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STYRERAPPORT 2-2019
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering

SAKSFRAMSTILLING

Styrerapport nr. 2/2019
Februar 2019 – Mai 2019
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
Driftsregnskapet er pr. 20.5.19. Rapport for hele mai vil bli lagt frem på
møtet. Foreløpig ligger vi an til et mindreforbruk i forhold til budsjett.

Låneutgifter
Det er budsjettert med en rente på 3 % for 2019. Flytende rente er for
tiden: 1,9 % (113,1 mill.) og 2,15 % (10,8 mill.). Vi har ingen lån med fast
rente.
2. Driftsresultater

Oppfyllelse av rensekrav
Fosfor:
Rensekravet 90 % renseeffekt som gjennomsnitt for året.
Hittil i år er resultatet på 91 % (inkl. overløp)
Organisk stoff:
I 2019 tar vi noen flere prøver enn tidligere. Vi kan nå ha 5 prøver pr. år
som ikke klare rensekravet. Vi tar 1 døgnblandprøve hver 8 dag som
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analyseres mht. til KOF og BOF5.Tidligere tok vi prøve hver 14 dag.
Antall prøver hittil i år: 17
Antall prøver som har klart kravet: 16
Omløp ved RA, overløp ved 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.
7 % av vannmengden passerte kun forbehandling og gikk i omløp rundt
renseprosessen. Mengden som går i omløp regnes med i renseresultatet.
VI har i vinter hatt for mye i omløp i renseanlegget. 7 % er et for høyt tall
selv om vi likevel klarer rensekravet. Tiltak for å bedre på dette:
• Ombygging av slamskraper – Utført for alle linjer i mai.
Leverandøren tar kostnadene
• Nye ventiler til dispergering – igangsatt
• Ny overløpskant fra flotasjon - igangsatt
Utslipp fra
pumpestasjoner
Hittil i år

Timer med
utslipp
200

Kg
Fosfor
70

Kg fosfor i %
av tilført RA
0,4 %

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

Vi har krav på mindre enn 2% utslipp fra pumpestasjoner fra 2020.
Vi er i tett dialog med kommunene om tiltak for å minske vannmengdene
til anlegget.
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.
Det har vært en klage på lukt fra mellomlagringsplass. Mattilsynet
behandlet klagen og har konkludert med at forskriftens krav ble overholdt.
Slammet herfra ble prioritert når spredesesongen startet.
Forhold til naboer / brukere
Det har ikke vært klager på lukt fra renseanlegget i perioden.
Vi har hatt store problemer med lukt fra luftekum i Øvre Bogenvei. Det har
vært mange klager i løpet av våren. Luktproblemene har kommet og gått
slik at det ofte har vært bra forhold ved rutinemessig inspeksjon. Det er
funnet en feil med systemet og anlegget har fungert bra siden 10 mai.
Vi ønsker å sette inn et mer robust lukbehandlingsanlegg i stasjonen slik
at det blir mindre sårbart for driftsfeil. Kostnad på kr. 180. 000 tas av årets
driftsbudsjett.
Spesielle hendelser
Ingen saker.
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3. HMS

Sykefravær
Sykefravær hittil i år: 6,8 %, herav korttid 1,6 %.
Vi har en person som gikk 3 uker i 100% sykemelding, men går nå i 60 %
pga. skade relatert til tidligere arbeidsforhold.

Sykefravær
Tønsberg renseanlegg
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Status HMS-arbeid
Registrerte avvik:
Arbeidsmiljø: 0
Ytre miljø:
2 Utslipp fra P20 pga. forhold i Tønsberg kommune
Utslipp 1 døgn av urenset avløp (delstrøm) fra renseanlegg pga. feil i 2 rister samtidig.
Andre:
1 Brannalarm til 110-sentral pga. innleid arbeidsfolk
Klager:
5 Klager på lukt fra luftekum Øvre Bogenvei
1 Klage på lukt fra slamsekker
4. Utvikling innen
fagområdet

Nytt fra myndighetene
Fra regjeringen
2 nye forskrifter som skal gjelde fra 2020.
• Ny regnskapsforskrift på høring:
Få reelle endringer, men mange har sendt innspill om at man ønsker
mulighet for lengre avskrivningsperioder bl.a. for ledningsnett og
renseanlegg.
• Ny selvkostforskrift på høring:
Fra før har det kun vært en veiledning. Nå blir det en forskrift. Vi har
gjort noen tilpassinger hos oss ved. Renteberegning i selvkostregnskap
som ikke lengre blir mulig. De praktiske konsekvensene av dette har vi
imidlertid allerede bakt inn i selskapsavtalen /eieravtalen som er sendt
til kommunene for behandling.
Nytt forslag til arkivlov
Arkivlovutvalget har i april levert sitt forslag til ny arkivlov.
Selv om lovens virkeområde utvides til også å gjelde interkommunale
selskap så blir endringene for oss minimale. Dette skyldes at vi allerede
har etablert et digitalt arkiv basert på NOARK-standarden.
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I dag kan ikke offentlige arkiv lagres på skytjenester med servere i
utlandet. Dette foreslås endret.
Uten å ha gått i detalj på forslaget, er det sannsynlig at det blir skjerpede
krav vedr. tilgjengelighet for allmenheten, oppbevaring og langtidslagring.
Nytt fra NORSK VANN
Samarbeid med kommunene.
5. Greve Biogass

Det fremmes egen orienteringssak

6. Referatsaker

Lønnsoppgjør 2019
Oppgjøret i år er et mellomoppgjør der man kun forhandlet om lønn. Det
er enighet om en ramme på 3,2 % inkl. lønnsglidning og overheng, noe
som er i tråd med «frontfaget» og kommuneoppgjøret.
I rammen er det forutsatt en lønnsglidning på 1,1 % og at dette
gjennomføres ved lokale forhandlinger. Det oppfattes slik at daglig leder
har fullmakt til å gjennomføre forhandlinger innenfor totalrammen.
Innkjøp over kr 100 000
Tilbud på revisortjenester
Vi sendte forespørsel til KPMG og Vestfold kommunerevisjon.
Representantskapet har valgt Vestfold kommunerevisjon som vår revisor
for de neste 4 årene.
Prosjekter 2019
Det er planlagt flere tiltak/prosjekt i løpet av 2019.
Følgende prosjekter er igangsatt:
• Isolering og fornyelse av verksted
• Oppgradering laboratorium
• Bytte av innerdører i gammel del av renseanlegg.
• Utskifting av rest av ledningsnett mellom Flintbanen og Øvre
Bogenvei - Ferdig
• Forprosjekt: Bytte av ventilasjonsanlegg - Ferdig
• Utskifting av luker til utvendig sandfang
• Utbedring av innløpsrister
• Bytte av motorer, skraper mv. i flotasjon (garantisak) - Ferdig
• Bytte av rør for høyttrykkspyling pga. flere lekkasjer – Ferdig
I tillegg er følgende prosjekt er planlagt i 2019
• Forprosjekt: Fornyelse av ledningsnett fra Stensarmen til Kilen
(samarbeid med Tønsberg kommune)
• Ombygging av overløp - Ferdig
og fasade på pumpestasjon P20 Sjøormen
• Ombygging av rørgalleri på pumpestasjon P12 Jarlsberg
• Utbedring av endearrangement på utløpsledning
• Bytte av inntaksmanifoil rentvann.
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Strømkjøp – opprinnelsesgarantier
Det skal være møte i VOIS vedr. strøavtaler i uka før styremøtet.
Tema er bl.a. innkjøpsstrategier og opprinnelsesgarantier for strøm, samt
forventet prisutvikling. Jeg vil referere fra VOIS-møtet på styremøtet.
Masterstudent
Vi har i vår hatt en masterstudent hos oss – Signe B. Tangen. Hun har tatt
diverse prøver for å studere nærmere den biologiske prosessen i anlegget.
Arealutvidelse
Tønsberg kommune har i kommuneplanen avsatt et areal for utvidelse av
renseanlegget. Dette ligger på Essotomta sør for anlegget. Områdene
rundt dette arealet er avsatt til friområde, mens andre arealer på vestsiden
av Vallø er avsatt til bolig.
Vi har vært i dialog med Esso vedr. midlertidig tilgang til deler av tomta
(omjøringsvei ved bygging av ny slamutlastning) De opplyser at de jobber
med å avslutt pågående oppryddingsprosjekt og å klargjøre arealene for
salg. Dette e ren prosess som kan ta 1-2 års tid. De er også i dialog med
kommunen om dette.
Selv om vi ikke har et akutt arealbehov, er det viktig å sikre
utvidelsesmuligheter for fremtiden.

