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SAKSFRAMSTILLING

Styrerapport nr. 5/2018
September – Oktober/November
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

Låneutgifter
Det er budsjettert med en rente på 2,5 % for 2018. Flytende rente er for
tiden: 1,75 % (117,1 mill.) og 1,85 % (10,8 mill.). Det er en økning på 0,15
siden sist møte. 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.
Driftsregnskap
Regnskapet pr. 31.10 viser at vi er merforbruk så vidt høyere enn det
forventede/periodiserte budsjettet.
Prognose for resten av året tyder fortsatt på at vi kan klare budsjettet.
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Forbruket i fjor pr. 31.10 var 78% av endelig regnskap.

2. Driftsresultater

Oppfyllelse av rensekrav
Fosfor:
Renseresultat hittil i år er på 91,5 % og vi har en prognose for 2018 som
tilsier det går greit i forhold til 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: 23
Antall prøver som har klart kravet:20
De 3 prøvene som ikke har klart kravet skyldes vanskelige forhold med
H2S kombinert med driftsproblemer med 2 av linjene.
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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. I omløp har det gått 3 % av vannmengden og 2,3 % av
fosformengden hittil i år.
Utslipp fra
pumpestasjoner
Totalt
Utslipp pga driftsstans

Timer med
utslipp
374
106

Kg
Fosfor
472
125

Kg fosfor i %
av tilført RA
1,2 %
0,3 %

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

I utslippstillatelsen har vi et krav på 2 % utslipp. Utslipp pga. planlagte og
godkjente utslipp skal da ikke regnes med. Halvparten av utslippet skyldes
en planlagt vedlikeholdstans på P9 Kilen i forbindelse med rehabilitering
av selvfalledning ned til Vallø.
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
Vi har hatt 2 registrerte klager på lukt fra renseanlegget i perioden. I
begge tilfellene har det vært angitt at det har vært lukt noen dager.
Lukten henger samen med H2S konsentrasjonene inn på anlegget. Vi
registrere at det gamle luktbehandlingsanlegget er for dårlig og at det i
tillegg er kanaler og vifter gamle og modne for utskifting.
Vi har vært i kontakt med leverandører av luktbehandlingsanlegg for å
finne egnede løsninger og har bedt Cowi om å lage et forprosjekt med
kostnadsoverslag for dette. Det tas sikte på å få dette inn i budsjettet for
2020.
Energiforbruk
I pumpestasjoner henger forbruket direkte sammen med vannmengden.
Forbruket er lavere enn i 2017. Stasjonene P11 og P12 ble i 206
etterisolert.
I renseanlegget er forbruket på ca. 90% av fjoråret. Det er fortsatt
forbedringspotensialet, særlig mht. styring av luft til biobasseng.
Spesielle hendelser
Ledningstrekk i Øvre Bogenvei er skiftet. Omkoblingen skjedde helga
17-18 november. Vi har hatt flere runder med fylkesmannen før tillatelse
ble gitt.
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3. HMS

Sykefravær
Sykefravær hittil i år: 2,4 %. Herav 1,1% som korttidsfravær (egenmelding)

Sykefravær
Tønsberg renseanlegg
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Status HMS-arbeid
Det er registrert 8 hendelser i perioden. 4 av disse er knyttet til store
konsentrasjoner av H2S-gass i anlegget. 3 er knyttet til brudd på egne
rutiner og 1 er bruk av bil uten sertifikat.
Høsten har vært spesiell med lite nedbør ut hele oktober. Det har medført
at vannet inn er svært konsentrert samtidig som bakken er varm slik at
innkommet avløpsvann har vært varmt over lang tid (over 15 grader). Dette
medfører at vannet råtner på vei hit og når vi blåser inn luft frigjøres det
store mengder H2S gass. Det meste er i tildekkede basseng og kanaler,
men noen arbeidsoperasjoner krever at luker mv. må åpnes.
Alle ansatte går med H2S måler på seg, og området har blitt forlatt når det
er registrert for høye konsentrasjoner. Det er registrert verdier over 100
ppm, mens grenseverdien for opphold er 10 ppm.
Vi har hatt en gjennomgang med bedriftshelsetjenesten om hendelsene.
4. Strategi og
bærekraft

