EIERAVTALE
TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

1. Hensikt
Eieravtalen har som hensikt å regulere forhold mellom deltakerne og selskapet som ikke er
nedfelt i selskapsavtalen.

2. Eierstyring
Selskapet plikter å levere til kommunene de opplysninger man trenger for å opprette og
ajourholde register over den enkelte kommunes selskaper.
Selskapet skal så langt som mulig etterkomme den enkelte kommunes styringssignaler dersom
dette ikke går på tvers av selskapsavtale, eieravtale eller andre deltakerkommuners interesser.
I så fall skal styret sørge for å få saken vurdert i representantskapet.

3. Anleggsdeler
Selskapet eier og har drifts- og vedlikeholdsansvar for anlegg hvor minst to av
deltakerkommunene er tilknyttet. Dette gjelder følgende anlegg:
a) Eiendommen Gbnr. 140/933 i Tønsberg (renseanlegget) med tilhørende bygninger

og avløpsledninger, inkl. utløpsledninger.
b) Pumpestasjon PA009 på Kilen og strekningen herfra til renseanlegget.
c) Strekningen fra krysset Kaldnesalleen/Solveien til pumpestasjon PA020 Sjøormen,
inkl. pumpestasjon PA019 ved Færder vgs.
d) Pumpestasjon PA020 Sjøormen og strekningen herfra, under Kanalen og frem til
pumpestasjon PA009 på Kilen.
e) Strekningen fra avslutning av pumpeledning fra pumpestasjon P14 Fadum til
Pumpestasjon PA013 Auli.
f)

Pumpestasjonen PA013 Auli og strekningen herfra til pumpestasjon PA012 ved
Travbanen.

g) Pumpestasjonen PA012 Jarlsberg ved Travbanen og strekningen herfra til
pumpestasjon PA011 Korten.
h) Pumpestasjon PA011 Korten og strekningen herfra til krysningspunkt med ledningen
fra Træleborg.
4. Greve biogass AS
Selskapet er medeier i Greve biogass hvor vi også har en fast styreplass. Dersom ikke
representantskapet bestemmer noe annet i det enkelte tilfelle, skal representantskapets
leder møte for selskapet i generalforsamlingen til Greve biogass.
Representantskapet oppnevner selskapet styremedlem i Greve biogass.
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5. Fordeling av kostnader
Endring av fordelingsnøklene tas opp til vurdering når det skjer vesentlige endringer eller når en
av deltakerkommunene ber om det.
1.

Administrasjonsutgifter:
Utgiftene fordeles etter den enkelte kommunes andel av selskapets øvrige
driftsutgifter.
Administrasjonsutgiftene omfatter bl.a. lønn til daglig leder, kontoradministrasjon,
kontorutgifter, regnskap, revisjon, representasjon, informasjon, medlemsavgift i
Norsk Vann.

2.

Driftsutgifter - renseanlegg
Utgiftene fordeles etter tilførte mengder justert for tilførsler av
forurensningskonsentrasjoner. Jfr. Notat fra Aquateam dat. 20.5.2011.
Færder
Re
Tønsberg

3.

Driftsutgifter – septikmottak
Utgiftene fordeles etter registrerte mengder inn på anlegget.
Utgiftene til mottaket inkluderer direkte utgifter til mottaket pluss septikens andel av
utgiftene til vannbehandling, slambehandling, prøvetaking og utslipp.
Færder
Re
Tønsberg

4.

38 %
23 %
39 %

Ledningsnett og pumpestasjoner
Utgiftene fordeles etter tilførte vannmengder.
Færder
Re
Tønsberg

5.

20 %
8%
72 %

43 %
4%
53 %

Slambehandling
Tønsberg renseanlegg har tildelt enerett til Greve biogass for behandling av slam.
Kommuner som leverer avvannet slam fra eget anlegg skal viderefaktureres avtalt
pris for behandling hos Greve biogass uten påslag dersom de ikke mottar faktura
direkte fra Greve biogass.
Eventuelle ekstrakostnader som påløper som følge av at slamkvaliteten ikke oppfyller
gjeldende krav for bruk i landbruket, påhviler den kommune eller selskap som eier
anlegget hvor slammet produseres.

Fordeling av investeringsutgifter følger i utgangspunktet fordeling av driftsutgiftene, men
representantskapet kan fastsette egne fordelingsnøkler for det enkelte prosjekt.

6. Innkreving fra kommunene
Budsjetterte drifts- og investeringsutgifter kreves inn fra kommune i 4 like store terminer pr år
med forfall 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.
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Mindre over-/underskudd reguleres i et justeringsfond som salderes i det kommende årets
budsjett. Større over-/underskudd skal tilbakebetales /innkreves fra deltakerkommunene
straks regnskapet er fastsatt.
Alle regninger sendes kommunene senest 30 dager før forfall. Etter forfall kan det beregnes
morarenter etter Lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17.12.76.

7. Drift og vedlikehold av anlegg
Både selskapet og kommunene har plikt til å anordne og vedlikeholde sine anlegg etter
beste tilgjengelige teknologi slik at jevn, økonomisk og sikker drift oppnås. Feil skal straks
etterspores og rettes.
Private avløpsledninger kan ikke tilkoples direkte på selskapets nett eller anlegg forøvrig.
Kommunene skal ha oversikt over abonnenter som kan ha påslipp som påvirker
slamkvaliteten. Ved behov for kildesporing av miljøgifter i slammet skal kommunene bistå
selskapet.
Selskapet og kommunene skal gjensidig varsle hverandre om tiltak eller omstendigheter
som det kan være av betydning å kjenne til.
Selskapets ledningsnett skal ligge i Tønsberg kommunes ledningsnettdatabase. Tønsberg
kommune sørger for ajourføring av databasen etter innspill fra selskapet, og skal ha rutiner
for å overføre databasen til gravemeldingstjenesten.

8. Samordning av drift
Selskapet og kommunene skal etter gjeldende utslippstillatelse samordne sin drift slik at
avløpsnettet totalt sett drives mest mulig optimalt med hensyn til å redusere utslipp.
Alle parter plikter å bidra med nødvendig informasjon og ressurser slik at utslippstillatelsene
til selskapet og øvrige deltakerkommuner kan overholdes.
For å unngå overbelastning av ledningsnett og renseanlegg skal kommunene, så langt som
mulig innenfor forsvarlige økonomiske rammer, frakoble minst like store mengder
fremmedvann fra avløpsnettet som det man tilfører fra ny bebyggelse.

9. Pumpeverksted
Selskapet driver pumpeverksted for kommunene. Kommunene skal som hovedregel levere
sine pumper her for reparasjon. Selskapet skal sørge for at reparasjon skjer snarest og uten
ugrunnet opphold. Fakturering til kommunene skjer til selvkost med et administrasjonspåslag
på 10%.

10. Ikrafttredelse og endringer
Denne avtalen gjelder fra 1.1.2019.
Senere endringer i eieravtalen vedtas av representantskapet.

Dato for vedtak i kommunestyrene:
Re kommune
23.10.2018
Færder kommune
31.10.2018
Tønsberg kommune
7.11.2018
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