Utsnitt fra kommuneplanen

Utvidelsesareal
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GREVE BIOGASS - OMORGANISERING
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering

Vedlegg:
Skriv inn vedlegg her

SAKSFRAMSTILLING
BAKGRUNN
Styret i Greve biogass har oversendt et forslag til omorganisering til behandling i
kommunene. Forslaget er i tråd med det som forslag til organisering som styret i Tønsberg
renseanlegg fikk presentert i mars 2018 og som kommunestyrene tidligere har behandlet og
prinsippgodkjent.
Forslaget er presentert for rådmenn og ordførere på et eiermøte i april i år.
Det er nå utarbeidet et helt konkret forslag med vedtekter og aksjonæravtale for de nye
selskapene.
FAKTAGRUNNLAG
Dagens selskap foreslås delt i et industriselskap og et bestillerselskap. Industriselskapet –
Greve miljø AS – skal overta fabrikken fra Tønsberg kommune som i dager formell eier.
Dette krever tilførsel av 100 mill. i eierkapital fra kommunene. Resten skal lånefinansieres.
I første omgang er det kun kommuner som blir eiere, men det er åpnet for at private
samarbeidspartnere kan komme inn på sikt. Industriselskapet blir et rent kommersielt
selskap.
Bestillerselskapet – Greve bestiller AS – skal være en ren bestiller og ikke eie noe anlegg.
Aksjekapitalen skal være på beskjeden 0,25 mill. kr. Selskapet skal ikke ha noen ansatte,
men leie tjenester fra en av eierne. Vesar eller RIG (Renovasjon i Grenland) er mest aktuelt.
Styret i Greve biogass har pekt på RIG.
I bestillerselskapet skal avfallsbesitterne være, bl.a. Tønsberg Renseanlegg.
Hovedhensikten med selskapet er gjennom anbudskonkurranser å legge til rette for
behandling av matavfall og slam. Det er forutsatt at det skal stilles høye krav til miljø og
resirkulering og på denne måten bidra til å sikre et basisvolum for industriselskapet. I dette
ligger det en fare for at industriselskapet taper anbudskonkurransen.
Dersom eierkommunene vedtar organiseringen slik styret har foreslått vil det være behov for
et ekstra styremøte hos oss like over sommeren og et påfølgende ekstraordinært
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representantskapsmøte før oktober. Her vil vi ta endelig stilling til om vi skal gå inn som eiere
eller ikke.
VURDERINGER
Før Greve ble startet var det flere forutsetninger som måtte oppfylles. Dette gjaldt bla.
• Sikre en grunnmengde med råstoff.
Matavfall og slam fra eierkommunene
• Sikre avsetning på biorest
Avtaler med bøndene
• Sikre avsetning på biogass.
Vedtak i fylkestinget om bruk av gass til kollektivtransport.
Avtale med Air Liquide (Tidl. Skagerak naturgass)
Dersom det foreslåtte industriselskapet overtar fabrikken fra kommunen, vil det fortsatt være
Lindum som drifter fabrikken og sørger for tilgang til råstoff utover det som eierne bidrar med.
Dette er råstoff som kan forsvinne og gå til andre produsenter når avtalen med Lindum
opphører i 2023.
Det er avgjørende kritisk at man sikrer tilgangen til råstoff for fabrikken.
Gjennom bestillerselskapet har eierne mye bedre kontroll på at det meste av råstoffet fra
eierkommunene blir kanalisert til fabrikken. Dette er hovedbegrunnelsen for å ha et slikt
bestillerselskap.
Det er uenighet mellom styret og daglig leder i Greve om behov for opprettelse av
bestillerselskapet.
Daglig leder i Vesar har anbefalt sitt styre om ikke å gå inn i bestillerselskapet. Han mener
Vesar får en bedre kontroll på eget avfall ved å gjøre dette selv.
Hva så med Tønsberg renseanlegg?
Styret i Tønsberg Renseanlegg behandlet sak om å gå inn i Greve biogass i sak 11/2013 og
14/2013. Da vi gikk med i Greve lå miljøperspektivet i bunn. Man ønsket å få en løsning for
behandling av slam som i større grad utnyttet ressursene i slammet, bl.a. ved å bruke
biogass til drivstoff. I tillegg ble det hos oss pekt på 3 viktige forhold:
1. Luktproblematikk knyttet til kalking av slam
Den gang var dette akutt. Det er fortsatt et problem i tilknytning til utkjøring av
sekker, men i vesentlig mindre omfang.
2. Kostnader.
Kalkbehandling er relativt dyrt. Selv med et nedbetalt anlegg viste beregninger at det
ville være økonomisk lønnsomt å bygge et nytt biogassanlegg for oss selv. Ved å gå
sammen med flere ville man kunne få enhetsprisene enda lavere.
3. Robusthet – langsiktighet
Allerede den gang var det i gang arbeid med en ny gjødselvareforskrift der det var
signalisert strengere krav til bruk av slam i landbruk og på grøntarealer. Det ville være
lettere å etablere alternative løsninger når man har et større volum.
Det har vært av svært stor betydning for å få dannet Greve biogass, at vi gikk med i
selskapet. For våre eiere har dette derfor et sentralt element i den suksessen Greve biogass
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har vært hittil. Det er ingen andre prosjekt for eierne som er i nærheten av å gi tilsvarende
klimanytte.
For Tønsberg Renseanlegg isolert sett har ikke forventningene blitt innfridd så langt.
Det var fortsatt at behandlingsanlegg ikke skulle være med i første fase. Men det er langt
etter forventningene at vi 3,5 år ut i avtale perioden ikke har noe formening om når, hvor,
eller hvordan et slikt anlegg kan bli etablert.
Det jobbes med å få et nytt anbudsgrunnlag på plass, men foreløpig er det lite konkret. Den
pågående omorganiseringsprosessen vil nok også kunne forsinke arbeidet noe. Kostnadene
for slambehandlingen har dessuten så langt gått opp, ikke ned.
ALTERNATIVE LØSNINGER
Hva som skjer videre vil først og fremst være avhengig av om kommunestyrene vedtar ny
organisering. Dessuten vil det ha en viss betydning hva Vesar ender opp med å gjøre.
Det vil også være sentralt å få på plass garantier for fremdrift for et slambehandlingsanlegg
og å få større sikkerhet om fremtidig kostnadsbilde.
Dersom industriselskapet blir opprettet, men ikke bestillerselskapet,
må vi ta en ny vurdering på om vi skal konkurranseutsette behandling av slam i samarbeide
med de øvrige kommunene / selskapene, eller om vi skal etablere egne løsninger på Vallø.
(ref. Styrerapport 2/2019 med muligheter for kjøp av tilleggsareal fra Esso)
Saken fremmes for styre som grunnlag for en diskusjon før det lages en endelig sak til
behandling.
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NYTT VENTILASJONSANLEGG - FORPROSJEKT
Forslag til vedtak:
Utskifting av ventilasjonsanlegget legges inn i budsjettet for 2020

