en innsats for miljøet.

Nytt styre
Etter fire år har IVAR fått nytt styre.
Stanley Wirak fortsetter som styreleder.
Vi takker det avtroppende styret
for innsatsen!

IVAR-slam som gjødsel i Vietnam
I 2016 var gjødslet Minorga på plass hos kunder
i Vietnam.
Det er et nytt, miljøvennlig gjødsel laget av
avløpsslam. Gjødselen er et mineralorganisk
gjødselprodukt og har fått navnet Minorga®.
- I lang tid har avløpsslam blitt betraktet som
avfall. Nå blir det i økende grad betraktet som
en ressurs. Vi lager nå både gjødsel og biogass
av dette, sier fagansvarlig for slambehandling
i IVAR, Oddvar Tornes.

Finalist i ”Årets markedsfører”
IVAR fikk delt andreplass sammen med Stavanger
Oilers i kåringen av ”Årets markedsfører 2015”.
Vinneren ble Bavaria.
Det var styreleder i Markedsføringsforeningen
i Stavanger, Marit Wang Tveit, som delte ut prisen.
- Dere har gjort en utrolig god alle tre, så dette var
krevende. Vi klarte nesten ikke å kåre en vinner.
Dere er alle tre utrolige gode markedsførere,
men vi kårer Bavaria til Årets markedsfører i 2015,
sa Wang Tveit.
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Status på våre anlegg
Sentralrenseanlegget
Nord-Jæren (SNJ)
SNJ utvides for å gi innbyggerne renere hav
og strender, bedre gjødselprodukt og mer
biogass. Tidspunkt for igangkjøring av nytt
anlegg er i 2017.

Langevatn
Langevatn vannbehandlingsanlegg utvides for
kr. 1,1 mrd. Byggingen startet i oktober 2014,
og anlegget skal stå ferdig i 2018.

Avfallssorteringsanlegget

Avfallssorteringsanlegget
IVAR bygger nå et sorteringsanlegg
for restavfall, papir og plast like ved
siden av IVAR gjenvinningsstasjon Forus.
Det har blitt noen forsinkelser i prosjektet,
og antatt ferdigstillelse er i 2019.

IVAR bygger nå et sorteringsanlegg forrest
avfall, papir og plast like ved siden av IVAR
gjenvinningsstasjon Forus. Det har blitt noen
forsinkelser i prosjektet, og antatt ferdigstillelse
er i 2019.

Grødaland
IVAR har byggetet biogassanlegg for ulike
typer slam, matavfall og annet organisk avfall
på Grødaland i Hå kommune.Biogassanlegget
ble ferdig bygget i 2016. Neste steg er å bygge
mottak for matavfall, som allerede er godt igang.

Kumlokk som informasjonskanal
I 2016 dekorerte IVAR 230 kumlokk i regionen med teksten «Dont DO it». Don`t DO it er
en kampanje som skal redusere mengden søppel som kommer inn i avløpsrenseanleggene
til IVAR og kommunenes pumpestasjoner. Søppel som kastes i toalettet er et stort og dyrt
problem, og kampanjen skal gjøre folk oppmerksomme på problemstillingen.
Vi har en egen nettside, en Facebook-side og et spill som kan lastes ned til mobiltelefon.
Mobilspillet er avspilt over 180.000 ganger.

IVAR.NO
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VANN

Vann – vår viktigste
kretsløpsressurs
Oppsummert eier og drifter IVAR nå 7 vannbehandlingsanlegg (Langevannsverket, Hagavatn reservevannverk,
Store Stokkavatn krisereservevannverk, Oltedal vannverk, Dirdal vannverk, Krokarheia vannverk og Hauskje
vannverk). Vi har i tillegg driftsansvaret for 3 vannbehandlingsanlegg i Strand kommune (Nordre Strand skole,
Lynghaug og Preikestolen) og 4 vannbehandlingsanlegg i Hjelmeland kommune (Årdal, Fister, Jøsenfjord og Skiftun)
samt fordelingsnettet i 6 kommuner (Rennesøy, Kvitsøy, Time, Strand, Hjelmeland og Finnøy).

Langevannverket
Grafen viser oversikt over vannforbruket siden 2000. I 2016 ble det levert 45,1 mill. m3.

IVARs vannleveranse til medlemskommunene
48
46
44
42
40
38
36

Mill. m3

34
32
30
2000 -01

-02

-03

-04

-05

-06

-07

-08

-09

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

Resultatene for en del viktige vannkvalitetsparametre for renvann ut av anlegget er vist i tabell nedenfor
der det fremgår at vannkvaliteten tilfredsstiller krav som gitt i drikkevannsforskriften.

Parameter

Enhet

Kalsium

Maks

Snitt

8,0

8,1

8,1

6,5 – 9,5

mmol/l

1.00

1,14

1,07

-

mg/l

19,6

22,9

21,1

-

Farge

mgPt/l

3

12

7

20

Totalt organisk karbon

mgC/l

0,9

1,7

1,3

5

FTU

0,05

0,29

0,07

4

E.coli

pr 100 ml

0

0

0

0

Koliforme bakterier

pr 100 ml

0

0

0

0

pr ml

0

42

2

100

Terskelverdi

1

1

1

3

Turbiditet

Kimtall
Lukt

12

Grenseverdi iht drikkevannsforskrift av 01.02.02

Min
pH
Alkalitet

Vannkvalitet Langevannsverket
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Utvidelsen av vannbehandlingsanlegget går etter plan og
størstedelen av nybygget er nå under tak. Flesteparten
av bassengene er støpt og det er installert overløps-/
tapperør i rørkjeller.
Utvidelsen innebærer økt kapasitet og er beregnet
å dekke et forventet økt vannforbruk 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 de eksisterende
råvannskildene.
Konsekvensutredninger utført av Multiconsult vedrørende
valg av ny råvannskilde var ferdigstilt høsten 2015 og
ga som entydig anbefaling bruk av Birkelandsvatn i
Bjerkreim kommune som ny råvannskilde uten at det
er nødvendig med klausuleringstiltak. Søknaden til
NVE har vært til høring og vi har kommet med våre
kommentarer til høringsinnspillene. Endelig avgjørelse
fra NVE ventes våren 2017.

Store Stokkavatn krisereservevannverk
Store Stokkavatn skal bare benyttes ved eventuelt større
hendelser med svikt i ordinær vannforsyning over flere
dager. For å oppgradere den hygieniske sikkerhet ved
bruk er det planlagt installasjon av et UV-anlegg der valg
av leverandør er foretatt. UV-anlegget ventes å være
operativt høsten 2017.
Vannforsyning Dirdal – Gilja
Råvannskilden er 2 løsmassebrønner beliggende
nederst i Dirdal. Vannet pumpes inn til et vannbehandlingsanlegg der behandlingen består av siling,
tilsetting av vannglass (silikat) mot korrosjon og til slutt
UV-desinfeksjon. Rutinemessige vannprøver viser
tilfredsstillende resultater med unntak av en prøve
med noe lav pH-verdi.
Vannforsyning Oltedal
Testkjøring av UV-anlegg som ble installert i 2015 er nå
avsluttet. Arbeidet med å få til en avtale om klausulering
har pågått også i 2016 og en endelig avtale ventes på
plass i 2017.

Vi får mange henvendelser fra skoler, organisasjoner
etc. om besøk på Langevatn VBA. Vi håper at spesielt
skolebesøk på sikt kan gi bidrag til en økt rekruttering
til VA-bransjen.

Prøvetaking viser tilfredsstillende vannkvalitet med
unntak av et par prøver med kimtall noe over grenseverdi.
Det er i 2016 produsert 90 657 m3 sammenlignet med
81 568 m3 for 2015.

Hagavatn reservevannverk
Det har i 2016 ikke forekommet vannledningsbrudd på
hovedledningen fra Langevannverket som har aktivisert
Hagavannverket. Det oppsto imidlertid ledningsbrudd
på ledningen fra Hagavatn som kjøres med en minstevannsmengde for å holde høy beredskap. En mulig
årsak kan tilskrives svekkelse av ledningen i forbindelse
med tidligere veibygging over ledningen og derav høy
trykkbelastning.

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

IVAR.NO
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Krokarheia vannverk
Vannverket benytter en overflatevannkilde og vannbehandling etter Moldeprosessen med tilsats av
jernklorid som koaguleringsmiddel. Vannet desinfiseres
med klor. Det er foretatt inspeksjon i nedbørfeltet.
En del hytter vil få pålegg om tømming/utbedring
av avløpstanker. Planer er påbegynt for videreføring
av forsyningen fra Nordmarka til Fiskå. Prøvetaking
har vist tilfredsstillende vannkvalitet på alle prøvesteder.
Det er i 2016 produsert 1.29 mill m3 mot 1,37 mill m3
i 2015.
Lynghaug vannverk
Vannkilden er et borehull som forsyner et mindre boligfelt
og vannbehandlingen består av UV-desinfeksjon og
lufting. Prøvetaking har vist tilfredsstillende vannkvalitet.
Preikestolen vannverk
Dette er et grunnvannsbasert anlegg som forsyner
Preikestolhytta. Vannbehandlingen består i UVdesinfeksjon, lufting og alkalisering gjennom marmorfilter. Prøvetaking har vist tilfredsstillende vannkvalitet.
Nordre Strand skole vannverk
Vannkilden er et borehull som forsyner Nordre Strand
skole. Vannbehandlingen består av UV-desinfeksjon
og lufting. Det skjedde her et havari av brønnpumpe,
men etter få timer kunne reservepumpe installeres.
Prøvetaking har vist tilfredsstillende vannkvalitet.
Vannverk i Hjelmeland kommune
Hauskje vannverk som leverer vann til sentrale deler av
Hjelmeland er overtatt og driftes av IVAR. I tillegg har
IVAR driftsansvaret for Årdal vannverk, Fister vannverk,
Jøsenfjord vannverk og Skiftun vannverk. Utført ROSanalyse synliggjorde behov for oppgraderinger og tiltak
er påbegynt. Det har spesielt i 2016 vært fokus på en
gjennomgang av alle høydebassengene for å hindre
tilførsler av fremmedvann.
Hauskje vannverk
Vannverket benytter en humuspåvirket overflatevannkilde og der vannbehandlingen består av membranfiltrering, filtrering gjennom marmorfilter og UV-belysning
i 2 omganger. Det er foretatt mindre ombygginger for
å optimalisere driften. Vi hadde inspeksjon av Råfisk
på anlegget og det ble ikke gitt anmerkninger. Det er
foretatt spyling av hovedledning fra Haúskje vannverk
til Vågaleste. Det er i 2016 produsert 481 000 m3 mot
493 000 m3 i 2015. Prøvetaking har vist tilfredsstillende
vannkvalitet.