Strategisk plan ble vedtatt 6.6.2016.
Planen angir mål og valgt strategi på utvalgte utfordringer.
Status pr. 1.11.2018:
Mål
Rent vann – kravene blir høyst sannsynlig overhold i 2018, men marginene
bør bli noe større.
Ren luft - Lite klager i år, men det er behov for å forbedre luktbehandling
på gammel del.
Ren energi – Har implementert energistyring, men har ikke begynt å
produsere biogass og drivstoff fra slam
Utfordringer og strategiske valg
Eierstyring – Strategien er fulgt.
Omdømme, samfunnsansvar, kommunikasjon -strategien er fulgt.
Miljø og klima – strategien er fulgt.
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Drift og FOU – strategien er i hovedsak fulgt. Fokuset på innovasjon er noe
svakt.
HMS og kvalitet – strategien er fulgt.
Organisasjon- og personalutvikling – Strategien om at kjernekompetanse
skal finnes blant egne ansatte er bare delvis fulgt. Vi mangler kompetanse
på automasjon slik at vi selv kan utføre viktige endringer i driftskontroll.
Økonomi – Strategi er fulgt.
Bærekraftmål ble vedtatt 14.2.2018
Status pr. 1.11.2018
Overordnet mål- Dette angir mer retning enn konkret mål – OK
Delmål 1 – Klimagasser
a) Utarbeide årlige klimaregnskap – OK
b) Kjøretøy over på biogass når de byttes ut - OK (2 av 3 går på biogass)
c) Miljøkonsekvenser skal vurderes ved nyanskaffelser – delvis oppfylt.
d) Utslipp av klimagasser skal reduseres fra 2013-nivå – negativ utvikling
Vi vil ikke nå målet før vi produserer biogass av slam.
e) Lage biogass og drivstoff fra slam - ikke oppfylt
Delmål 2 – Energi
a) Rapportering av forbruk i årsrapport og styrerapport – OK
b) Etablere energistyringssystem – OK
c) Vise energimengde fra fett og slam i klimaregnskap – OK
d) Redusere brutto spesifikt energiforbruk (kWh/m3 - Status beregnes i
årsrapport
Delmål 3 – Utslipp til vannforekomst
a) Overholde utslippstillatelsen - OK
b) Mindre enn 1% utslipp fra pumpestasjoner – OK
c) Utslipp som skyldes driftsstans skal fikses innen 24 timer –
Vi hadde 1 hendelse i vår som tok lengre tid. Feil på 1 pumpe på
Sjøormen gav flere dager med noe utslipp pga. mye nedbør i samme
periode.
Delmål 4 – Ledningsnettets funksjonalitet
a) Ha aktiv rolle overfor kommunene vedr. reduksjon av fremmedvann –OK
b) Separere fremmedvann ved tilknytning av ny bebyggelse – Gjelder
egentlig kommunene. Status ukjent.
Delmål 5 – Robusthet
a) Utslipp pga. driftsstans skal være mindre enn 0,1 % av tilførsel til RAikke oppfylt.
b) Utslipp til luft og vann skal ikke være til vesentlig sjenanse – ikke OK
5. Utvikling innen
fagområdet