Vedlegg:
Forprosjekt fra COWI dat. 16.5.2019

SAKSFRAMSTILLING
BAKGRUNN
Ved utbygging av renseanlegget ble det vurdert å skifte det gamle ventilasjonsanlegget.
Dette bli ikke gjort fordi det ville medført at vi ville bli værende helt uten ventilasjonsanlegg
for prosessdelen i lang tid under byggeprosessen.
Vi har bedt Cowi om å lage et forprosjekt for å bytte anlegget som hovedsakelig er fra 1994.
FAKTAGRUNNLAG
Det er behov for å skifte ut deler av ventilasjonssystemet på renseanlegget. Selve
aggregatet er fra 1994 og er i ferd med å ruste. Kjøleelementene virker ikke og
varmebatteriet er delvis ødelagt. Luktbehandlingen klarer heller ikke å holde tritt med de
høye konsentrasjonene av H2S vi har hatt de siste årene
Vi har 6 separate ventilasjonssystemer med tilhørende luktbehandling på anlegget.
•
•
•
•

•
•

Septikbygg - fra 2017
Luktbehandling: Fotox og kullfilter
Prosesshall – fra 2016
Luktbehandling : Fotox og kullfilter
Administrasjonsdel – fra 2016
Ingen luktbehandling
Slambehandling – fra 1993
Luktbehandling: Scrubber (1993) og biofilter (2015)
(Det er kun en ren avtrekksvifte uten noe varmegjenvinning etc.)
Tilluft og Urent avtrekk fra 1994
Luktbehandling: Scrubber
Rent avtrekk – fra 1994
Luktbehandling : Ionisering

Det er de to siste som er aktuelle å bytte. De øvrige fungerer bra.
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COWI har utarbeidet et forprosjekt for bytte av ventilasjonsaggregat urent og rent avtrekk.
Dette systemet dekker innløpsrister, sandfang, containerhall, sentrifugerom og verksted.
Disse arealene var ikke berørt av ombyggingen i 2014-16.
Urent avtrekk henter luft under tildekkingen i anlegget.
«Rent avtrekk» henter luft over dekket. Det foreslås å ta større deler av det «rene» avtrekket
inn i behandlingen sammen med det urene avtrekket. Samtidig foreslås det å øke
avtrekksmengdene noe.
Det er vurdert å beholde scrubberen og sette på et biofilter i etterkant. Man har imidlertid
endt opp med å foreslå å bytte dagens luktbehandling med Fotox (UV) og kullfilter. Dette er
vesentlig billigere i investering og ubetydelig dyrere i drift.
Kombinasjonen av Fotox og kullfilter er den mest brukte behandlingsmåten på lukt fra
renseanlegg. I fotox-enheten benyttes UV-lamper til å danne ozon. Ozonet spalter H2Sgassen slik at det dannes partikler som fester seg i kullfilteret.
Kullfilteret vil kunne ta mye av lukten alene, men Fotox gjør at flere luktkomponenter fjernes
og levetiden på kullet øker vesentlig. Kullet er beregnet til å kunne vare i 12-18 måneder før
det skiftes.
Det er i hovedsak bare aggregatet som byttes. Eksisterende kanaler kan for det meste
brukes.
Kostnadene er beregnet til 4, 9 mill. kr.
VURDERINGER
Det er foreslått å sette kullfilteret på det øverste taket og å lage en serviceluke i taket for å få
inn og ut aggregatet. Vi tror det er en god ide, en ønsker å se litt nærmere på andre
alternativer. Vi mener at prosjektet bør utvides slik at vi setter i stand hele det øverste taket
med ny duk og ny isolasjon. Vi har i dag noen lekkasjer her.
I kostnadsoverslaget er det ikke tatt med margin for usikkerhet.
Sammen med behov for å gjør noe mer med taket foreslås det å sette av 8 mill. kr til
formålet.
ALTERNATIVE LØSNINGER
Scrubber + biofilter som skissert over.
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1 Oppsummering av tilstandsbeskrivelsen og ny løsning
Anlegget som er over 30 år gammelt har store korrosjonsskader. Korrosjonen er
årsaket av kontinuerlig befuktning fra et scrubberbasert luktreduksjonsanlegg med
klorblandet vann, men også at renseanlegget ligger like ved Oslofjorden på Vallø.
Eksisterende scrubberanlegg klarer ikke alene å fjerne lukt. Konsekvensen er nå at
naboskapet opplever og klager på pågående lukt og denne problematikken
aksentueres om somrer med lave nedbørsmengder.
Basert på vurderte behov for utbedringer og fleksibilitet mot sannsynlige
forandringer i fremtidig drift foreslås nytt system for balansert ventilasjon, utvidet fra
dagens 32 000 m³/h til 38 000 m³/h. Kapasiteten med urent avtrekk som behandles
for lukt foreslås økt fra ca 14 000 m³/h til ca 26 000 m³/h.
Forprosjektet har vurdert to alternativer til luktreduksjon; Fotox-Kullfilter (UV-lys og
filter med aktivt kull), alternativt eksisterende vannbasert scrubber i kombinasjon
med biofilter. Det er også vurdert forskjellige plasseringer av systemkomponentene
som overordnet tar i hensyn fysiske begrensninger i bygget.
Det foreslås en løsning for luktbehandling basert på Fotox-Kullfilter. Aggregatet blir
delt mellom tilluft og avtrekk, hvor Fotox-aggregatet plasseres sammen med
ventilasjonsaggregatet inne i eksisterende teknisk rom. Kullfilteret plasseres oppe
på taket med faste tømmerør og forholdsvis lett tilgjengelig med kranbil som gjør
periodisk utskiftning av kull enkelt. Når byggearbeider gjennomføres foreslås
samtidige tilpasninger for økt adkomst inn i teknisk rom.
Total rammekostnad for den foreslåtte løsningen er 4 900 000 kr.

Figur 1. Mulig komponentplassering av aggregat i eksisterende teknisk rom.
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2 Introduksjon til forprosjektet
I årene 2015-2016 ble alle ventilasjonssystemer rehabilitert eller utskiftet, foruten
ett som i 2014 ble besluttet beholdt. Dette forprosjektet beskriver en rehabilitering
og delvis utskifting av dette ventilasjonssystemet, 360.010.
Tilstanden for 360.010 er beskrevet i levert tilstandsanalyse, dokument "TøRA,
tilstandskontroll av urent luftbehandlingsanlegg m/ kanalnett –360.010", datert 12
april 2019. Noen viktige punkter fra analysen tas opp her som hjelp til
bakgrunnsforståelsen. Tilstanden kompletteres i denne rapporten med identifiserte
behov for både utbedringer og fleksibilitet grunnet forventede forandringer i
fremtiden.
Ny løsning og vurdering på oppjustering av luftmengder beskrives i denne
rapporten.
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3 Nytt system og tilpassede luftmengder
I forbindelse med dette forprosjektet har driftsledelsen gitt innspill på fremtidig
behov og fremtidige forandringer av driftsløsningene som sannsynligvis vil bli
utført. Dette betyr at nytt anlegg bør dimensjoneres med kapasitet til de nye
behovene.
For å ytterligere redusere luktbelastningen i omgivelsen til TøRA foreslås at en del
av luftmengden som i dag er rent avtrekk, men som ikke heller er helt fritt fra lukt,
legges om til urent avtrekk.
Dessuten økes ventilasjonsmengden på noen arealer og det utbedres med flere
punktavtrekk på et par bassenger.

3.1 Eksisterende system
Per i dag betjener systemet et behov på ca 32 000 m³/h balansert luft, der
avtrekken er fordelt mellom ca 14 000 m³/h på urent avtrekk og ca 18 000 m³/h på
rent avtrekk. Aggregat med hovedkanalnett kanalnett har større kapasitet.