14
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Årdal vannverk
Vannkilden er en løsmassebrønn plassert nær
Årdalselva. Grunnvannet har et meget høyt innhold
av kullsyre og det har vært nødvendig å installere et
utluftingssystem (Radonette) som fjerner mesteparten
av kullsyren. Tiltaket har gjort at det nå oppnås mer
stabile pH-verdier med mindre mengder vannglass
som benyttes til korrosjonskontroll. Prøvetaking har vist
tilfredsstillende vannkvalitet med unntak av et par prøver
med noe forhøyet kimtall.
Jøsenfjord vannverk
Vannkilden er en borebrønn og vannbehandlingen består
av UV-desinfeksjon. Ved rutinemessig prøvetaking ble
det påvist indikatorbakterier for fekal forurensing på en
prøve fra ledningsnettet. Oppfølgende undersøkelser
samme dag som resultatet forelå viste at det var en liten
sprekk i taket på høydebassenget. Dette kunne være en
sannsynlig forklaring til forurensingen. Abonnentene ble
tidlig varslet, taket tettet og ledningsnettet ble klorert.
Skiftun vannverk
Vannkilden er en borebrønn og UV benyttes til
desinfeksjon. Det er utbedret lekkasje på en stikkledning.
Prøvetaking har vist tilfredsstillende vannkvalitet med
unntak av en prøve med noe forhøyet kimtall.
Fister vannverk
Vannkilden er en liten innsjø der vannet blir UVdesinfisert og kjørt gjennom et marmorfilter.
Vannbehandlingen er ikke optimal og det er under
vurdering ulike løsninger. Prøvetaking har vist
tilfredsstillende vannkvalitet med unntak av en prøve
med noe forhøyet kimtall og en prøve med litt lav
pH-verdi.
Ledningsnett i Rennesøy, Kvitsøy, Finnøy, Strand,
Hjelmeland og Time kommune
IVAR har driftsansvaret for ledningsnettet i Rennesøy,
Kvitsøy, Time, Strand, Hjelmeland og Finnøy kommune.
Rennesøy
Arbeidet med dublering av vannforsyningen til Rennesøy
er nå sluttført med ny ledning fra Hundvåg til Østhusvik
og Talgje. Austbøstemmen vannverk som har hatt status
som rerservevannverk er nå nedlagt. Det er foretatt
spyling med plugg av hovedledning mellom Mosterøy
og Rennesøy og Eltarvåg - Vikevåg. Inspeksjon er
foretatt av alle ventilkummer og 2 nye vannkummer
er etablert. Ombygging av ventilkammer er foretatt
i høydebassenget på Askje. Vannprøvetaking viser
tilfredsstillende kvalitet på alle prøver med unntak
av 2 prøver med mindre overskridelse av kimtall.

Kvitsøy
I forbindelse med bygging av Rogfast har Statens
veivesen behov for ferkvannstilførsel. Samtidig ser IVAR
behov for å styrke sikkerheten i vannforsyningen til
Kvitsøy. Det er i 2016 inngått en intensjonsavtale mellom
partene og ledningen er planlagt etablert i løpet av 2017.
Det er satt inn 2 nye vannkummer. Det er oppdaget 2
mindre lekkasjer ved lekkasjelytting. Vannprøvetaking
viser tilfredsstillende kvalitet på alle prøver.
Finnøy
Det er foretatt spyling av vannledninger på Sjernarøy
og inspisert alle vannkummer i området som spyles.
Det er satt ned 3 nye ventilkummer. Hovedplan for
vannforsyningen på Finnøy er vedtatt. Bygging av
høydebasseng på Kyrkjøy har vært under planlegging.
Vannprøvetaking viser tilfredsstillende kvalitet på
alle prøver.
Time
Det er foretatt inspeksjon av aktuelle høydebasseng.
Det er her benyttet eksternt firma som foretar kontrollen

i dykkerdrakt, mens bassenget er i drift. Høydebasseng
Vestly er rehabilitert og høydebasseng på Lye rengjort.
Det er registrert 9 vannledningsbrudd hvorav flere på
Herikstadledningen. Spyling foretatt av hovedledning fra
Lye til Mauland. Skiftet 7 vannkummer. Det er lagt 700 m
ny vannledning og skiftet 600 m. Vannprøvetaking viser
tilfredsstillende kvalitet på alle prøver med unntak av en
prøve med noe forhøyet kimtall.
Strand
Det har vært prioritert systematisk lekkasjesøking og
foretatt utbedringer. Det ble avdekket 8 lekkasjer (til
sammen 5,5 l/s). Det er ikke registrert ledningsbrudd,
men meldt om en avgraving av vannledning. Kum er
skiftet på Tau. Vannprøvetaking viser tilfredsstillende
kvalitet på alle prøver.
Hjelmeland
Kritiske vannledninger i sjø er inspisert og kartlagt
med ROV. Det er og foretatt systematisk lekkasjesøk
der det ble funnet en lekkasje. Vannprøvetaking viser
tilfredsstillende kvalitet på alle prøver.

Rent, tilgjengelig
vann er uunnværlig
for lokalsamfunnenes
økonomiske velstand.

IVAR.NO
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AVLØP

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

Avløpsmengde
I 2016 behandlet IVAR 48 mill. m3 avløpsvann. Tabellen nedenfor viser en oversikt over renseanlegg,
behandlingsmetoder, organisk belastning og resipient.
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.
Anlegg

Rensemetode

Organisk belastning
(snitt), pe

Resipient

IVAR sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ)

Kjemisk (primærfellingsanlegg)

330 000

Håsteinfjorden

IVAR renseanlegg Grødaland

Biologisk/kjemisk

110 000

Nordsjøen

IVAR renseanlegg Vik

Biologisk

66 000

Nordsjøen

IVAR renseanlegg Bore

Mekanisk (sil)

30 000

Nordsjøen

IVAR renseanlegg Nærbø

Mekanisk (sil)

20 000

Nordsjøen

IVAR renseanlegg Sirevåg

Mekanisk (sil)

8 200

Nordsjøen

IVAR renseanlegg Grytnes

Mekanisk (sil)

7 900

Idsefjorden

IVAR renseanlegg Vigrestad

Mekanisk (sil)

4 400

Nordsjøen

IVAR renseanlegg Tau

Mekanisk (sil)

4 000

Hidlefjorden

IVAR renseanlegg Hjelmelandsvågen

Mekanisk (sil)

2 200

Hjelmelandsfjorden

IVAR renseanlegg Oltedal

Biologisk/kjemisk

1 200

Oltedalsåna

Figuren nedenfor viser tilførte vannmengder til anlegg som eies og drives av IVAR. Stavanger kommune var den
største leverandøren med 24 mill. m3 i 2016.

Tilførte vannmengder
30 000 000 m3
25 000 000 m3
20 000 000 m3
15 000 000 m3
10 000 000 m3
5 000 000 m3

Figur: Tilførte vannmengder til IVARs avløpsanlegg
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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.
Utslippskravet for renseanlegget er relatert til organisk
stoff (BOF5 og KOF), dvs. sekundærrensing. Det ble
i 2016 tatt ut 47 inn- og utløpsprøver. SNJ oppfylte
EUs sekundærrensekrav ved 12 av prøvene. Ifølge
forurensningsforskriften er det tillatt at 5 prøver/år
ikke oppfyller rensekravene.
SNJ er et kjemisk renseanlegg. Det skal etableres
et biologisk rensetrinn (aktivslam) med filteranlegg
som forbehandling på SNJ. I hele 2016 har det vært
ombygging av eksisterende anlegg og sammenkobling
av eksisterende og nytt anlegg. Dette arbeidet har ført til
dårlige renseresultater. Det nye anlegget og ombygging
av eksisterende anlegg skal være ferdig høsten 2017.
Gjennomsnittlig belastning til anlegget i 2016 var
330 000 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 2016 tatt ut 25 innog utløpsprøver fra flotasjonsanlegget (kjemisk trinn).
I tillegg ble det tatt prøver fra SBR-anlegg (biologiske
trinnet) fra juni 2016. 24 av 25 prøver overholdt
primærrensekravet. Ifølge forurensningsforskriften
er det tillatt at 3 prøver/år ikke oppfyller rensekravene.
Gjennomsnittlig belastningen til anlegget etter
forbehandling med rister, sand- og fettfang, var 110 000
pe i 2016. Det ble tatt ut 141 tonn fett fra avløpsvannet
på Grødaland.