Nytt fra myndighetene
Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene 2019
Fylkesmannens forventningsbrev inneholder ikke vesentlig momenter som
krever at vi må ta nye grep. Aktuelt for oss er bl.a. fokus på inkluderende
arbeidsliv, forhold for utenlandske arbeidere ved kontrakter, ytringsfrihet
på arbeidsplassen, utslipp av klimagasser, klimatilpassing.
Dette er forhold vi allerede har tatt tak i.
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Kommuneplanens arealdel – Tønsberg
Arealdelen er på høring. Det er avsatt et område til utvidelse av
renseanlegget på Essos tomt mot sørøst. Dette er i tråd med tidigere
planer. Byggegrensen er satt til dagens veggliv mot sjøen. Dette er
innenfor 100-meters beltet. Arealet mot sjøen er satt til LNF-område og må
antagelig gjøres tilgjengelig for folks vandring langs sjøen.
Resten av sydøstsiden foreslås avsatt til friområde, mens det er lagt opp til
boligområde mot vest. Det er forutsatt at luktproblematikk vedr.
renseanlegget må avklares.
Nytt fra NORSK VANN
Samarbeid med kommunene.
Vi har hatt møte med Tønsberg kommune vedr. beredskap og har fornyet
vår avtale med dem. Den sikrer oss hjelp dersom det skjer større
hendelser, først og fremst på ledningsnettet.
Vi er blitt enige om å starte et felles prosjekt for fornyelse av
pumpeledninger som ligger i, og langs Ringveien. Vår ledning utgjør det
meste og vi har derfor fått ansvaret for prosjektet. Vi tar sikte på å lage et
forprosjekt i 2019 med tanke på oppstart i 2020 eller 2021. Ledningen er
over 40 år og det er kritisk dersom det skjer et brudd i Ringveien.
Sannsynlig løsning er å trekke inn en strømpeforing eller et nytt rør i
eksisterende ledning.
Fond i Tønsberg Renseanlegg
Vi har hatt en ny gjennomgang med revisor vedr. fond i selskapet. Vår
tidligere revisor hadde en helt klar oppfatning av at de nye retningslinjene
måtte tolkes slik at det ikke var rom for fondsoppbygging hos oss.
Vår bransjeorganisasjon, Norsk Vann, har laget en veiledning der de ser
annerledes på dette. I hht. veiledningen gis det rom for at også IKS kan ha
et bundet driftsfond selv om selvkostfondet skal ligge i kommunene.
Revisor sier seg enig med Norsk Vann og mener vi kan ha et bundet
driftsfond hos oss, men at rammene for dette må være strammere og
bedre avklart med kommunene.
Vi kommer derfor til å legge opp til å ha et bundet driftsfond der midlene
tilbakebetales kommunene i løpet av en 3 års periode. (Selvkostfondet
skal utjevnes over maksimalt 5 år). I tillegg bør etablering og bruk av et
fond avtales med kommunene. Det foreslås derfor at vi tar med et avsnitt
om dette i ny eieravtale som skal vedtas i forbindelse med
kommunesammenslåing Tønsberg /Re.
Fondet vil bli mindre enn det vi har hatt før, men gir oss mulighet til å takle
mindre overskudd/ underskudd uten å måtte tilbakebetale eller kreve inn
penger fra kommunene midt i budsjettåret.
6. Greve Biogass

Arbeidet med ny slamlinje har foreløpig ikke resultert i konkrete tiltak.
Opprinnelige planer har måttet endres pga. økonomi og plassmangel på
Rygh. Styret jobber aktivt med alternative løsninger. Dette omfatter både
behandling på Rygh, men også samarbeid med andre aktører om
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behandling på andre lokaliteter.
Det informeres nærmere om dette på møtet.
7. Referatsaker
8. Oppfølging av
Vedtak

Fra representantskapet
Endring av vedtektene
Alle kommuner har godkjent ny selskapsavtale og at Sandefjord trer ut av
selskapet fra nyttår.
Fra styret
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REVIDERING AV SELSKAPS- OG EIERAVTALEN - 2020
Forslag til vedtak:
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Vedlegg:
Skriv inn vedlegg her

SAKSFRAMSTILLING
BAKGRUNN
Kommunestyrene har i høst vedtatt ny selskapsavtale og eieravtale der Sandefjord ikke
lenger er deltaker. Dette gjelder fra 1.1.2019. Vi må imidlertid revidere disse på nytt i
forbindelse med kommunesammenslåing Re /Tønsberg i 2020.
FAKTAGRUNNLAG
Selskapsavtalen er det formelle juridiske grunnlaget. Denne må vedtas av alle
kommunestyrene og meldes inn til Brønnøysundregistrene
Den nylig vedtatte selskapsavtalen er laget som en minimumavtale der kun de lovbestemte
deler er med (med et par små unntak).
Eieravtalen er ikke lovbestemt og her er det svært stor grad av avtalefrihet.
Eieravtalen angir i dag bl.a.
 Hvilke ledningsstrekk og pumpestasjoner, renseanlegg selskapet har ansvaret for
 Kostnadsfordeling mellom eierne
 Tidspunkt for fakturering
 Samarbeid om drift og vedlikehold mv.
Endringer i eieravtalen vedtas av representantskapet, men det er satt krav om enstemmig
vedtak.
VURDERINGER
Selskapsavtalen
Det ble gjort en god del endringer ved den nylig vedtatte avtalen. Det legges ikke opp til
endringer her med unntak av det som er påkrevd vedr. navn på eierne og reviderte
eierandeler.
Antall styrerepresentanter ble redusert fra 6 til 5, og det er ikke lenger vararepresentanter.
Dette foreslås opprettholdt.
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Eieravtalen
Her må det gjøres noen endringer.
 Anleggsdeler som vi eier må endres.
I dag er prinsippet slik at vi eier og drifter der det kommer avløpsvann fra 2 eller 3
kommuner. Ved kommunesammenslåing Re/Tønsberg blir strekningen fra E18 til
Kilen en ren kommunal sak for Tønsberg. Dette omfatter ledningsstrekk og
pumpestasjonene P11 Korten, P12 Jarlsberg, P13 Auli.
Alle lån tilknyttet disse anleggene er nedbetalt.