3.2 Nye behov
Ved økte luftmengder betyr dette at tilluft og avtrekk økes likt. Det foreslås økte
luftmengder i områdene:

›

Sand- og fettfang

›

Konteinerhall og innløpsrister

Det foreslås også utbedret punktavsug på urent avtrekk fra bassengene ved sandog fettfang. Disse er dekket med aludekker som ikke slutter helt tett mot gulvet.
Tilsvarende luftmengde må tilføres og utøkes på tilluften.
Ved konteinerhall og noen tilstøtende rom er det en del luktbelastning på avtrekket
som ikke luktbehandles. Det foreslås derfor at store deler av rent avtrekk i dette
området legges over til urent avtrekk.
Av samme grunn foreslås omlegging til urent avtrekk ved sentrifugerommet.
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3.3 Fleksibilitet for sannsynlige fremtidige behov
Ventilasjon av slambehandling foretas i dag med eget system basert på scrubber
og biofilter. Scrubberen er nødvendig fordi kalkbehandlingen i prosessen danner
NH₃. Driftsorganisasjonen vurderer å endre slambehandlingsprosessen.
Om driften legger om prosessen foreslås at nytt system blir dimensjonert for å ta
denne delen. I så tilfelle vil det kreves noen endringer eller kompletteringer av
eksisterende kanalnett. Dette håndteres i så fall i et eget prosjekt og er derfor
utenfor scopet til dette forprosjektet.

3.4 Valgt luftmengdekapasitet
Tatt i betraktning oven beskrevne utbedringer og utvidelser skal nytt system ha en
kapasitet på balanserte luftmengder på 38 000 m³/h. Dette fordeles ca 1/3-del på
rent avtrekk og resten 2/3-deler på urent avtrekk. Foreløpig kapasitet på urent
avtrekk om ca 14 000 m³/h blir grovt beregnet utvidet til ~26 000 m³/h.
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4 Luktreduksjon
Forprosjektet har vurdert to alternativer på luktreduksjon.
1

Scrubber kombinert med et biofilter

2

Fotox-kullfilter

Eksisterende luktreduksjon scrubber er ikke kombinert med et biofilter.
Biofilterbedden i et biofilter er meget tung. Skal løsningen beholdes må det derfor
kompletteres med et biofilter med tilhørende luftkanaler som plasseres på bakken
utenfor.
Alternativet er å etablere et Fotox-kullfilter på lik linje med luktreduksjonsanlegget i
360.040.

4.1 Fotox-Kullfilter
Denne løsningen velges fremfor eksisterende scrubberløsning med nytt biofilter.
Fordeler og ulemper
Når det ikke er NH₃ er fotox-behandling et godt alternativ. Tilsammen med kullfilter
er løsningen fordelaktig når deler må plasseres på et tak med begrenset
bæreevne. Fotox-kullfilter er også meget gunstig om man ønsker høy
gjenvinningsgrad på varmen i kombinasjon med lav temperatur i lokalmiljøene. Det
finnes allerede to Fotox-kullanlegg på TøRA der håndteringen og
vedlikeholdsrutiner kan samordnes.
Kullfilteret krever vedlikehold og kullet skal skiftes ut i en periode om 12-18
måneder. Det foreslås etablering av faste rør med tilkobling til sugebil for enkel
tømming av oppbrukt kull. Vedlikeholdskostnaden for aktivt kull kompenseres til en
god del av økt varmegjenvinningsgrad.
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Figur 2. Kullfilter plasseres for adkomst med kranbil ved påfyll av nytt kull.

Kostnad
Systemet er billigere og koster ca 2 millioner kr.
Ifm. at kullfilteret plasseres på tak skal steinmaterialer fjernes for å kompensere
ekstratyngden fra filteret. Steinmaterialet holder den gamle takdekkingen på plass
mot bygningen. Nytt belegg festes isteden direkte mot bygningselementene og
isoleres ihht ny standard. Når dette gjøres er det samtidig en god mulighet for å
isolere resten av taket.
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4.2 Eksisterende scrubber i kombinasjon med nytt biofilter
Denne løsningen velges bort men beskrives nedenfor.
Fordeler og ulemper
En scrubber/biofilterløsning har lavt vedlikeholdsbehov om temperatur- og
fuktforholdene er det riktige.
Scrubberanlegget har dårlig effekt for luktreduksjon om ikke biofilteret fungerer
optimalt. Biofilteret krever like som kullfilteret luftkanaler til og fra aggregatet. Dog
er biofilteret tungt og kan grunnet takets begrensede bæreevne ikke plasseres på
taket til TøRA. Filteret krever dessuten forholdsvis høye avkasttemperaturer.
Temperaturen i bassenger og generelt i anlegget er forholdsvis lavt. Fuktig luft fra
scrubberen rimer ved frostgrader etter gjenvinneren. Til sammen betyr dette at
løsningen har en begrensning på varmegjenvinningsgraden.
Kostnader
Løsningen har en vesentlig dyrere investeringskostnad men muligens noe lavere
driftskostnad.
Plassbehov
Scrubberen kan stå der den står i dag. Biofilteret er tungt å må stå nede på
bakken.
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5 Plasseringer
Forprosjektet har vurdert alternativene mellom å plassere alt på tak, eller at
aggregat og deler av luktbehandlingen plasseres i eksisterende teknisk rom.
Imidlertid utgjør begrenset bæreevne på taket en sterkt påvirkende begrensning for
plassering av alt utstyret oppe på taket. Derfor velges at aggregatet plasseres i
teknisk rom.
Velges Fotox-kull plasseres Fotox-delen sammen med aggregatet inne i teknisk
rom. Kullfilteret plasseres på tak som vist i modellbildet nedenfor.

Figur 3. Plassering av kullfilter ihht. bærende elementer i anslutning til teknisk rom.

5.1 Omgjøringer inne i eksisterende teknisk rom
Nytt aggregat med endrede tilkoblinger og ny løsning for luktbehandling vil kreve at
mesteparten av eksisterende kanaler inne i teknisk rom legges om.
Når det utføres bygningsmessige arbeider anbefales å sette in en dobbeltdør ut
mot gangbrua i sentrifugehallen. Dette gir lett adkomst for å ta inn og ut tungt utstyr
via kranbanen borte ved konteinerhallen. Evt. kreves en kompletterende kranbane i
sentrifugehallen. Videre når det planlegges for gjennomføringer av kanaler opp
gjennom tak anbefales å etablere en transportåpning opp i tak.
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6 Kalkyle
Totalt beregnes prosjektet koste 4,9 millioner kroner.
Utstyr/Aktiviteter
Aggregat inkl.
gjenvinner

1 200 000

Fotox-aggregat
Kullfilter inkl.
boostervifte

2 000 000

Rivearbeider
ventilasjon

100 000

Omlegging av
eksisterende
kanalnett

200 000

Bygningsmessige
arbeider

600 000

Automatikk

200 000

Prosjektering og
oppfølging

600 000
kr 4 900 000
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Arkivsak-dok.
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19/00022-1
Jørgen Fidjeland

Saksgang
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Møtedato
03.06.2019

NY STILLING SOM INGENIØR - AUTOMASJON
Forslag til vedtak:
Det opprettes ny stilling som ingeniør innen automasjon fra 2020