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 2016 tatt ut 25 inn- og utløpsprøver. Renseanlegget oppfylte sekundærrensekravet ved 24 av 25
prøvene. Ifølge forurensningsforskriften er det tillatt at
3 prøver/år ikke oppfyller rensekravene. Gjennomsnittlig
belastning i 2016 var 66 000 pe.
IVAR renseanlegg Bore
IVAR renseanlegg Bore i Klepp kommune er et mekanisk
anlegg (båndsil). Anlegget fikk ny utslippstillatelse i april
2016 med krav om primærrensing. Rammen i den nye
tillatelsen er 30 000 pe.
Renseanlegget ble oppgradert i oktober-desember
2016. Det ble montert 3 nye siler, ny mengdemåler
og nytt system for dosering av polymer. I tillegg
ble slamhåndteringssystemet og styrings- og overvåkningsanlegget oppgradert. Oppgradert anlegg
ble satt i drift desember 2016.
Det ble i januar-oktober 2016 tatt ut 19 inn- og
utløpsprøver. Renseanlegget overholdt ikke
primærrensekravet i 2016.
Under ekstremværet «Nina» i januar 2015 ble deler
av utslippsledningen for renseanlegget på Bore ødelagt.
Oktober 2016 ble utslippsledning reparert og forlenget
med ca. 300 m. Utslippspunktet er på 15 m dyp.
IVAR renseanlegg Nærbø
IVAR renseanlegg Nærbø i Hå kommune er et mekanisk
renseanlegg (sil). Renseanlegget fikk ny utslippstillatelse
i november 2016 med krav om primærrensing. Rammen
i den nye tillatelsen er 30 000 pe.
Renseanlegget mottar avløpsvann fra tettstedet Nærbø.
Det er ca. 9 000 personer tilknyttet renseanlegg.
Gjennomsnittlig belastningen til anlegget i 2016 var
20 000 pe. Det var store variasjoner i belastningen
til renseanlegget. I 2016 varierte belastningen fra
13 000 – 27 000 pe.
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“Kaffegrut er en
kretsløpsressurs”.
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55 % av SS-innholdet og 37 % av BOF-innholdet
ble fjernet ved anlegget i 2016 (gjennomsnitt).
Primærrensekravet er 50 % SS-reduksjon og 20 %
BOF-reduksjon
Det ble i 2016 tatt ut 25 inn- og utløpsprøver. BOF-kravet
ble overholdt i alle prøvene. 17 av 25 prøver overholdt
SS-kravet. Ifølge forurensningsforskriften er det tillatt
at 3 prøver/år ikke oppfyller rensekravene.
For å øke SS-reduksjon ble det i november 2016 montert
nye pumper for å oppnå optimal drift av sil-anlegget.
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. Beregnet belastningen i 2016 var
8 200 pe. Rensekravet for anlegget er dermed 20 %
reduksjon av suspendert stoff (SS). 37 % (gjennomsnitt)
av SS-innholdet ble fjernet ved anlegget i 2016.
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. 49 % (gjennomsnitt)
av tilført SS-mengde ble fjernet ved anlegget i 2016.
IVAR renseanlegg Grytnes
Renseanlegget på Jørpeland i Strand kommune er et
mekanisk anlegg (sil) som ble satt i drift i 1996. Ifølge
forurensningsforskriften er kravet 20 % reduksjon av
suspendert stoff (SS). 21 % (gjennomsnitt) av tilført
SS-mengde ble fjernet ved anlegget i 2016.
IVAR renseanlegg Tau
IVAR renseanlegg Tau i Strand kommune er et
mekanisk anlegg (sil) som ble satt i drift 1995. Ifølge
forurensningsforskriften er kravet 20 % reduksjon av
suspendert stoff (SS). 19 % (gjennomsnitt) av tilført
SS-mengde ble fjernet ved anlegget i 2016.

IVAR renseanlegg Hjelmelandsvågen
Renseanlegget i Hjelmlandsvågen i Hjelmeland
kommune er et mekanisk anlegg (sil) som ble satt i drift
i 2010. Ifølge forurensningsforskriften er kravet 20 %
reduksjon av suspendert stoff (SS). 61 % (gjennomsnitt)
av tilført SS-mengde ble fjernet ved anlegget i 2016.
IVAR renseanlegg Oltedal
IVAR renseanlegg Oltedal i Gjesdal kommune er et
biologisk/kjemisk renseanlegg. Ifølge forurensningsforskriften er utslippskravet relatert til fosfor (tot-P).
Utslippskravet ble overholdt i 2016.
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 2016 utført av akkreditert
laboratorium på SNJ.
Slamproduksjon/-disponering
IVAR sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ) mottar
våtslam fra andre renseanlegg, samt septikslam og
organisk avfall fra industri/næringsliv. Ved SNJ blir
slammet stabilisert, hygienisert og tørket.
Det ble i 2016 produsert 3 810 tonn biopellets av tørket
slam. 95 % av slamproduksjonen ble tørket. IVAR har
inngått kontrakt med HØST verdien i Avfall AS om bruk
av avvannet slam og biopellets. 94 % ble i 2016 brukt
til kompost. Resten ble brukt til jordproduksjon.
I tillegg ble det produsert 398 tonn Minorga-gjødsel.
Minorga er et fullverdig gjødselprodukt som hovedsakelig
er designet for kornproduksjon på øst- og sørøstlandet.
Biogass
Eksisterende slambehandling på SNJ består av 2
råtnetanker. For å øke kapasiteten til slambehandlings-/
biogassanlegget skal det bygges en ny råtnetank.
Den nye tanken skal ha samme volum som eksisterende
tanker, dvs. 3 500 m3 og skal igangkjøres i 2017.
Ifølge prognoser skal råtnetankene (totalt 10 500 m3)
ha kapasitet til 2035.
Biogassen blir oppgradert til biometan og levert til Lyse
Neo AS. Mengde oppgradert gass i 2016 tilsvarer en
energimengde på 11,22 GWh.
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RENOVASJON

Mål
IVAR har ansvaret for at alt husholdningsavfall som blir samlet inn i kommunene, blir behandlet på en
forsvarlig måte. Materialgjenvinning er mest miljøvennlig og blir prioritert fremfor energigjenvinning.
Minst mulig avfall blir levert til avfallsdeponi.
Representantskapet i IVAR vedtok i 2013 å bygge sorteringsanlegg for restavfall, som vil sikre at en enda
større grad av avfallet blir materialgjenvunnet. Sorteringsanlegget inneholder også linje for papirsortering
og vasking/pelletering av plast.

Gjenvinning fra husholdninger
Totale mengder
I 2016 kastet private husholdninger i IVAR-regionen
132 936 tonn avfall. Dette er 416 kg per innbygger,
en reduksjon på 4 % i forhold til 2015.
Trenden med reduserte mengder papir fortsetter
fra tidligere år. Dette er en landsomfattende trend.
Fra 2015 er det også rapportert mengde ombruksvarer.
For 2016 er det estimert at 540 tonn varer gikk til
ombruk, en økning på 30 % i forhold til 2015.
Av husholdningsavfallet ble 51,1 % levert til
materialgjenvinning for å bli brukt som råstoff til ulike
nye produkter, en liten økning i forhold til 2015.
58 051 tonn restavfall, trevirke og impregnert trevirke
ble levert til energigjenvinning (43,7 %). Energien blir
brukt til fjernvarme og strømproduksjon. Totalt ble
3 869 tonn urene grusmasser, keramikk, asbest etc.
fra gjenvinningsstasjonene deponert (3,2 %) fordi
det ikke kunne sendes til gjenvinning.
Mat- og hageavfall
Husholdningene sorterte 28 923 tonn mat- og hageavfall i brun beholder, en økning på 1 % fra 2015.
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Dette våtorganiske avfallet ble kompostert på IVAR
komposteringsanlegg på Hogstad. Komposteringsanlegget produserte næringsrik kompost av dette
avfallet. Komposten blir brukt i jordblandinger
og til jordbruksformål.
I tillegg ble det levert inn 4 475 tonn hageavfall
til gjenvinningsstasjonene. Dette hageavfallet ble
kompostert utendørs på Sele. Sele-komposten
blir utlevert til hageeiere som henter kompost
på gjenvinningsstasjonene.
Papir
Det er mer miljøvennlig og billigere å materialgjenvinne
papir enn å brenne eller deponere det. Innbyggerne
er flinke til å kildesortere papir. I 2016 leverte hver
innbygger gjennomsnittlig 48,5 kg papp, papir og
drikkekartong til gjenvinning, mot 53,7 kg året før.
Fretex Vest-Norge AS behandlet 15 462 tonn for videre
forsendelse. Både i IVAR og på nasjonalt nivå er mengden
papir i markedet synkende, mens prisene på papir og
papp var høy i 2016.

“En manns søppel er en
annen manns skatter”.

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 2016 ble det
levert 4 809 tonn EE-avfall til de kommunale innleveringsordningene og forhandlere, en reduksjon på 6,3 %.
Det leveres inn alt for lite småelektriske enheter
i forhold salgsmengder.

på Forus, mens gjenvinningsstasjonen på Sele hadde
besøk av 15 941 kunder. Besøket på Forus er tilnærmet
identisk som fjoråret, mens det på Sele var en nedgang
på 7 %. Etter åpning av den nye byttebua er ikke disse
kundene blitt registrert, men en har beregnet at det var
ca. 135 000 besøkende til byttebua i 2016. Dette er en
økning på 34 %.

Farlig avfall
Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer.
Dette avfallet blir samlet inn via gjenvinningsstasjonene
til IVAR på Sele og Forus, og via henteordning for rød
beholder i Stavanger og Sandnes. I 2016 mottok IVAR
1 251 tonn farlig avfall fra husholdningene. Dette er
3,9 kg per innbygger.

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.

Plastemballasje
Flere kommuner startet i 2009 henteordninger for
plastemballasje. Dette har resultert i stor mengdeøkning
sammenlignet med bringeording til returpunkter. I 2016
ble det levert inn 2 794 tonn plast fra husholdningene.

IVAR avfallsplass Sele
Deponiet på Sele ble stengt i juli 2009. Arealene på
Sele er levert tilbake til grunneierne som jordbruksjord.
IVAR har ifølge konsesjonen plikt til etterdrift av
deponiet i 30 år.

Trevirke
IVAR tok i 2016 imot 11 894 tonn trevirke (inkludert
impregnert) 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.

Annet arbeid
Avdeling gjenvinning er aktivt med i Avfall Norge.
I tillegg samarbeider vi med kommuner i jevnlige møter.
IVAR har vedtatt ny Ressurs- og avfallsplan for
2016 – 2022.

Gjenvinningsstasjoner
Gjenvinningsstasjonene har blitt meget populære.
133 741 privatkunder besøkte gjenvinningsstasjonen

Avdelingen deltar også aktivt i prosjektgrupper for
sorteringsanlegg og nytt mottak for våtorganisk på
Grødaland (biogass).

