Styret
Dato:

19.03.2018 09:00

Sted:
Notat:
Det settes av tid til å gjennomføre styrets egenevaluering (utsatt fra forrige møte). Eget notat
med spørsmålstillinger sendes til styrets medlemmer.

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil 916 38 409 evt.
på e-post jorgen@rense.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.
15.03.2018
For leder i Styret, Bjørn Kåre Sevik

Jørgen Fidjeland
Daglig leder
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SAKSFRAMSTILLING

Styrerapport nr. 2/2018
Februar 2018
Daglig leder skal i henhold til selskapsavtalens § 10 gi styret underretning om selskapets
virksomhet, stilling og resultatutvikling minst hver tredje måned. Lov om interkommunale
selskaper angir sammen med forarbeidene til loven hva styret bør få underretning om.
1. Økonomi

Driftsregnskap
Det er foretatt en detaljert gjennomgang av budsjettet sett i forhold til
fjorårets underskudd. Budsjettet ble laget på sommeren 2017 ut fra de
prognosene vi hadde da. Jeg hadde da ikke forutsett det store
underskuddet. Selv om budsjettet ble økt noe, så har vi ikke den
romsligheten jeg ønsker. Dette fraviker fra det jeg opplyste om på forrige
styremøte.
Jeg har laget en mer detaljert periodisering av budsjettet og vi har fått
regnskapsført alle større kjøp som er foretatt pr. dato.
Regnskapet pr. 28.2. viser at vi er mindreforbruk så vidt lavere enn det
forventede/periodiserte budsjettet.
Prognose for resten av året tyder på at vi kan klare budsjettet, men har
ikke rom for vesentlige overraskelser.
Prognosen er basert på følgende forutsetning:
 Regnskapsført forbruk hittil i år
 Vannmengder i til anlegget i 2018 blir lik 2017
 Den nedgangen vi har hatt i kjemikalieforbruk og slamproduksjon
vil fortsette ut året på samme nivå
(prosentvis nedgang i forhold til innkommende vannmengde)
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Kommentar til forutsetningene.
Våren i fjor var ganske tørr, høsten tilsvarende våt. Total vannmengde i
2017 var nesten helt lik snittet for de siste 7 årene. Pr. 15.3 ligger
vanntilstrømning 5 % over samme tid i fjor. I slutten av januar lå vi hele 38
% over.
Strømforbruk for renseanlegget ligger på 83 % av forbruket på samme tid i
fjor.
Nedgangen i slamproduksjon, kjemikalieforbruk og kalkforbruk ser ut til å
holde seg stabilt på et lavere nivå enn i fjor. Vi forventer ikke at det er
vesentlig mer å hente på kjemikalieforbruket, men jobber med å få
slamproduksjonen ytterligere ned.
Noen driftsprosjekt som ble utsatt i fjor, ble igangsatt på nyåret. Disse er
delvis regnskapsført og eller i det alt vesentlige tatt med i prognosen. Men
vi ser at vi nå må holde igjen på noen tiltak vi hadde tenkt å gjennomføre.
Selv om budsjettet ble strammere enn påtenkt, så mener jeg vi ikke
trenger å stoppe alt vedlikehold. Mindre utskiftinger blir utført.

Låneutgifter
Det er budsjettert med en rente på 2,5 % for 2018. Flytende rente er for
tiden: 1,4 % (116,9 mill.) og 1,5 % (14,9 mill.). Vi har ingen lån med fast
rente. Det ble tatt opp ett lån i desember. Renter og avdrag for dette ble
ikke med i budsjettet for 2018. Rentemarginen som nevnt over gjør likevel
at totale låneutgifter blir litt lavere enn budsjettert i 2018.
2. Driftsresultater

Oppfyllelse av rensekrav
Fosfor:
Som nevnt i forrige rapport var det flere forhold i januar som medførte at
det ble en dårlig måned. Dette er nå i normal gjenge. Vi har hentet inn en
vesentlig del av etterslepet og har en prognose for 2018 på greit over
rensekravet.
Organisk stoff:
Her er det ikke noe gjennomsnittskrav. Kun krav for den enkelte prøve. Vi
kan ha 3 prøver pr. år som ved gitte betingelser ikke trenger å klare
rensekravet.
Antall prøver hittil i år: 5
Antall prøver som har klart kravet: 5
Overløpsdrift – RA, pumpestasjoner
Ved renseanlegget har vi ikke reelt overløpsdrift. Alt vann som kommer til
anlegget passerer forbehandling hvor vi tar ut søppel, papir, fett og sand.
Omløp ved renseanlegget regnes inn i renseeffekten i henhold til
konsesjon. Vi har hatt 7 % i omløp hittil i år. Det er en nedgang i forhold til
i Januar, men er fortsatt høyt. Tiltak er gjennomført slik at dett nå er under
kontroll.
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Utslipp fra
pumpestasjoner
Hittil i år

Timer med
utslipp
66

Kg
Fosfor
65

Kg fosfor i %
av tilført RA
3,2 %

I tabellen er det tatt med både utslipp pga. planlagt vedlikeholdsstopp og utslipp pga.
manglende pumpekapasitet eller driftsstans