Vedlegg:
Skriv inn vedlegg her

SAKSFRAMSTILLING
BAKGRUNN
Omfanget av styringssystemer har økt de siste årene. Ombyggingen av renseanlegget har
bidratt noe til dette. Men selv ved det gamle systemet var omfanget betydelig.
Det er behov for økt kompetanse og kapasitet innenfor fagfeltet.
FAKTAGRUNNLAG
Vi har en driftsavtale med Guard Automasjon vedr. beredskap og drift av dette systemet,
herunder endringer av styringsparametere mv.
I 2018 fakturerte de tjenester for 1,2 mill. til oss og hittil i år for 0,54 mill.
Denne saken er drøftet med tillitsvalgt.
VURDERINGER
Behovet for en ny stilling har både en kostnadsmessig side, men mest er det ønskelig ut fra
behov for kompetanse og kapasitet. Selv om vi har relativ god prioritet hos leverandøren, er
det ofte at vi må vente uforholdsmessig lenge for å få annet enn akutte oppdrag utført.
Styringssystemet med PLS’er og automatikk er navet i vårt driftsopplegg. Det er derfor av
stor viktighet å ha god kontroll og styring med dette. Det vil bety mye å ha en person i egne
rekker som kan utføre enkle endringer og feilrettinger.
Vi har ikke gjort beregninger over hvor mye vi kan redusere kostnadene til leverandøren,
men beløpet anses som betydelig, dog uten at stillingen kan anses å være
«selvfinansierende». Det vil fortsatt være behov for en driftsavtale med leverandøren. Dette
gjelder både i forhold til garantier, systemoppgraderinger, mv.
Stillingen er tenkt å inngå i drifta med organisatorisk plassering under driftsleder. Stillingen
kan også kombineres med andre oppgaver som FDV, driftsplanlegging, kvalitetssystem mv.
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Kostnader
Bruttokostnadene er vurdert til ca. 0,85 mill. inkl pensjon, arbeidsgiveravgift mv.
Reduksjon i kostnader til leverandøren er foreløpig forsiktig anslått til 0 ,25 mill. slik at
nettokostnaden er på ca. 0,6 mill. pr år.
Det er ledig kontorlokale til stillingen. Stillingen er ikke tiltenkt inn i ordinær hjemmevakt. Men
det kan på sikt være aktuelt med en type «bakvakt-ordning».
ALTERNATIVE LØSNINGER
Det er vurdert å dele stillingen med andre. Tønsberg kommune har samme styringssystem
som oss, men klarer ikke å prioritere midler til å dele på en slik stilling nå. Færder kommune
har andre styringssystemer slik at et samarbeid med dem ikke er like naturlig.
Vestfold Vann har samme driftssystem som oss og opprettet en slik stilling for noen år siden.
De er likevel interessert i å vurdere å kunne dele på en (ekstra) stilling. Disse samtalene er
imidlertid ikke konkretisert nok til at det er grunnlag for å fremme det som et alternativ.
Pr. i dag er det nok mer realistisk at en ny stilling hos oss kan samarbeide med Vestfold
Vann og eventuelt andre for å vedlikeholde kompetanse og utvikle nye ideer.
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BUDSJETTRAMMER FOR 2020
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering

Vedlegg:
Graf over kostnadsutvikling

SAKSFRAMSTILLING
BAKGRUNN
Hensikten med saken er å få en foreløpig drøfting i styret om de største budsjettpostene slik
at styret kan gi signaler om ønskede endringer før endelig budsjett legges frem.
FAKTAGRUNNLAG
Budsjettrammene er utarbeidet på grunnlag av følgende hovedforutsetninger og
forventninger:
Drift
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Bakgrunn i budsjett for 2019 og regnskap 2018
Forventet generell prisstigning: 3 %
Forventet lønnsøkning : 3,5 %
Ny stilling Ingeniør – automasjon (egen sak): 0,85 mill.
Rentesats på lån– 3,5 %
Strømkostnader tilnærmet uendret. Forbruk på pumpestasjoner og renseanlegg
forventes uendret fra budsjett 2019. Prisene forventes å være høyere i 2020, men vi
regnskapet har vært under budsjett de siste årene. Det legges derfor opp til kun en
mindre justering.
Slambehandling – prognose 2019 korrigert for prisstigning
Kjemikalieforbruk – prognose 2019 korrigert for prisstigning
Reduserte kostnader til drift av pumpestasjoner som overtas av Tønsberg kommune :
0,5 milll
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Investering
Det er behov for fortsatte investeringer på renseanlegg og ledningsnett.
Ombygging av ventilasjonsanlegg er omtalt i egen sak.
Ombygging til slamutlastning er omtalt tidligere. På grunn av slitasje/aldring på eksisterende
anlegg bør ny slamutlastning etableres før ny løsning på Greve er klar. Vedtatt finansiering
videreføres. Det planlegges et forprosjekt høsten 2019 og det fremmes egen sak for styret
når det foreligger.
Nye investeringer i 2020
• Nytt ventilasjonsanlegg
8 mill.- lånefinansieres
• Mindre investeringer til RA
6 mill.- lånefinansieres
o Renset avløpsvann – til spylevann (2 mill.)
o Ombygging av fettkum og sandavvanner (2 mill.)
o Ny traverskran til sentrifuger (1 mill.)
o Ny skruepresse (1 mill.)
• Ombygging slamanlegg for tilpassing til
levering til Greve biogass
25 mill.- lånefinansieres
Tiltak senere i økonomiplanperioden
• Ny hovedledning Flintbanen – Vallø
• Rehabilitering ledningsnett Ringveien

40 mill.- lånefinansieres
15 mill.- lånefinansieres

VURDERINGER
Investeringer
Pr 31.12.18 hadde vi en lånegjeld på 128 mill. kr. I investeringsforslaget over er det foreslått
lån på ytterligere 92 mill. kr. Dette gir en total lånegjeld på 220 mill. Dagens låneramme er
på 200 mill. Men vi har avdrag på litt over 10 mill. kr pr år, slik at vi i løpet av
øknomiplanperioden vil kunne holde oss innenfor lånerammen selv med det foreslåtte
investeringsprogrammet.
Rente
Renten er i dag på hhv. 1,9 % (115, mill.) og 2,15 % (10 mill.) Det er grunn til å tro at den er
på vei opp. For å unngå en budsjettsmell dersom det skulle skje vesentlige endringer,
foreslås denne satt til 3,5 %. Det vil gi en buffer også i forhold til øvrige endringer. Renten er
satt uendret i hele den 4-årige økonomiplanperioden.
Rehabilitering av ledningsnett
H2S-korrosjon på gamle betongledninger medfører behov for å rehabilitere store deler av
ledningsnettet. Dette gjelder spesielt langs Ringveien. I tillegg er ledningen fra Flintbanen
og til Vallø sårbar. Et eventuelt brudd her vil kunne ta uker å fikse dersom det skjer på en tid
det er vanskelig å kjøre på jordet med tyngre kjøretøy. For begge prosjektene må det lages
et forprosjekt før vi går videre.
Mindre investeringer renseanlegg
Det er identifisert 4 konkrete forslag til utbedringer.
Renset avløpsvann til spylevann omfatter en filterløsning for å ta ut partikler fra renset
avløpsvann slik at vi kan bruke det til spyling av rister. I dag bruker vi renset vann til
varmeveksler, men den går ofte tett. For å kunne bruke det til rister må vi få ut mer partikler.
Tiltaket vil spare kjøp av vann og vil være innbetalt i løpet av 5-7 år.
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Ombygging av fettkum og sandavvanner er påkrevd av driftsmessige og hygieniske grunner.
Dagens løsning er gammel og umoderne og krever mye arbeidsinnsats. Forbedret løsning
for sandavvanner vil (sannsynligvis) kunne spare deponiavgift til staten ved levering på
fyllplass fordi innhold av organisk stoff vil kunne bli under 5%.
Ny traverskran til sentrifuger er en svært etterlengtet investering. I dag har vi kun en vanlig
fast kran. Det medfører mye triksing med bruk av ekstra taljer mv. nå vi skal skifte utstyr.
Ny skruepresse er et alternativ til sentrifuger. Dette har vært mest vanlig på mindre anlegg
pga. dårligere kapasitet. Nye typer gjør dette mer aktuelt hos oss. De bruker mindre energi
og kan letter kjøres på auto uten bemanning. Vi ønsker å teste ut dette bl.a. for å kunne
spare overtid.
ALTERNATIVE LØSNINGER

Investering i nye rister kan alternativt tas som anleggsbidrag fra kommunene.
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Restgjeld pr.31.12