Gjenvinningsstasjonene mottok 37 483 tonn avfall
i 2016, en nedgang på 5 %. Publikum sorterte ut 83 %
av avfallet, mens de resterende 17 % er restavfall.
1,4 % av varene gikk til byttebua/ombruk.

Dette selskapet driver innsamling i kommunene Strand,
Forsand, Hjelmeland, Finnøy og Suldal.
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STYRETS BERETNING
Organisasjon
Eierforhold
IVAR IKS eies av kommunene Finnøy, Gjesdal, Hå, Klepp,
Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sola, Stavanger,
Time, Strand og Hjelmeland. Selskapet har hovedkontor
i Stavanger kommune, men drifter anlegg og infrastruktur
i alle eierkommunene.
Styrende organer
Eierkommunene velger representanter til representantskapet. Det er representantskapet som velger styre,
og styret velger selv leder. To av styrets medlemmer
velges av og blant de ansatte.
Representantskapet
I representantskapet har det i 2016 vært til sammen 25
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,
Strand 1 og Hjelmeland 1 representant. Følgende er valgt
som representanter for perioden 2016 – 2020:
Finnøy: Henrik Halleland. Gjesdal: Frode Fjeldsbø,
Hå: Mons Skrettingland. Klepp: Arild Børge Skjæveland,
Kvitsøy: Mirjam Ydstebø. Randaberg: Kristine Enger.
Rennesøy: Dagny S. Hausken, Sandnes: Arne Oftedal,
Elin S. Andersen, Unni Ø. Egeland, Glenn Torkelsen. Sola:
Per Øhrman, Jan Sigve Tjelta. Stavanger: Odd Jo Forsell,
Christian Wedler, Rune Askeland, Guri Tysse, Kate E. Norland,
Gunnulf Løge, Lars A. Myhre, Marianne Aarre, Daria Maria
Johnsen. Time: Reinert Kverneland. Strand: Irene H. Lauvsnes.
Hjelmeland: Bjørn Laugaland.
Styret
Styret består av 7 medlemmer:
Stanley Wirak (leder)
Sissel Knutsen Hegdal (nestleder)
Leif Arne Moi Nilsen
Tom Henning Slethei
Merethe Elin Kvia
Egil Raugstad (ansattes representant)
Eline Nilsen Furre (ansattes representant)
IVAR IKS har over 200 ansatte og skal i henhold til IKS-loven
ha to observatører. Observatører pr. 31.12.2016 er:
David A. H. Glitza og Ståle Ingvartsen.
Arbeidsmiljøutvalg
Følgende er medlemmer av arbeidsmiljøutvalget
ved årsskiftet 2016/2017:
Fra ledelsen: Kjell Øyvind Pedersen, Tore Tagholdt
og Audun Roaldkvam.		
Fra de ansatte: Egil Raugstad, David Glitza og Kjetil Gård.
Representant fra bedriftshelsetjenesten (Medco BHT)
og HMS-ansvarlig Astrid Salvesen møter i tillegg fast
i utvalget.
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HMS
IVAR har et velfungerende system for å ivareta helse-, miljø
og sikkerhet for de ansatte. Alle avdelinger har et selvstendig
HMS-ansvar som står i forhold til den drift og aktivitet
avdelingen utfører. Hendelser (avvik eller uønskede hendelser)
meldes elektronisk i et system for hendelsesbehandling.
Selskapet har hatt en langsiktig målsetting på at sykefraværet skal være under 4,00 %. I 2016 var sykefraværet
4,05 % mot 3,72 % året før. Vi har hatt 2 skader i 2016 som
har medført sykefravær. En hendelse er knyttet til Forus
gjenvinningsstasjon, der en ansatt klemte fingrene i hjullaster.
En sjåfør i RYMI veltet med sin bil under arbeid, og ble lagt
inn til observasjon på sykehuset. Den ansatte er fulgt opp
i etterkant.
Selskapet har bedriftslegeordning og er IA-bedrift.
Bedriftslegeordningen omfatter arbeidsrettede helseundersøkelser, og bistand til vurderinger av arbeidsmiljø
og øvrige kartlegginger.
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 NSISO 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.
IVAR IKS deltar i flere prosjekter og arbeidsgrupper innen
vann og avløp. Her kan nevnes:

Nominor
Prosjektet består i å utrede årsaken til økt fargetall
i råvannskilder. Prosjektdeltakerne består av vannverk
i Skottland, Norge, Sverige og Finland der IVAR er et av 3
deltakende norske vannverk. Det deltar også forskningsmiljøer
og universiteter i Skottland, Norge og Sverige. Prosjektet
har karakteren av et forskningsprosjekt der hovedfokus er
å finne årsaker til det økte humusinnholdet (fargetall) i mange
innsjøer de siste tiår, samt å utvikle og benytte modeller for
å kunne forutsi utviklingen i tiden fremover også hensyntatt
klimaendringer. Prosjektet omfatter også en karakterisering
av humusinnholdet med ulike avanserte metoder og en
vurdering av de ulike vannbehandlingsmetodenes egnethet
i forhold til humusreduksjon.
MEMINOR - erfaringer fra og optimalisering av
membranfiltermetoder (prosjektstart 2016 – avsluttes 2017)
Dette er et nytt prosjekt med oppstart i 2016 der deltakere er
7 vannverk (deriblant IVAR) og 4 universitet i Skottland,
Norge og Sverige. Prosjektet ligger nær opp til NOMINOR
prosjektet når det gjelder organisering. Hensikten er å
oppsummere erfaringer fra ulike typer membrananlegg både
i forhold til forskjellige membrantyper og humussammensetning
og å kunne foreslå tiltak for å optimalisere driften av anleggene.
Prosjektet inkluderer også analyse av prøver fra de deltakende
vannverkene.
Medlem av styringsgruppen for Norsk Vann-prosjekt:
Oppdatering av Veileder for UV-behandling av drikkevann
Karl Olav Gjerstad var medforfatter i Norsk vann rapport
«UV-desinfeksjon av drikkevann – erfaringer og anbefalinger»
som kom ut i 2012. Senere tids erfaringer og økt fokus på
ulike måter i å beregne doseeffekt på har initiert behovet
for en oppdatering av den tidligere veilederen.

RFF prosjekt: Utnyttelse av avfall fra marin matproduksjon
til biogass
IVAR IKS deltar i et omsøkt prosjekt med RFF midler,
(Regionalt Forsknings Fond, Vestlandet) for å kartlegge
utnyttelse av avfall fra marin matproduksjon til regional fornybar
energi. Hovedmålet er å optimalisere utnyttelsen av fiskeavfall
tilgjengelig på Vestlandet for å skape verdier for offentlig sektor
gjennom å øke produksjon av fornybar energi ved kommunale
biogassanlegg. Tanken er at prosjektet skal fremme bruk av
samutråtning mellom kommunalt slam, matavfall og det store
potensiale av fiskeavfall i regionen. Fiskeavfall har dessuten
et høyt fosforinnhold.
Å koble næringsstoffgjenvinning med biogassproduksjon gir en
bærekraftig løsning som lukker ressurssyklusen. Prosjektet er et
samarbeid med Bergen kommune, Aquateam, UiS, Høgskolen
i Bergen, BluePlanet og Norsk Sjømatsenter. Prosjektet har fått
støtte fra Regionale Forskningsfond og er igangsatt.
RECOVER - bærekraftig avløpsrensing
IVAR IKS deltar også i et samarbeid med NTNU for å øke
forståelsen for gjenbruk av ressurser i avløpsvann. Hensikten
er å utvikle en bærekraftig avløpsrensing som tar hensyn til
renseeffekt, tilrettelegging for energiproduksjon og tilrettelegging
for uttak av næringssalter til gjødselproduksjon og andre
produkter. Samarbeidet har fått betegnelsen RECOVER
hvor det vil bli lagt vekt på nordiske problemstillinger (klima,
anleggsstørrelse etc.) med etablering av et internasjonalt
nettverk rundt prosjektet. RECOVER kommer til å jobbe med
både fysiske, kjemiske og biologiske prosesser hvor IVAR IKS
og HIAS vil være representert med anlegg for testing av utvalgte
prosessløsninger. Samarbeidet involverer NTNU, SINTEF,
NMBU, Cambi, Krüger Kaldnes, Doscon, HØST m.fl.
Prosjektet er i full gang.
IVAR har samarbeidsavtale med UiS og samarbeider også
med Biogass Rogaland, I-park og Greater Stavanger, foruten
bransjeorganisasjonene Norsk Vann og Avfall Norge. Gjennom
disse bransjeorganisasjonene støttes professor 2-stillinger
ved norske universiteter.
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Bemanning, likestilling
og diskriminering
Personell
Gjennomsnittlig antall stillinger i 2016 var 243,5 som utgjør
200,41 årsverk. I tillegg kommer 11 lærlinger.
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 Elisebet
Håland, KS/HMS-leder Astrid Salvesen og markedsansvarlig
John Prestegård. Karlsen, Håland og Salvesen er blant
41 ansatte som har ansattlån i IVAR.
IVAR er en kommunal-teknisk virksomhet. Av de ansatte
i selskapet, er det 26,9 % kvinner og 73,1 % 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. 31.12.2016 44,45 år mot
44,75 år i 2015. Selskapet jobber for å få en jevnere
fordeling mellom kjønnene og større aldersspredning.
IVAR arbeider med det formål å fremme likestilling og likeverd,
sikre like muligheter og rettigheter uavhengig av funksjonsevne
og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn.
Dette formål skal gjenspeiles i selskapets personal- og
rekrutteringspolitikk, samt så langt det er mulig tilrettelegges
for ved praktisk utforming av arbeidssteder.