2/3 av utslippet skyldes en planlagt vedlikeholdstans på P20 Sjøormen.
Slam
Alle prøver viser analyseresultater innenfor angitte verdier i slamforskriften
Slam brukes i landbruket innenfor grensene angitt i klasse II.
Prøver hittil i år ligger også innenfor de strengere kravene til klasse I.
Forhold til naboer / brukere
Det har ikke vært klager på lukt fra renseanlegget eller ledningsnett i
perioden.
Spesielle hendelser
Ingen saker.
3. HMS

Sykefravær
Sykefravær hittil i år: 3,2 %. Herav 1,5 % som korttidsfravær (egenmelding)

Sykefravær
Tønsberg renseanlegg
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Status HMS-arbeid
Ingen registrerte avvik i perioden.
Det vurderes å benytte samme metodikk som bl.a. Tønsberg kommune
benytter for en mer systematisk oppfølging av psykososialt arbeidsmiljø.
Metoden som kalles 10-Faktor, er en forskningsbasert metode utarbeidet
av KS og som blir brukt i svært mange kommuner.
4. Utvikling innen
fagområdet

Nytt fra myndighetene
Nytt fra NORSK VANN
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Samarbeid med kommunene.
Vi har jevnlige møter med kommunene vedr. samordning av
utslippstillatelser og rapportering. Det største fokuset er på reduksjon av
fremmedvann. Tønsberg har tatt viktige grep på dette. Det er ansatt egen
person for å lete opp feilkoblinger mv på avløpsnettet. I tillegg har de
igangsatt prosjektering for å fjerne en overvannstilførsel på Sem. Dette har
mye å si for reduksjon av våre utslipp fra ledningsnettet, spesielt fra P11
Korten.
5. Greve Biogass

Arbeidet med ny slamlinje er blitt kraftig forsinket. Det er nå lite sannsynlig
at dette kommer i drift før i 2020.
Greve hadde planlagt å sende en del rejektvann til avløpsnett pga. for liten
lagringskapasitet. Omfanget av dette har blitt vesentlig mindre enn
beregnet og har ikke medført ulemper for oss.
Fremtidig organisering
Styret har jobbet med skisser for en endring av fremtidig
organisasjonsform. Bakgrunnen er bl.a. at vilkårene for enerettstildeling
snart ikke lenger er til stede, fordi omsetningen av matavfall og slam vil
utgjøre mindre enn 20 % av totalomsetningen. Dessuten er det en
utfordring med finansiering av fremtidige investeringer med dagens modell.
Det har også vært problematisert at Tønsberg kommune sitter som eier av
fabrikken etter 20 (+10) år.
Det er utarbeidet 3 alternativer som vil bli nærmere presentert på møtet.

6. Referatsaker

Personrammedirektivet
Selskapet har et meget beskjedent omfang av behandling av persondata.
Vi må likevel gjøre en gjennomgang av rutiner mv som følge av det nye
personrammedirektivet som ventelig trer i kraft 25 mai 2018.
Denne jobben er nå gjort og nødvendige rutiner er revidert og
risikovurderinger er gjennomført. Det gjenstår å inngå en ny
databehandleravtale med Tønsberg kommune som kjører lønn for oss. Vi
avventer til Datatilsynet kommer med en ny mal for dette i mars/april.
Biogassbiler
Ny personbil er levert (Octavia stasjonsvogn) Dermed går 2 av 3 biler på
biogass. Bilene skal merkes med at de går på biogass. Den gamle
personbilen er solgt.
Prosjekt: Prosessavløp fra næringsmiddelindustrien
Tønsberg kommune har dratt i gang et prosjekt for å vurdere om man kan
ta ut komponenter i avløpsvannet fra næringsmiddelindustrien og ta det
direkte inn i prosessen hos Greve biogass. Prosjektet blir særlig
interessant dersom Findus flytter til Åskollen.
Foruten kommunen og vi, er Greve biogass, Findus, Tine og Nortura med i
prosjektet. Dersom prosjektet blir realisert vil det redusere belastningen inn
på renseanlegget. Jeg har derfor gitt signal om at vi kan bidra med kr
25 000 i prosjektet som har en ramme på kr 250 000.
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Avtale om beredskapstillegg
Det er inngått ny avtale om beredskapstillegg fra 1.4.2018. Dagens tillegg
har stått stille i mange år og var betydelig lavere enn Færder kommune og
noe lavere enn i Tønsberg. Etter ny avtale er vi nå på tilnærmet samme
nivå som Tønsberg (litt lavere). Nytt er at avtalen indeksreguleres i tråd
med sentral lønnsfastsettelse for fagarbeider.
Arbeidsmiljøloven åpner for en avspasering etter vakt på 1:7, mens det før
var 1:5. 1:7 gir 2,5 dagers avspasering etter vakt, mens 1:5 gir rett til 3,5
dager med avspasering. Vi har beholdt 1:5, tilsvarende som i Tønsberg og
Sandefjord. Færder har nå 1:7.
Avtalen er løpende til den sies opp av en av partene.
7. Oppfølging av
Vedtak

Fra representantskapet
 Endring av vedtektene
Avventer endelig tilbakemelding fra Sandefjord om de ønsker å
trekke seg fra selskapet.
Fra styret
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