2015
30 100
5 209
4 900

Lån

2021

2022

2023

2024

2025

Anlegg

Økonomiplanperiode
2021
2022
47 607
49 035
18 958
18 503
0
0

2017
36 090
12 440
1 000
-5 000
44 530
8,3 %

2018
40 416
12 086
900

2019
45 412
14 947
1 200

2020
46 220
15 713
0

40 209
0,4 %

2016
38 590
3 650
0
-1 120
41 120
2,3 %

53 402
19,9 %

61 559
15,3 %

61 933
0,6 %

66 565
7,5 %

46 155

133 071

134 986

128 720

138 400

181 793

168 436

2023
50 506
18 396
0

2024
52 021
17 670
0

2025
53 582
17 803

67 538
1,5 %

68 902
2,0 %

69 691
1,1 %

71 385
2,4 %

155 080

151 415

139 744

128 073
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TØNSBERG RENSEANLEGG IKS
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/00020-1
Jørgen Fidjeland

Saksgang
Styret

Møtedato
03.06.2019

LÅNEOPPTAK - MINDRE INVESTERINGER RA
Forslag til vedtak:
1. For finansiering av årets investeringsprosjekt innhentes det tilbud på lån med
følgende spesifikasjoner:
a. Lånebeløp 3 mill. kr
b. Avdragstid 20 år
c. Løpende rente
d. 2 terminer pr. år
2. Tilbud innhentes fra KLP og Kommunalbanken
3. Daglig leder gis fullmakt til å velge lånegiver og å godkjenne lånebetingelser

SAKSFRAMSTILLING
BAKGRUNN
FAKTAGRUNNLAG
Det er avsatt 2,5 mill. i budsjettet for 2019 til «Mindre investeringer RA»
Prosjektet er forutsatt finansiert ved låneopptak og styret har fått fullmakt til å ta opp lån.
Det er også avsatt 21,3 mill. kr til ny slamutlasting i forbindelse med Greve biogass.
Det er behov for 0,5 mill. kr til et forprosjekt for dette høsten 2019.
Det er derfor behov for låneopptak på totalt 3 mill. kr.
Finansinstitusjoner krever at det foreligger et konkret styrevedtak i tillegg til budsjettsaken.
VURDERINGER
Etter selskapsavtalen har daglig leder og styreleder i fellesskap fullmakt til å undertegne
låneavtaler.
Vi fører regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper og forskrift om årsregnskap og
årsberetning for kommuner og fylkeskommuner fastsetter avskrivningsperioden for
renseanlegg til 20 år. For begge prosjektene er dette aktuell nedskrivningstid.
Av hensyn til selvkost velges samme avdragstid.
Alle våre lån er på flytende rente.
Det er pr. i dag ikke noe som tilsier at vi skal ha annen binding.

1
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Lånebeløp er innenfor rammen er på 200 mill. Pr. 31.12.18 var lånegjelden ca. 128 mill.
Vi betaler ca. 10 mill. kr i avdrag på lån pr. år.
Vi har i dag lån i kommunalbanken og KLP (Tidl.- Kommunekreditt) Vår
hovedbankforbindelse DBN, har ved tidligere henvendelse sagt at de ikke kan konkurrere
med disse låneinstitusjonene og har derfor avstått fra å gi tilbud.
ALTERNATIVE LØSNINGER
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TØNSBERG RENSEANLEGG IKS
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/00008-1
Jørgen Fidjeland

Saksgang
Styret

Møtedato
03.06.2019

FOU OG INNOVASJON
Forslag til vedtak:
1. Selskapets aktiviteter på FOU og innovasjon skal synliggjøres i regnskapet og
fremkomme i årsberetningen.
2. Aktivitetsnivået for FOU og innovasjon bør ligge på 1-3 % av omsetningen.

Vedlegg:
Skriv inn vedlegg her

SAKSFRAMSTILLING
BAKGRUNN
Det er behov for store investeringer i vannbransjen generelt. Vi har nettopp gjennomført én
stor investering, men det vil fortsatt være behov for investeringer i årene fremover.
Det er anslått at i Norge totalt har man behov for investeringer på mer enn 250 milliarder
kroner frem mot 2040. Dette setter krav til bransjen om effektivitet og om å finne frem til nye
og bedre metoder slik at man får mest mulig igjen for pengene.
Regjeringen har på denne bakgrunn bedt Helse- og omsorgsdepartementet utrede et
program for teknologiutvikling i vannbransjen med et fond på 100 – 150 mill. kr pr. år.
Denne saken omhandler hvordan og på hvilket nivå Tønsberg Renseanlegg skal satse på
FOU og innovasjon.
FAKTAGRUNNLAG
Begreper
Forskning

Aktiviteter og kostnader som er knyttet direkte opp mot samarbeid med
høyskoler, universitet og forskningsinstitusjoner der formålet er å skaffe ny
kunnskap.
Eks.
Utgifter i tilknytning til masterstudenter som tar oppgaven hos oss regnes.
Utgifter med fagdager for videregående skoler regnes ikke med.
Deltagelse i forskningsprosjekt i regi av andre regnes med.
Utgifter til analyser for å få bedre kunnskapsgrunnlag for vår daglige drift,
regnes ikke med her (men kan i noen tilfeller regnes som en del av
«utviklingsarbeidet» vårt.)
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Utvikling

Begrepet kan brukes nokså vidt.
Her tenkes det aktiviteter og kostnader som innebærer å ta i bruk kunnskap
fra forskning eller fra andre virksomheter og prøve ut nye løsninger i eget
anlegg der formålet er å utvikle nye prosesser eller ta i bruk nye produkter.
Dette kan være mindre ombygginger/tilpassinger for å få bedre ytelse på
utstyr elle prosesser, eller uttesting av annet utstyr / løsninger.
Eks.
Montering av nye brett i flotasjon for å få ut mer slam medregnes.
Ombygging av skraper utført av leverandør for å tilfredsstille funksjonskrav
regnes ikke med.
Kostnader til konsulent for å utvikle /legge til rette for en ny form for å
gjennomføre større kontrakter (samspillskontrakt) regnes med, men selve
kontraktssummen for omlegging av ledningsnett regnes ikke som FOU.
I 2018 leide vi inn utstyr for å rense overløpsvann ved planlagt stopp i
pumpestasjoner. Utstyret fjerner søppel fra vannet før utslipp. Kostnadene
for dette kan regnes som utviklingsarbeid. Når vi i 2019 har gått til innkjøp
av dette utstyret føres ikke utgiftene som FOU-aktivitet siden det dreier seg
om allerede eksisterende utstyr som vi bruker på en annen måte hos oss.
Hadde vi derimot kjøpt inn et nyutviklet utstyr, kunne vi ført innkjøpet som
FOU.

Innovasjon

Definisjon (Stortingsmelding 7(2008-09)
«en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller
organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen
for å skape økonomiske verdier»
Innovasjon defineres ofte, noe enklere, som noe som er
Nytt – Nyttig – og - Nyttiggjort.
Det er altså ikke tilstrekkelig at det er nytt hos oss. Det er også sentral i
forståelsen av begrepet at prosessen eller produktet skal være tatt i bruk.
.

Fra og med 2019 vil vi registrere i regnskapet de midlene som brukes på FOU og innovasjon.
Vi vil i utgangspunktet ikke skille i regnskapet mellom disse 3 begrepene, men definisjonene
over er nyttige knagger å vurdere aktivitetene ut fra.

VURDERINGER
Viktig å øke bevisstheten rundt FOU og innovasjon
Samarbeid med kommunene?