Økonomi
Inntekter
Inntektene kommer fra salg av drikkevann, rensing av avløpsvann og avfallsbehandling. Vann og avløp betales delvis
etter målt forbruk og delvis som et fastledd fordelt etter antall
innbyggere i eierkommunene. Salg av avfallsfraksjoner som
materialgjenvinnes gir inntekter som godskrives renovasjon.
Statlige reguleringer setter krav til hvordan selskaper som
arbeider med vann, avløp og renovasjon skal beregne
priser for inndekning av kostnadene. Selve metoden kalles
selvkostmetoden og beskrives i «Retningslinjer for beregning
av selvkost for kommunale betalingstjenester» (H-3/14)
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014.
Resultatoppstillingen viser for inntektene samlet en reduksjon
fra 2015 til 2016. Dette skyldes at inntektssiden for renovasjon
i 2015 ble økt ekstraordinært med ca. kr. 32 mill. som
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inndekning av ekstraordinær nedskrivning på komposteringsanlegget på Hogstad. De løpende driftsinntektene for 2016
har imidlertid økt noe i forhold til året før på grunn av lønns-/
prisvekst og at selskapet har levert/mottatt større mengder
på noen hovedområder.
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 føres i balansen som gjeld eller fordring
i forhold til eierkommunene. For vann var det i 2016 et overskudd på 8,0 mill. mot et budsjettert resultat på kr. – 6,5 mill.
som tilbakebetaling av tidligere års overskudd. For renovasjon
var det for driften overskudd på kr. 7 mill. mot et budsjettert
underskudd på kr. 3,5 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. 11,5 mill. Resultatet
viser et underskudd på kr 0,2 mill. for driften i 2016. 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. 4,548 mill. før skatt, se note
4. Overskuddet skriver seg fra den del av redusert avsetning
til etterdrift av deponi på Sele som gjelder næring med kr. 3,387
mill., samt årets overskudd på IVAR IKS’ salg til IVAR Næring
AS som gir et positivt bidrag på kr. 1,161 mill. Årets resultat
etter skattekostnader er på kr. 3 991 384.
Disponering av resultat
Avsettes annen opptjent egenkapital kr. 3 991 384.
Balanse
Bokførte anleggsmidler representerer de investeringene
som er foretatt innenfor hvert enkelt område redusert for
avskrivninger. Det er beregnet avskrivninger basert på
objektenes gjenværende økonomiske levetid. Totalt er
det investert for kr. 698,2 mill. i 2016. For spesifikasjon
av investeringene viser vi til note 5 og 6.
Pensjonsansvar
Pensjonsansvaret er dekket gjennom en pensjonsordning i KLP
og er regnskapsført i henhold til god regnskapsskikk - NRS 6.
IVAR har ingen ordninger utover avtalen med KLP, og viser
ellers til note 2 for spesifikasjon av våre pensjonskostnader.

Organisering næringsvirksomhet
IVAR har organisert næringsvirksomheten i et eget selskap IVAR Næring AS som har andeler i Forus Energigjenvinning
KS, Forus Energigjenvinning 2 AS, Stølskraft AS, Recom AS,
Minorga Vekst AS, Svåheia avfall AS og Biogass Konsortium
AS. Næringsvirksomheten foregår i IKS’et som fakturerer IVAR
Næring AS for en forholdsvis andel av kostnadene med et
påslag i henhold til aksjelovens krav om armlengdes avstand.
Det er IVAR Næring AS som så fakturerer næringskundene.
Det er på bakgrunn av at IVAR eier IVAR Næring AS at de
utgjør et konsern og avlegger konsernregnskap.
Skatt
IVAR har tradisjonelt ikke blitt definert som skattepliktig
virksomhet. Skattekostnad på kr 556 965 i 2016 gjelder
resultat for næringsvirksomheten i IVAR IKS, samt andel
redusert avsetning til etterdrift Sele som gjelder næring.
Det vises til note 11. Næringsvirksomheten i IVAR IKS
blir ført som salg til IVAR Næring AS.
Finans-, markeds-, kreditt- og likviditetsrisiko
IVAR hadde ved årsskiftet langsiktige lån på kr. 2,75 mrd.
og en rentebytteavtale på kr 200 mill. Dette betyr at selskapet
må være bevisst sin finansielle risiko i forhold til rentenivå.
IVAR forholder seg til retningslinjene for beregning av selvkost,
og det er i utgangspunktet lagt opp til at kalkylerente skal
inngå i gebyrgrunnlaget. Retningslinjene er imidlertid ikke
forskriftsfestet, og aktuelt lovverk åpner for at de faktiske
rentekostnadene kan legges til grunn dersom disse påviselig
er høyere enn kalkylerenten. IVARs reelle rentekostnader
for 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016 har, i stor grad på grunn
av rentebytteavtalen, ligget over kalkylerenten. Følgelig er
selskapets faktiske netto renteutgifter belastet gebyrgrunnlaget.
Denne praksis kan bli endret som følge av ny kommunelov
som legger opp til forskriftsfesting av bruk av kalkylerente
i selvkostregnskapet. 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.
IVAR anses generelt ikke å være utsatt for stor kreditt-,
likviditets- eller markedsrisiko. Dette fordi selskapet, pga. sin
soliditet, ikke har problemer med å oppta nye lån fra eksterne
finansinstitusjoner. Utfordringen ligger i å fastsette gebyrer som
gir en viss forhåndsinnkreving, men innenfor regelverket som
sier at overskudd kan framføres inntil 5 år.

Kontantstrøm
Likviditeten i IVAR er god. Selskapet har i 2016 tatt opp nye
lån innenfor rammen av vedtatt økonomiplan. For spesifikasjon
av kontantstrømmer vises ellers til regnskapsoppstillingen.

Øvrige kommentarer
Arbeidet med å effektivisere og utvide tjenestetilbudet til
kommunene har høy prioritet. Kjernevirksomheten er leveranse
av drikkevann, håndtering og rensing av avløpsvann og
mottak og gjenvinning av kommunalt avfall. I tråd med de
strategiske satsingsområdene som ble trukket opp av styre
og representantskap etter ROVAR-prosessen, har IVAR
videreutviklet tjenestetilbudet til kommunene og leverer i dag
tjenester innen hele verdikjeden 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, Finnøy, Strand, Hjelmeland og Time. IVAR
har også driften av Ryfylke Miljøverk, RYMI IKS. RYMI betjener
Strand, Finnøy, Forsand, Hjelmeland og Suldal kommuner.
Den pågående kommunereformen kan endre eierstrukturen
i IVAR, og det vil bli vurdert om dette også kan medføre
endringer i selskapets ytelser til kommunene.
IVAR er inne i en periode med store investeringer med økning
i kapitalkostnader. Selvkostprinsipper tilsier at inntektene kan
økes tilsvarende gjennom gebyrer til kommunene, slik det
framgår av økonomiplanen. IVAR vil samtidig holde fokus
på å ha høy produktivitet for å holde gebyrene til kommuner
og abonnenter så lave som mulig.
Fortsatt drift
Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift,
en forutsetning som styret mener er oppfylt.
Konklusjoner
Etter styrets oppfatning gir det framlagte resultatregnskap,
balanse og tilhørende anmerkninger, tabeller og diagrammer
for både morselskap og konsern en fyllestgjørende informasjon
om IVARs virksomhet og økonomiske stilling ved årsskiftet
2016/2017. Etter regnskapsårets slutt har det ikke inntruffet
forhold som er av betydning for å kunne vurdere selskapets
stilling.
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RESULTATREGNSKAP