Kostnadsfordelingene må endres noe
o Renseanlegget – små justeringer
o Pumpestasjoner og ledningsnett – store justeringer
o Septikmottak – mindre justeringer

ALTERNATIVE LØSNINGER
Maktfordeling i representantskapet
Siden selskapsavtalen er en minimumsavtale, følger det av IKS-loven at alle endringer må
vedtas likt i kommunestyret hos alle eierne. Dette er uavhengig av maktforhold for øvrig.
Tønsberg kommune er største eier og vil etter sammenslåing ha over 75% eierandel.
Dette innebærer at ved «normale regler» ville Tønsberg alene kunne bestemme alt utenom
nevnte endringer i selskapsavtalen.
Selskapet er litt spesielt ved at det fra 2020 bare vil være 2 eiere. Tønsberg kommune har
valgt å gi fra seg noe av den makten man har som desidert største eier. Tønsberg kunne
etter «normale regler» alene ha bestemt alle endringer i eieravtalen, men har gitt avkall på
dette ved at det er satt krav om enighet.
I enkeltsaker som ikke gjelder endringer av selskapsavtale eller eieravtale, har imidlertid
Tønsberg kommune «flertall» og kan bestemme alene i kraft av møteleders dobbeltstemme.
Selskapsavtalen angir at representanten fra Tønsberg er leder av representantskapet.
IKS-loven angir at møtene skal ledes av representantskapets leder og at det ved
stemmelikhet avgjøres av møteleders dobbeltstemme.
Det er en juridisk gråsone dersom Tønsberg stiller med vararepresentant i
representantskapets møte. I ny eieravtale bør det derfor nedfelles at representantskapets
møter skal ledes av Tønsberg kommunes faste representant eller dens vararepresentant.
Eksempel på saker som ved uenighet kan avgjøres av Tønsberg alene ved dobbeltstemme:
 Fastsette styrets godtgjørelse
 Valg av revisor
 Vedtak av budsjett, herunder låneopptak
 Fastsette regnskap
 Vedta årsmelding
 Inngå samarbeidsavtaler eller ha eierandeler i andre selskap
(Dersom en slik avtaler medfører kostnader, må man oppnå enighet mht. fordeling av
kostnadene.)
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Eksempel på saker som krever enstemmighet:



Valg av styre og styreleder (avgjøres ved loddtrekning ved stemmelikhet)
Endring av kostnadsfordeling mellom kommunene
(Tønsberg alene kan altså bestemme budsjettets størrelse, men kan ikke alene endre hvor
stor andel av dette skal betales av hhv. Tønsberg og Færder)





Endring av hvilke anleggsdeler selskapet skal ha ansvar for å bygge og drive
Endre avtalen med Greve biogass
Andre bestemmelser i eieravtalen vedr. betalingsrutiner, samarbeid om drift mv.

Kostnadsfordeling
Selskapsavtalen angir nokså overordnet at kostnadene skal fordeles i forhold til tilførte
vannmengder og forurensningsmengder. Eieravtalen fastsetter dette mer detaljert.
I dag fordeles kostnadene 50/50 etter vannmengder og forurensningstilførsel. Dette er en
anbefaling fra Aquateam Cowi og er faglig begrunnet. Jeg ser derfor ingen grunn til å endre
det.
Det er ønskelig å ta en diskusjon med eierkommunene om man har synspunkter på
praktiseringen før neste revisjon. Bla. a ønsker jeg å diskutere følgende:
 Skal det foretas en etterkalkyle av tilførte mengder, eller skal dette ligge fast? (frem til
neste revisjon av avtalen)
Vi kan f.eks. etterkalkulere vannmengden årlig og justere forurensningstilførslene
hvert 5. eller 10. år.