NIFU (Nordisk Institutt forstudier av innovasjon, forskning og utdanning) har beregnet FOUaktiviteten i Norge til ca. 70 milliarder i 2017. Dette tilsvarer 2,1 % av BNP.
FOU-aktiviteten i de enkelte selskap varierer selvsagt mye. Men som tommelfingerregel er
det ofte brukt at aktivitetsnivået minst bør ligge på 1-3 % av omsetningen.
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Driftsbudsjettet vårt er i 2019 på 60 mill. kr (inkl. lån). 1-3 % av dette er 0,6 -1,8 mill. kr.
Hittil i år er kr 488’ - 0,8% ført som FOU. Dette gjelder først og fremst kostnader til
masterstudent og utvikling av samspillskontrakt.
ALTERNATIVE LØSNINGER
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TØNSBERG RENSEANLEGG IKS
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/00009-5
Jørgen Fidjeland

Saksgang
Styret

Møtedato
03.06.2019

RAPPORT FRA FYLKESMANNENS TILSYN VED TØNSBERG RENSEANLEGG
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering

Vedlegg:
Tilsynsrapport dat. 12.4.2019
Revidert årsrapport for 2018

SAKSFRAMSTILLING
BAKGRUNN
Fylkesmannen hadde tilsyn i selskapet den 3 og 4 april 2019 for å sjekke vår etterlevelse av
utslippstillatelsen, internkontrollforskriften og forurensningsloven/forurensningsforskriften.
FAKTAGRUNNLAG
Det var et omfattende tilsyn som gikk over 2 dager. Dokumentasjon var oversendt et par
uker på forhånd. I tillegg til intervju med daglig leder, ble også styreleder og 3 ansatte
intervjuet. Det ble foretatt befaring på anlegget.
Det ble ikke funnet avvik hos oss under tilsynet.
Det ble gitt 4 anmerkninger.
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov
Anmerkning: Forhold som tilsynsetaten mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø,
men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
VURDERINGER
Anmerkning 1: Årsrapporten er mangelfull.
Utslippstillatelsen fra 2017 angir at det skal gis kvalitative vurderinger i tillegg til det som
sendes inn av tallgrunnlag vedr. vannmengder, renseeffekter mv.
Det er laget en ny mal tilpasset ønsket fra fylkesmannen. En revidert årsrapport for 2018 er
laget etter denne malen og oversendt fylkesmannen. Årsrapporten er vedlagt saken.
Anmerkning 2: Risikovurdering og handlingsplan
Det er påvist uoverensstemmelse mellom noen av dokumentene som beskriver risiko i
forhold til hva som er akseptabel risiko.
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Feilen har liten betydning siden hendelser som havner i aktuell risikogruppe uansett skal
gjennomgå en ekstra vurdering for å vurdere om risikoen er akseptabel.
Feil er rettet i aktuelle dokument.
Konsekvensen av utslipp til Ramsarområder fremstår som lav i forhold til utslipp til andre
områder. Anmerkningen er riktig observert, men det er mer snakk om ordvalg. Alle våre
utslipp fra pumpestasjoner skjer i eller rett ved Ramsarområder. Det er derfor gjort lite for å
skille mellom Ramsar og andre områder i beskrivelsen. Reduksjon av disse utslippene har
meget høyt fokus hos oss. Teksten vil bli justert i løpet av sommeren.
Anmerkning 3: Rutiner ved stans av pumpestasjoner.
Høsten 2018 gjorde vi en ny vurdering i forhold til hvordan vi skal drifte pumpestasjoner
dersom vi har en planlagt stopp på Kilen. Denne vurderingen skjedde i samråd med
fylkesmannen. En riskvurdering som var utført tidligere er ikke blitt endret på dette punktet.
Det vil ble utført i løpet av sommeren.
Anmerkning 4. Innlevering av farlig avfall
Det er uklart om farlig avfall innleveres minimum 1 gang pr. år.
Det er laget en egen arbeidsordre i FDV-system slik at denne jobben kommer til utførelse
hvert år.
ALTERNATIVE LØSNINGER
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Årsrapport 2018
Renseanlegg, avløpsnett,
slambehandling og
resipientundersøkelser
5.4.2019
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Forsidebildet viser montering av maskinrenset rist i
forbindelse med utslipp til Presterødkilen ved
planlagt vedlikeholdsarbeid.
Risten renser avløpsvann for søppel før utslipp.
Fra 2019 inngår denne i beredskapsløsning for
selskapet og eierkommunene.

Tønsberg Renseanlegg IKS
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Tønsberg Renseanlegg skal levere årsrapport til Fylkesmannen i henhold til mal fastsatt i
utslippstillatelsen. Årsrapporten skal være kortfattet og baseres på kvalitative vurderinger.
I tillegg skal tallmateriale som vannmengder, renseresultat mv. rapporteres til AltInn.

Renseanlegg
Selskapet har driftsansvar for ett renseanlegg, beliggende på Vallø.
Rensemetode

Mekanisk – Biologisk – Kjemisk

Vannnbehandling

Roterende rister
Sand- og fettfang
Biologisk rensetrinn (MBBR)
Kjemisk rensetrinn
Flotasjon

Slambehandling

Septikmottak
Mottak for avvannet slam fra andre renseanlegg
Slamlager
Sentrifuger
Kalkbehandling (Orsa-metoden)
Tørrslamsilo
Utlasting i storsekk
Spredning og nedmolning på landbruksjord

Dimensjonerende
vannmengde
Dimensjonerende antall PE

3 500 m3/time (Q makxdim)
160 000 (BOF5)

Resultater
Alle krav i utslippstillatelsen ble oppfylt i 2018.
Driftsstabilitet
Renseanlegget har vært mer krevende å drift enn forutsatt. Dette innebærer at resultatene
har sprikt en del og 3 av prøvene er utenfor rensekravet for BOF. Dette er det samme antall
prøver som vi etter tillatelsen kan se bort fra, men innebærer at vi ligger på grense for å klare
utslippskravene.
Vi mener å ha identifisert problemene til følgende forhold, der de 2 første er de viktigste:
•

En endring i dispergeringsenhetene medførte redusert kapasitet på den enkelte linje.
En ny løsning er testet ut på 1 av linjene og dimensjonerende kapasitet er
gjenopprettet. Tilsvarende vil bli gjort på de øvrige 5 linjene

•

Slamskrapene ble opprinnelig levert med for liten kapasitet. Ulike tilpasninger har økt
kapasiteten, men har resultert i andre begrensninger som har redusert
driftsstabiliteten.
En ny løsning er montert på 2 av linjene. Dette er blitt testet ut over flere uker og
fungerer bra. Samme løsning blir derfor montert på resterende linjer i løpet av mai
2019.
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•

Flotasjonsenheten er avhengig av å ha et tilnærmet jevnt vannivå for å få ut slammet.
I dag er det litt for stor høydeforskjell når vi kjører maks belastning (575 m3/t pr. linje)
og minimum belastning (200 m3/t pr. linje) Dette fører til at vi må starte og stoppe
linjer litt for ofte for å sikre jevnest mulig flyt. Hyppige start / stopp reduserer
driftsstabiliteten.
Vi har identifisert 3 mulige løsninger på dette og holder på med å prøve dem ut.

Vi byttet fellingskjemikalier fra jernklorid til aluminiumklorid den 10.1.2018. Dette har medført
mer enn halvering av kjemikalieforbruket og en reduksjon i slammengden.
Trender og fremtidig rensekapasitet
Vi har bare 2 fulle driftsår med de nye renseanlegget. Det er derfor litt tidlig å vurdere en
langsiktig trend. Driftsresultatene er tilnærmet like for disse årene.
Med de tiltak som er beskrevet ovenfor regner vi med å kunne overholde kravene i
utslippstillatelsen med større margin de kommende år.
Tilførsler
Renseanleggets størrelse, og tillatelsens
grense, måles som antall personer i maks
uke målt som BOF5. Tilførslene til
anlegget er noe høyere enn forventet.

Tilførsel til renseanlegg
målt som BOF5-Pe
250,000

I gjennomsnitt mottok vi organisk stoff
tilsvarende 111 300 personer (målt som
BOF5) Dette tilsvarer 70 % av
dimensjonerende kapasitet.