Mor

Konsern

2016

2015

148 389 238

135 187 333

240 940 599

Note

Note

2016

2015

Vannavgifter med mer

148 306 712

135 187 333

234 967 118

Avløpsavgifter med mer

234 160 672

228 142 063

201 908 511

228 773 250

Renovasjonsavgifter med mer

197 920 183

226 886 707

0

0

12 499 210

10 491 545

Annen driftsinntekt

1 088 082

1 126 012

592 326 430

600 053 713

1 088 082

1 126 012

593 974 859

601 833 660

184 855 124

177 770 279

2

Lønn og personal

2

184 855 124

177 770 279

-3 387 305

1 066 815

10

Avsetning for stenging og etterdrift av deponi

10

-3 387 305

1 066 815

275 490 549

268 656 359

3

Annen driftskostnad

3

275 599 686

268 916 978

456 958 368

447 493 453

457 067 505

447 754 072

31 711 679

31 407 014

Vann

31 711 679

31 407 014

37 337 815
13 251 875

37 415 530

Avløp

37 337 815

37 415 530

10 099 969

Renovasjon

13 251 875

10 099 969

1 817 156

2 092 507

1 817 156

2 092 507

84 118 525

81 015 020

5

Sum avskrivninger

5

84 118 525

81 015 020

0

32 105 202

5

Nedskrivninger

5

0

32 105 202

51 249 537

39 440 038

Driftsresultat

52 788 829

40 959 366

52 429 339

45 379 997

Rentekostnader

52 429 339

45 387 905

5 728 151

5 488 332

0

0

46 701 188

39 891 665

4 548 349

-451 627

556 965

-112 907

3 991 384

-338 720

3 991 384

-338 720

Avsatt til annen opptjent egenkapital

3 991 384

-338 720

Sum disponering

Leieinntekter
Sum driftsinntekter

Sum driftskostnader eksl. avskrivninger

Felles

Renteinntekter
7

Resultat tilknyttede selskap
Netto av finansposter
Resultat før skattekostnad

11

Skattekostnad
Årsresultat

Disponering
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7

11

5 860 742

5 645 799

5 095 813

-951 575

51 664 410

40 693 681

1 124 419

265 685

1 991 396

992 290

-866 977

-726 605

BALANSE

Mor

Konsern

31.12.16

31.12.15

Note

Note

31.12.16

31.12.15

EIENDELER
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
0

112 907

Utsatt skattefordel

0

112 907

0

112 907

Sum immaterielle eiendeler

0

112 907

979 385 957

773 285 142

Vann

979 385 957

773 285 142

1 403 173 411

1 164 236 198

Avløp

1 403 173 411

1 164 236 198

362 430 178

194 092 691

362 430 178

194 092 691

8 407 814

8 612 010

8 407 814

8 612 010

2 753 397 360

2 140 226 040

2 753 397 360

2 140 226 040

Varige driftsmidler

Renovasjon
Administrasjonsbygg
5,6

Sum varige driftsmidler

5,6

Finansielle anleggsmidler
76 577 940

76 577 941

7

Investeringer i datterselskap

0

0

0

0

7

Investeringer i tilknyttet selskap

7

54 119 310

60 881 810

2 940 661

2 379 545

7

Investeringer i aksjer og andeler

7

3 909 660

2 932 962

5 145 210

4 083 704

8

Lån til ansatte

5 145 210

4 083 704

0

0

2

Pensjonsmidler

0

0

36 690

45 707

84 702 501

83 086 897

2 838 099 861

2 223 425 845

2

38 690

45 707

63 212 869

67 944 183

2 816 610 229

2 208 283 131

92 829 461

71 355 025

11 875 243

11 684 200

Andre fordringer
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Fordringer

92 829 461

71 355 025

15

Debitorer eierkommuner

11 875 243

11 684 200

12

Selvkost avløp

12 715 324

19 704 056

12

Selvkost renovasjon

12 715 324

19 704 056

16

Debitorer andre

37 070 180

25 609 813

1 200 000

0

0

0

155 690 208

128 353 094

30 876 183

30 092 550

165 915 016

451 992 625

352 481 407

610 438 269

3 169 091 636

2 818 721 400

37 719 259
0

24 218 407
0

12

Lån til TK-selskap

0

0

155 139 287

126 961 688

30 876 183

30 092 550

18

Andre kortsiktige investeringer

148 606 465

436 998 616

13

Bankinnskudd, kontanter og lignende

334 621 935

594 052 853

3 172 721 796

2 817 478 698

Andre fordringer - IVAR-konsern

Sum fordringer

13

Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER
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BALANSE

Mor

Konsern

31.12.16

31.12.15

Note

Note

31.12.16

31.12.15

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
27 189 219

27 189 219

Selskapskapital

27 189 219

27 189 219

27 189 219

27 189 219

Sum innskutt egenkapital

27 189 219

27 189 219

0

0

4 872 615

4 872 615

137 151 222

138 018 199

Opptjent egenkapital
0

0

4 872 615

4 872 615

142 251 013

138 259 629

147 123 628

143 132 244

174 312 847

170 321 463

Fond for vurderingsforskjeller
Annen innskutt selskapskapital
Annen opptjent egenkapital
Sum opptjent egenkapital
9

Sum egenkapital

142 023 837

142 890 814

9

169 213 057

170 080 033

2

14 745 400

8 538 555

14 745 400

8 538 555 0

3 585 092

9 360 869

2 746 941 619

2 404 447 155

2 750 526 711

2 413 808 024

111 009 732

79 014 832

12 691 298

12 277 940

1 887 618

1 105 197

9 803 516

8 486 118

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
14 745 400

8 538 555

14 745 400

8 538 555

3 585 092

9 360 869

10

Avsetning for stenging og etterdrift av deponi

2 746 941 619

2 404 447 155

8

Gjeld til kredittinstitusjoner

2 750 526 711

2 413 808 024

2

Pensjonsforpliktelse
Sum avsetning for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld

8

Sum annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld

111 009 733

79 014 832

12 539 151

11 774 880

444 058

0

9 803 516

8 486 118

65 785 564

57 767 035

12

Selvkost vann

12

65 785 564

57 767 035

0

0

12

Selvkost renovasjon

12

0

0

126 075

124 125

0

0

Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
11

Betalbar skatt

11

Skyldige påløpne renter

Konserngjeld-kortsiktig IVAR

0

1 400 000

0

1 400 000

33 428 740

66 243 666

Annen kortsiktig gjeld

33 428 740

66 243 666

233 136 837

224 810 656

Sum kortsiktig gjeld

234 606 468

226 294 788

2 998 408 948

2 647 157 235

Sum gjeld

2 999 878 579

2 648 641 367

3 172 721 796

2 817 478 698

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

3 169 091 636

2 818 721 400

Gjeld til eiere

Stavanger, 31. mars 2017
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Mor
2016

Konsern
2015

Note

Note

2016

2015

1 133 549

265 685

-1 105 197

-1 650 261

0

-92 550

84 118 525

81 015 020

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
4 548 349

-451 627

0

-196 743

0

-92 550

84 118 525

81 015 020

5

Ordinære avskrivninger

5

5

Nedskrivninger anleggsmidler

5

0

32 105 202

-2 980 387

7 096 058

-16 877 004

-19 580 047

68 809 483

99 895 316

Resultat før skattekostnad
11

Periodens betalte skatt

11

-/+ Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler

Endring i varel., kundeford. og leverandørgjeld
Endring i andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

0

32 105 202

-939 903

7 096 058

-12 548 669

-19 053 332

70 658 305

99 685 823

871 759

3 590 018

-698 161 603

-599 342 887

1 665 720

3 440 400

0

0

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
871 759

3 527 234

-698 161 603

-599 342 887

0

0

Innbetalinger ved utbytte mv fra investeringer

0

0

Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler

-1 845 139

467 412

Innbetalinger fra lån til ansatte

-1 061 506

467 412

0

0

Utbetalinger ved lån til ansatte

-1 200 000

0

-561 115

-30 424 677

Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer

-1 344 748

-31 084 677

-699 696 098

-625 772 918

-699 230 378

-622 929 734

5

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler

5

5, 6

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

5, 6

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

702 624 500

702 624 500

8

Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld

8

702 624 500

702 624 500

-360 130 036

-93 572 876

8

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld

8

-360 130 036

-93 572 876

0

1 400 000

0

1 400 000

342 494 464

610 451 625

342 494 464

610 451 625

-286 077 609

87 207 714

Innbetaling av egenkapital
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Valutakursendringer, kontanter og kontant-ekvivalenter

-288 392 150

84 574 026

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter

436 998 616

352 424 591

Kontanter og kontantekvivalenter 01.01

451 992 625

364 784 909

148 606 465

436 998 616

Kontanter og kontantekvivalenter 31.12

165 915 016

451 992 625
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NOTER

Note 1 Regnskapsprinsipper

Balanseoppstilling

Overordnede prinsipper

for nettoføring eller motregning er oppfylt. Eiendeler bestemt

Selskaps- og 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 da regnskapet ble avlagt
og virkningen av endringer i regnskapsestimater blir normalt
resultatført. Alle inntekter og kostnader er resultatført, likevel
slik at virkning av endringer av regnskapsprinsipp og eventuelle
korrigeringer av feil i tidligere regnskap, er ført direkte mot
egenkapitalen dersom effekten er vesentlig for regnskapet.
Regnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper som
anvendes konsistent over tid, og i samsvar med god
regnskapsskikk.

Poster i balansen presenteres brutto med mindre betingelsene
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. 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 redusert for avskrivninger og eventuelt
fratrukket nedskrivninger. Tilsvarende gjelder for kortsiktig
og langsiktig gjeld.
Både i resultatregnskapet og balanseoppstillingene er det
lagt inn flere sumlinjer enn det som følger av regnskapsloven.

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.
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.

Selskaps- og konsernregnskapet består av:

Dette for å gjøre regnskapsinformasjonen mer informativ.
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.
Bruk av estimater og informasjon om betydelige estimater
Regnskapsprinsippene beskrevet nedenfor 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 regnskapsskikk. Vurdering, estimater og forutsetninger som
har vesentlig effekt på regnskapet oppsummeres nedenfor.
Avskrivninger

Resultatregnskap
Resultatregnskapet er 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.

Avskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
er basert på antatt levetid. Driftsmidlene avskrives lineært
med like store årlige beløp fordelt over driftsmiddelets levetid.
Fornuftig avskrivningsplan blir vurdert i forhold til fremtidige
investeringsbeslutninger eller produksjonslinjer, 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.

30

ÅRSRAPPORT 2016

IVAR.NO

Nedskrivninger

Varekostnad

IVAR IKS har betydelige investeringer i varige driftsmidler,

Kjøp av varer og tjenester som inngår i selskapets

tilknyttede selskap og datterselskap. Disse anleggsmidlene

investeringsprosjekter, bokføres løpende som varekostnad

testes for nedskrivninger når det foreligger indikatorer på mulig

og overføres til driftsmidler ved hver månedsavsluttning.

verdifall. Slike indikatorer kan være endringer i markedspriser,
avtalestrukturer, negative hendelser eller andre driftsforhold.

Ytelser til ansatte

Dersom gjenvinnbart beløp for et driftsmiddel er lavere enn

Ytelsesbaserte pensjonsordninger

bokført verdi foretas nedskrivning. Ved beregning av gjen-

Selskapet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til

vinnbart beløp må det gjøres en rekke estimater vedrørende

definerte, fremtidige pensjonsytelser, angitt i prosent av sluttlønn

fremtidige kontantstrømmer der prisutvikling, salgsvolum

på pensjonstidspunktet. Ytelsesbaserte pensjonsordninger

og levetid er de viktigste faktorene.

vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som
regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen og beregnes

Pensjoner

basert på lineær opptjening gitt ulike økonomiske og demo-

Beregning av virkelig verdi av pensjonsforpliktelser er basert

grafiske forutsetninger, se nedenfor. Pensjonsmidlene vurderes

på flere økonomiske og demografiske forutsetninger. Enhver

til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse/midler består av

endring i de anvendte forutsetninger påvirker den beregnede

nåverdien av de fremtidige pensjonsytelsene på balansedagen

forpliktelsen. Det henvises til noten om pensjonsforpliktelser

fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Estimatavvik som

for en nærmere beskrivelse av hvilke forutsetninger som er

overstiger 10 % av det høyeste av pensjonsforpliktelse og

lagt til grunn.

pensjonsmidler, fordeles jevnt over gjennomsnittlig gjenværende
opptjeningstid for medlemmene. Virkningen av eventuelle

Finansielle instrumenter

planendringer resultatføres umiddelbart. Planendringer som

Renter knyttet til rentebytteavtaler kostnadsføres når de er

er betinget av fremtidig opptjening, fordeles lineært over

påløpt og/eller inntektsføres når de er innvunnet. Urealisert tap

tiden frem til ytelsen er fullt opptjent.

eller gevinst i forbindelse med rentebytteavtaler, regnskapsføres
ikke da rentebytteavtalen anses å være sikring.