Skal eventuell etterkalkyle reguleres mot et fond eller tilbakebetales/innkreves året
etter?
Skal vi avtale en fast rullering av måleprogram for å justere fordelingen?

Fond
Revisor åpner opp for bruk av fond dersom dette er avtalt med kommunene og organisert slik
at det ikke blir et dobbelt selvkostfond.
Det er derfor ønskelig å ha bestemmelser om dette med i avtalen.
Beredskap
Vi har i dag en beredskapsavtale med Tønsberg kommune. Det er ønskelig å overføre dette
til eieravtalen. Det vil gjøre beredskapsavtalen mer «synlig» og øke bevisstheten rundt den.
Eiermøte
I flere selskaper har man jevnlige eiermøter for å uformelt kunne diskutere viktige saker før
de fremmes for behandling. Det har ikke blitt praktisert hos oss.
En mulighet kan være at vi tar inn i eieravtalen at det skal holdes møter med
administrasjonen f.eks. hvert 2. år for å diskutere status og videre utvikling. Og at det ellers
avholdes eiermøter med politisk nivå etter behov.
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Fremdriftsplan




Kommunene innkalles til drøftingsmøte i januar.
Sak med konkret forslag fremmes for styret i mars
Sak fremmes for representantskapet i april til orientering.
Representantskapet har ingen formell rolle siden endringer i selskapsavtalen skal
behandles av kommunestyret. Men som øverste organ i selskapet bør de nok være
informert før det kommer som sak i kommunen, selv om det antagelig forrykker
fremdriftsplanen.



Vedtak i kommunene avhenger av om vi får det til behandling før sommeren.
Dersom ikke det går, er det mest realistisk at saken, pga. kommunevalg, ikke
behandles før i 2020.
Konsekvensen av at kommunene ikke får vedtatt ny selskapsavtale innen 2020 er at
budsjettet må vedtas med nåværende fordelingsnøkler. Representantskapet kan
eventuelt foreta budsjettjustering etter at ny selskapsavtale er vedtatt.
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Forslag til vedtak:
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Møte- og aktivitetsplan 2019
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TØNSBERG RENSEANLEGG IKS
MØTE- OG AKTIVITETSPLAN 2019
Møte
1/19

Dag/tid/sted
Fredag15. februar
kl. 0900
VALLØ

Aktivitet
Styremøte

Sakstyper - presentasjoner
- Rapport til styret fra daglig leder
- Regnskap 2018
- Årsmelding
- Drifts- og renseresultater 2018
- Benchmarking 2017
- Aktuelle saker

Revisor deltar på møtet

2/19

Mandag 25. mars
kl. 0900
VALLØ

Styremøte

- Rapport til styret fra daglig leder
- Ny selskapsavtale og eieravtale
- Aktuelle saker

3/19

Mandag 3. juni
kl. 0900
VALLØ

Styremøte

- Rapport til styret fra daglig leder
- Budsjettrammer for 2020 – foreløpige

4/19

Mandag 2. september
kl. 0900
VALLØ

Styremøte

- Rapport til styret fra daglig leder
- Budsjett 2020
- Aktuelle saker

5/19

Fredag 6. desember
kl.18. Sted bestemmes
senere

Styremøte
Julebord

- Rapport til styret fra daglig leder
- Aktuelle saker

innspill
- Aktuelle saker

Representantskapets møter 2019
Mandag 29. April
Mandag 25. November

kl. 1015på VALLØ
kl. 1015 på VALLØ
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TØNSBERG RENSEANLEGG IKS
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00056-1
Jørgen Fidjeland

Saksgang
Styret

Møtedato
30.11.2018

LØNNSREGULERING DAGLIG LEDER
Forslag til vedtak:
Skriv inn forslag til vedtak

Vedlegg:
Skriv inn vedlegg her

SAKSFRAMSTILLING
BAKGRUNN
Lønn for daglig leder fastsettes av styret. Lønnsregulering er hjemlet i Hovedtariffavtalen for
konkurranseutsatte bedrifter kap. 3.2. Lønnsregulering gjelder i henhold til denne fra
1.5.2018.
Saken fremmes etter avtale med styreleder.
FAKTAGRUNNLAG
VURDERINGER
ALTERNATIVE LØSNINGER
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