200,000
150,000
100,000

Trenden viser en jevn og sterk stigning.
Det har vært økning på 50% siden 2012.
Med tilsvarende vekst vil vi nå tillatelsens
grense i 2022 og dimensjonerende
kapasitet i 2025. Anlegget var i 2010
beregnet å nå dimensjonerende kapasitet
i 2030.

50,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Middel

Maks uke

Tillatelsen

Dim. tilførsel

Vi anser det biologiske trinnet for å være flaskehalsen i renseanlegget. Utførte tester viser at
den enkelte linje kan behandle langt høyere organisk belastning enn hva de er dimensjonert
for. Vi har dessuten reserver ved at vi kan fylle inn større volum med bærere (plastmedie
som bakteriene vokser på). I dag er bassengene fylt opp 50 %, mens det er mulighet for å
fylle dem opp til litt over 60%.
Risikovurderinger
Det er gjennomført risikovurderinger for renseanlegget. Ett tiltak utgår pga. driftsstabiliteten
er vesentlig bedret siden ROS-analysen ble foretatt. Øvrige tiltak er gjennomført
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Slambehandling
Resultater
Slam behandles i henhold til gjødselvareforskriften via tilsetting av kalk.
Alt slam benyttes i landbruket.
Analyseverdiene for tungmetaller har vist en betydelig nedgang siden 190-90 tallet og har
vært stabilt lave over flere år. Alt slam tilfredsstiller laveste klasse – klasse 1, i
gjødselvareforskriften.
Fremtidige behandlingsmetoder
Selskapet har tildelt enerett til Greve biogass for behandling av slam. Planlagt slamlinje er
imidlertid fortsatt under planlegging. Valg av løsning forutsettes å bli tatt vinteren 2019-20.
Det tas høyde for å kunne møte varslede krav i ny gjødselvareforskrift.
Risikovurderinger
Det er gjennomført risikovurderinger for slambehandlingen. Alle tiltak er gjennomført.

Avløpsnett
Antall pumpestasjoner
Antall nødoverløp / driftsoverløp
Utslipp fra overløp
(omsøkte og godkjente utslipp ikke medregnet)

Pumpeledninger
Selvfallsledninger
Utslippsledninger
Sjøledninger / elvekrysninger
(eks. utslippsledning)
Tilførsler av fremmedvann
Tilføringsgrad fosfor
Tilføringsgrad organisk stoff (KOF)

6
6
290 Kg Fosfor
0,6 % av tilført renseanlegg
465 timer
2 á 750 meter
2(3) (det ligger dobbeltledning under Kanalen)
43 %
71 %
105 %

Vi hadde 2 vedlikeholdsstopp på pumpestasjon P9 Kilen.
Den ene skyldes inspeksjon av dykket ledning og installering av ny tømmeventil på den
samme. Den andre skyldes utskifting av deler av ledningsstrekket fra P9.
Utslippene er medregnet utslipp fra overløp gjennom året. Siden det medfører utslipp til
Ramsar-område, ble det gjort en egen risikovurdering før den siste stoppen.
Resultater
Utslipp fra avløpsnettet ligger innenfor grensene fastsatt i utslippstillatelsen.
Ledningsnettet ble opprinnelig bygd med svært god materialkvalitet og det ble utført en mye
tettere anleggsoppfølging enn det som var normalt på denne tiden. Dette innebærer at
avløpsnettet fungerer bra og at vi har tilnærmet ingen driftsstopp utover det som skyldes
planlagte vedlikeholdsarbeid.
Tønsberg Renseanlegg IKS
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På pumpestasjon P20 hadde vi redusert drift og utslipp i 4 dager på grunn av pumpehavari.
Alle 3 pumpene i stasjonen er nå blitt byttet ut.
Innvendig H2S-korrosjon på selvfallsledninger av betong har imidlertid økt påtagelig de siste
årene. Vi har derfor startet å skifte ut deler av ledningsnettet.
Fremmedvann
Vi har en netto innlekking / tilførsel av fremmedvann. Selskapet har ingen fellesledninger
eller overvannsledninger. Dette innebærer at reduksjon i tilførsler av fremmedvann må skje
på kommunenes nett. Som en del av samordning mellom selskapet og kommunene har vi
faste møter der bl.a. reduksjon av fremmedvann er tema.
Risikovurderinger
Det er gjennomført risikovurderinger for avløpsnett og pumpestasjoner. De fleste tiltakene
som ble påpekt her er gjennomført. Det gjenstår 3 mindre tiltak vedr. bytte av nivåstyring til
ekkolodd og oppdatering av rutiner for nødkjøring for pumpestasjon P13.
I forbindelse med planlagt stopp i pumpestasjon P9 Kilen, ble det gjennomført en omfattende
miljørisikovurdering i samarbeid med konsulentselskapet COWI. Som et resultat av dette
arbeidet er det gjort vesentlige endringer ved gjennomføring av arbeid som medfører utslipp i
denne størrelsesorden. Konklusjonene herfra legges til grunn for planlegging av påfølgende
jobber.

Energi og klima
Energi- og klimaregnskap er utarbeidet med grunnlag i metodikken fra The Greenhouse Gas
Protocol. Regnskapet viser en økning i energiforbruk og CO2-utslipp regnet fra basisåret
2013. Dette henger sammen med at nytt rensetrinn krever vesentlig mer energi og genererer
mer slam.
De største kildene til utslipp er slambehandling, spesielt produksjon av kalk som
tilsetningsstoff og strøm.
Når vi kan levere slam til behandling hos Greve biogass, vil CO 2-utslippene ventelig gå
kraftig ned. Foreløpige anslag tyder på at dette kan skje i løpet av 2021/-22

Resipientundersøkelser
Overvåkning av resipienten skjer i regi av Fagrådet for Ytre Oslofjord.
Siste tilgjengelige årsrapport er fra 2017 og angir følgende hovedtendenser:
Jordbruk er den største enkeltkilden for tilførsler av både menneskeskapt fosfor
og nitrogen til Ytre Oslofjord. Økt landbruk og befolkningsvekst rundt Ytre
Oslofjord vil føre til en økt belastning på fjorden hvis ikke reduserende tiltak
gjennomføres.
Glomma, Drammenselva, Numedalslågen og Skienselva står for nær 90% av
ferskvannstilførselen til Ytre Oslofjord og vannføringen i disse elvene er
økende. Det er også målt en signifikant økning i tilførsler av nitrogen og fosfor
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fra Glomma, Drammenselva og Numedalslågen som knyttes til den økte
vannføringen.
Tilstanden for vannmassene ved stasjoner nær de åpne delene av
fjordområdet klassifiserte til «god» i 2017.
Våroppblomstringen av planteplankton fant sted i mars i 2017, som anses som
den «historiske normalperioden» for våroppblomstringen. Stillehavsøsters ble
første gang registrert i 2014, da på 6 stasjoner. I 2017 ble det registrert
stillehavsøsters på 10 stasjoner.
Høy forekomst av kiselalger/blågrønnalger og tarmgrønske på stasjoner ved
Sandefjord, og delvis Stavern, Hankø og Leira, er en indikasjon på
næringssaltpåvirkning. Det er ikke funnet klar sammenheng mellom
artssammensetningen og næringssalter målt i vannmassene i nærheten. Nedre
voksegrenseindeksen basert på nedre voksegrense for 9 makroalger, ga «god»
økologisk tilstand på to stasjoner og «moderat» økologisk tilstand på 6
stasjoner.
Utslippspunktet fra renseanlegget er i et av de områdene som fagrådet undersøker som har
best vannkvalitet. Dette, sammen med svært små utslipp fra avløpsnettet tilsier at omfanget
av undersøkelsene dekker selskapets behov og utslippstillatelsens krav.

Tønsberg den 5.4.2019
Jørgen Fidjeland
daglig leder

Vedlegg:
1. Hydraulisk balanse og forurensningsbalanse
2. Klimaregnskap
3. Tabell fra overvåkning av Ytre Oslofjord
(Stasjon Bolærne (BO-1)
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