Forutsetningene som danner basis for beregningen
av pensjonsforpliktelsen omfatter antall opptjeningsår,

Avsetninger

diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler,

For enkelte resultatposter i regnskapet avsettes det for forvent-

fremtidig regulering av lønn, pensjoner og nivået på

ede fremtidige kostnader basert på estimater og informasjon

folketrygdens grunnbeløp og aktuarmessige forutsetninger om

som er tilgjengelig på tidspunkt for regnskapsavleggelsen.

dødelighet, frivillig avgang og uføretariff. Selskapet benytter

Disse avsetningene kan avvike fra faktisk fremtidig kostnad.

estimert foretaksobligasjonsrente som diskonteringsrente.

Avsetninger knytter seg eksempelvis til tap på kunder, ukurans

Forutsetningene som benyttes angis i note 2.

på varer og betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare,
herunder omtvistede forhold og rettssaker.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler er oppført i balansen til anskaffelseskost,

Viktige vurderinger i forbindelse med anvendelse

fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Et driftsmiddel

av IVAR IKS’ regnskapsprinsipper

anses som varig dersom det har en viss økonomisk levetid,

Bruk av regnskapsprinsipper krever bruk av skjønn.

samt en betydelig kostpris.

Følgende vurderinger er gjort av IVAR IKS i forbindelse
med bruk av selskapets regnskapsprinsipper.

Utgifter ved normalt vedlikehold og reparasjoner kostnadsføres
løpende. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker

Inntekter

driftsmidlenes levetid vesentlig, balanseføres.

Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Inntekter
presenteres netto, eksklusiv avgifter knyttet til salget.

Datterselskap

Selskapet har ingen rabatter.

Med datterselskap menes et selskap hvor IVAR IKS har
bestemmende innflytelse. Normalt innebærer dette en eierandel

Selskapets inntekter av vann, avløp og renovasjonstjenester

på over 50 %, hvor investeringen er av langvarig og strategisk

(VAR) til eierkommunene, inntektsføres i tråd med gjeldene

karakter.

gebyrstruktur og budsjettplan, vedtatt av styret og representant-

   

skapet. Inntektsføringer skjer månedlig. Andre inntekter knyttet

Selskapets investeringer i datterselskap, vurderes til laveste

til VAR inntektsføres i tråd med underliggende avtaler og

verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Slike investeringer

levering av tjenesten.

nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke kan antas
å være forbigående.

Driftskostnader
Driftskostnader resultatføres i samme periode som tilhørende
inntekt.
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Utbytte

Regnskapsføring

Utbytte fra datterselskap

Ved etablering av en regnskapsmessig sikring og så lenge

Morselskapet inntektsfører utbytte fra datterselskap i det samme

den vedvarer, foreligger dokumentasjon av hvilken type

året som datterselskapet disponerer utbyttet. Den delen av

risiko som sikres, hvilket sikringsobjekt som sikres, hvilket

utbyttet som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet,

sikringsinstrument som anvendes og hvorvidt sikringen er

representerer tilbakebetaling av investert kapital og trekkes fra

en kontantstrømsikring eller en verdisikring.

balanseført verdi av investeringen. Utbytte inntektsføres under
Kontantstrømsikring reflekteres ved at realiserte og urealiserte

finansposter.

gevinster og tap på sikringsinstrumentet ikke resultatføres før
Fordringer

det underliggende sikringsobjektet påvirker resultatregnskapet.

Kundefordringer er oppført til pålydende med fradrag for

Det skjer ingen regnskapsføring av sikringsinstrumentet før

avsetning til forventede tap. Enkeltfordringer nedskrives basert

dette tidspunkt.

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.

Skatt
IVAR IKS sin ordinære virksomhet er innen selvkost og er ikke
skattepliktige. Selskapet selger enkelte tjenester til datterselskapet

Usikre forpliktelser

IVAR Næring AS og for den delen er de skattepliktige.

Usikre forpliktelser regnskapsføres dersom det er sannsynlighetsovervekt for at de kommer til oppgjør. Beste estimat benyttes ved

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens

beregning av oppgjørsverdi.

betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet
med 24 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som

Offentlige tilskudd

eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier,

Offentlige tilskudd regnskapsføres til verdien av tilskuddet

samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av

på transaksjonstidspunktet.

regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige
forskjeller som reversereseller kan reverseres i samme periode

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.
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er utlignet og nettoført. Andre skattereduserende forskjeller
er ikke utlignet, men balanseført dersom det er sannsynlig
at foretaket kan utnytte dem, og eventuelt nettoført.
Investeringer i tilknyttede selskaper
I konsernregnskapet brukes egenkapitalmetoden som prinsipp
for investeringer i tilknyttede selskaper. Bruk av metoden
fører til at regnskapsført verdi i balansen tilsvarer andelen
av egenkapitalen i det tilknyttede selskapet, korrigert for
eventuelle gjenværende merverdier fra kjøpet og urealiserte
interngevinster. Resultatandelen i resultatregnskapet baseres
på andelen av resultatet etter skatt i det tilknyttede selskapet,
og korrigeres for eventuelle avskrivninger på merverdier og
urealiserte gevinster. I resultatregnskapet vises resultatandelen under finansposter.

Konsernregnskap for 2016
Note 2 Pensjons- og lønnskostnader
2016

2015

133 976 628

126 299 417

6 395 488

4 798 712

Folketrygdavgift

18 814 694

17 640 183

Pensjonspremie til KLP

16 770 952

13 518 925

8 897 363

15 513 041

184 855 124

177 770 279

2016

2015

Godtgjørelse styret

454 267

450 156

Honorar representantskap

193 450

159 523

1 709 937

1 612 428

227 250

401 000

380 733

76 352

Lønn, honorar
Andre personalkostnader

Endring av netto pensjonsforpliktelse
Sum lønnskostnader

Godtgjørelse til daglig leder, styremedlemmer osv.

Lønn til administrerende direktør
Kostnadsført lovpålagt revisjonshonorar eksl. mva.
Kostnadsført revisor andre tjenester eksl. mva.
Kostnadsført revisor juridisk bistand eksl. mva.

Av lønn til administrerende direktør inngår pensjonspremie på kr. 22 067.
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 2016 var 243,5, og utgjør 200,41 årsverk. I tillegg kommer 11 lærlinger.
Det er gitt lån til 40 ansatte med til sammen kr. 5.145.210,-.
Lånene løper med en rente som tilsvarer IVARs innlånsrente, men aldri lavere enn normrentesatsen for rimelige lån i arbeidsforhold
fastsatt av finansdepartementet.
I 2016 var IVAR IKS sin innlånsrente i snitt 2,2 % og normrenten var i snitt 2,28 %.
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 243 personer
per 31.12.2016. 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.

Pensjonskostnad
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen

2016

2015

20 108 764

20 306 281

7 026 488

6 226 883

Avkastning på pensjonsmidler

-6 063 312

-5 249 681

Administrasjonsomkostninger

1 009 323

1 020 009

Resultatført estimatavvik

2 784 327

5 757 526

Arbeidsgiveravgift

3 113 458

3 144 792

27 979 048

31 205 810

Netto pensjonskostnad

En del av pensjonspremien dekkes av de ansattes egenandel. Dette er ikke tatt med i aktuarberegningen av forpliktelsen,
men er ført som en reduksjon av den årlige pensjonskostnaden. Effekten for 2016 var 2,4 millioner NOK.
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Avstemming av beløp i balansen:

2016

2015

Beregnede pensjonsforpliktelser pr 31.12

264 661 727

243 532 996

-197 925 613

-178 102 010

9 409 792

9 225 769

-53 812 889

-57 947 592

Arbeidsgiveravgift estimatavvik

-7 587 617

-8 170 610

Netto pensjonsforpliktelse (+) / pensjonsmidler (-)

14 745 400

8 538 555

2016

2015

Diskonteringsrente

2,60 %

2,70 %

Forventet lønnsregulering

2,50 %

2,50 %

Forventet G-regulering

2,25 %

2,25 %

Forventet avkastning på fondsmidler

3,60 %

3,30 %

Pensjonsregulering

1,48 %

1,48 %

Pensjonsmidler pr 31.12.
Arbeidsgiveravgift (netto forpliktelse)
Ikke resultatført virkning av estimatavvik

Økonomiske forutsetninger

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

Note 3 Andre driftskostnader
IVAR IKS har har prissikring på strøm med Lyse forvaltning. Verdien av denne er pr. 31.12.2016 kr. 1 079 312 mens den
pr. 31.12.2015 var kr. 1 219 899.

Note 4 Spesifikasjon av resultat
Etter fordeling av inntekter og kostnader for morselskap, kan driftsresultatet for de enkelte områder spesifiseres på følgende måte:

Annen opptjent EK

Vann

Avløp

Renovasjon

Sum

Driftsinntekter

11 735 555

145 716 930

236 601 555

198 272 389

592 326 430

Driftskostnader

7 187 205

95 256 417

168 991 996

185 522 749

456 958 368

Avskrivninger

0

32 364 772

38 294 502

13 459 251

84 118 525

Nedskrivning

0

0

0

0

0

Finanskostnader

0

15 869 946

24 932 883

5 898 360

46 701 188

556 965

0

0

0

556 965

3 991 384

2 225 795

4 382 174

-6 607 971

3 991 384

Skattekostnad
Årsresultat
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Note 5 Spesifikasjon av anleggsmidler
Vann

Avløp

Renovasjon

Felles

Sum

Anskaffelsesverdi 31.12.2015

1 525 214 862

1 699 963 401

330 828 972

15 841 357

3 571 848 591

Akk avskrivninger 31.12.2015

751 834 920

535 727 203

101 198 645

7 229 347

1 395 990 115

Akk nedskrivninger 31.12.2015

32 105 202

32 105 202

Akk overført salg

94 800

3 527 234

3 432 434

Bokført verdi 31.12.2015

773 285 142

1 164 236 198

194 092 691

8 612 010

2 140 226 040

Anskaffet 2016

237 812 494

276 275 028

182 461 120

1 612 961

698 161 603

31 711 679

37 337 815

13 251 875

1 817 156

84 118 525

Nedskrivning 2016

0

0

0

0

0

Overføringer, salg

0

0

871 758

0

871 758

979 385 957

1 403 173 411

362 430 178

8 407 814

2 753 397 360

Avskrevet ordinært 2016

Bokført verdi 31.12.16

Nedskrivning er foretatt i den grad virkelig verdi er lavere enn bokført verdi. Takst for bygg på Hogstad var lavere enn bokført verdi,
og nedskriving til estimert salgsverdi ble foretatt i 2015.

Avskrivninger er foretatt med følgende satser:
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 %

EDB-utstyr og kontormaskiner
Biler

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

Note 6 Investeringer foretatt 5 siste år
2016

2015

2014

2013

2012

Vann

237 812 494

210 816 873

68 049 237

17 917 938

55 718 299

Avløp

276 275 028

366 976 257

276 337 425

115 456 149

149 393 333

Renovasjon

182 461 120

58 759 512

29 869 259

9 433 839

18 116 562

1 612 961

1 863 442

5 260 828

5 563 289

4 206 320

698 161 603

638 416 084

379 516 749

148 371 215

227 434 514

Felles
Sum

Note 7 Investering i datterselskap, tilknyttede selskap og andre investeringer
Investering i datterselskap:
Foretaksnavn

Forretningskontor

Eierandel

Stemmeandel

Egenkapital

Årets resultat

IVAR Næring AS

Stavanger

100 %

100 %

71 478 150

- 4 858 361

Andre langsiktige eierandeler

Bokført verdi

KLP Egenkapitaltilskudd

2 940 661

Sum
											

2 940 661
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Aksjer og andeler i tilknyttede selskap til konsernet:
Aksjer og andeler

Forretningskontor

Eierandel

Stemmeandel

Egenkapital

Årets resultat

Stavanger

22 %

22 %

2 971 037

-1 580

Forus Energigjenvinning KS

Sandnes

44 %

44 %

64 374 834

3 361 178

Forus Energigjenvinning 2 AS

Sandnes

43 %

43 %

65 737 874

-7 837 211

Vikeså

50 %

50 %

89 656 658

-292 359

Minorga Vekst AS

Grimstad

50 %

50 %

2 819 726

-2 872 765

Svaaheia Avfall AS

Egersund

20 %

20 %

6 136 324

-5 000 000

Bergen

10,50 %

10,50 %

Biogass Konsortium

Stølskraft AS

Ander aksjer:
Rekom AS

Resultat og egenkapital for 2016 er tallene for selskapene som helhet, og ikke konsernets andel. Resultat og egenkapital for 2016
er basert på beste estimat av foreløpige regnskapsrapporter mottatt fra tilknyttede selskaper. Eventuelt avvik fra endelig resultat
2016 blir korrigert i 2017.

Note 8 Langsiktige fordringer / langsiktig gjeld
Følgende fordringer forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt:

Lån til ansatte
Lån til eierkommuner og tilknyttede selskap
Sum

Mor/2016

Mor/2015

Konsern/2016

Konsern/2015

5 145 210

4 083 704

5 145 210

4 083 704

0

0

0

0

5 145 210

4 083 704

5 145 210

4 083 704

Følgende gjeld hos morselskapet forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt:
Mor/2016

Mor/2015

Konsern/2016

Konsern/2015

Langsiktig gjeld

2 765 272 111

2 208 763 498

2 765 272 111

2 208 763 498

Sum

2 765 272 111

2 208 763 498

2 765 272 111

2 208 763 498

Note 9 Egenkapital
Morselskap

Selskapskapital Annen innskutt
selskapskapital

IB Egenkapital 1.1

27 189 219

4 872 615

Åretsresultat overf. annen EK
UB Egenkapital 31.12

27 189 219

4 872 615

Annen opptjent SUM egenkapital
egenkapital
138 259 628

170 321 463

3 991 384

3 991 384

142 251 012

174 312 847

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

IB Egenkapital 1.1

Selskapskapital

Annen innskutt
selskapskapital

Fond for vurderingsforskjeller

Annen opptjent
egenkapital

SUM
egenkapital

27 189 219

4 872 615

0

138 018 199

170 080 033

-866 977

-866 977

0

137 151 222

169 213 057

Åretsresultat overf. annen EK
UB Egenkapital 31.12

-

-

27 189 219

4 872 615

Note 10 Fond for stenging og etterdrift av deponiet på Sele		
Avsatt etterdrift Sele 31.12.2015

9 360 869

Inntekt salg av gass fra etterdrift Sele 2016

303 728

Kostnader for etterdrift 2016

-338 310

Redusert avsetning p.g.a. endring i forventet etterdriftskostnader

-5 741 195

Avsatt etterdrift Sele 31.12.2016

3 585 092

I forbindelse med nedleggelsen av Sele avfallsdeponi er det avsatt for kostnader på bakgrunn av beregnet nåverdi av fremtidige
kontantstrømmer for etterdrift frem til 2040. 				
Beregningen består av inntekter og kostnader som fremkommer som følger:
Inntektene beregnes av estimert gassuttak multiplisert med en estimert pris per kwh. Pris per kwh er justert for estimert årlig økning
i konsumprisindeksen. Klepp Energi faktureres månedlig for faktisk uttak opp til 15kwh iht. avtale. Kostnadene er estimert og også justert
for estimert årlig økning i konsumprisindeksen. Nåverdi av inntekter og kostnader er diskontert med en diskonteringsrente.
Årlig økning konsumprisindeks og diskonteringrente, samt neste års driftskostnad, vurderes årlig i forbindelse med årsoppgjøret.
For regnskapsåret 2016 ble avsetningen justert ned med kr. 5 741 195.
Av etterdriften på Sele er kostnadene fordelt med 59 % til næring og 41 % til selvkost iht. gjennomsnittlig volum for levert avfall fra 1984.

Note 11 Skatteberegning
Grunnlag betalbar skatt:
Ordinært resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller
Anvendelse av underskudd tidligere år
Endring midlertidige forskjeller
Grunnlag betalbar skatt

Mor/2016

Mor/2015

4 548 349

-451 626

-2 320 491

0

-451 626

0

0

0

1 776 232

-451 626

Konsern/2016

Konsern/2015

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:
Betalbar skatt på årets resultat

444 058

0

Betalbar skatt i balansen

444 058

0

Årets skattekostnad fremkommer slik:
Betalbar skatt på årets resultat

444 058

0

1 887 618

1 105 198

Endring utsatt skatt / utsatt skattefordel

112 907

-112 907

112 907

-112 907

Avregning betalbar skatt fra tidligere år

0

0

-9 129

0

556 965

-112 907

1 991 396

992 291

Skattekostnad

IVAR.NO

ÅRSRAPPORT 2016

37

Spesifikasjon av grunnlag
for utsatt skatt/utsatt skattefordel:

Mor/2016

Mor/2015

Konsern/2016

Konsern/2015

Underskudd til fremføring

-

-451 626

-

-451 626

Grunnlag utsatt skatt / utsatt skattefordel i balansen

-

-451 626

-

- 451 626

Balanseført utsatt skatt / utsatt skattefordel i balansen

-

-112 907

-

-112 907

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

Note 12 Selvkostområder
Kortsiktig gjeld

Kortsiktig fordring

57 767 035

-

8 018 529

-

65 785 564

-

IB selvkost avløp

-

11 684 200

For lite innkrevd avløpsavgift fra eierkommuner i 2016

-

191 043

UB selvkost avløp

-

11 875 243

IB selvkost renovasjon

-

19 704 057

For mye innkrevd renovasjonsavgift fra eierkommuner i 2016

-

6 988 733

UB selvkost renovasjon

-

12 715 324

IB selvkost vann
For mye innkrevd vannavgift fra eierkommuner i 2016
UB selvkost vann

I henhold til retningslinjene for selvkost, vil for lite/mye innkrevd avgift reverseres gjennom økning/reduksjon av gebyrene over
en periode på 3 – 5 år.

Note 13 Bundne midler
Selskapet har bundne midler knyttet til skattetrekk pr. 31.12.2016 på kr. 8 625 153.

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. årsskiftet i regnskapet.
Pr. 31.12.16 utgjorde markedsverdien av avtalen kr. -19 318 587.

38

ÅRSRAPPORT 2016

IVAR.NO

Note 15 Kundefordringer
Kundefordringer er vurdert til pålydende etter fradrag for påregnelig tap.

Morselskapet

Kundefordringer til pålydende

2016

2015

92 829 461

71 355 025

0

0

92 829 461

71 355 025

Avsetning for tap
Sum

Note 16 Konsernmellomværende
Oversikt over IVAR IKS mellomværende med IVAR Næring AS:

Morselskapet

Debitorer samme konsern
Annen kortsiktig gjeld
Sum netto mellomværende

2016

2015

2 642 761

0

-126 075

-396 264

2 516 686

-396 264

Note 17 Transaksjoner med nærstående parter
IVAR IKS har i 2016 hatt transaksjoner med sitt datterselskap IVAR Næring AS.
Næringspliktig aktivitet relatert til renovasjon og avløp ble overført fra IVAR IKS til IVAR Næring AS i 2014. I den forbindelse
ble det inngått avtale om kjøp av tjenester fra IVAR IKS til IVAR Næring AS basert på en pris som er kost + 7 %.
Totalt har IVAR IKS belastet IVAR Næring med 11,1 millioner kroner. Transaksjonene er gjennomført på armlengdes avstand.

Note 18 Investering i rentefond
Anskaffelse
kost

Tidligere
verdiendring

Periodens
verdiendring

Balanseført
verdi

Rentefond

30 907 921

-375 324

343 586

30 876 183

Balanseført verdi 31.12.

30 907 921

-375 324

343 586

30 876 183
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