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GRENLAND VESTFOLD BIOGASS AS - SELSKAPSENDRINGER 

 

Forslag til vedtak: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 

Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
 
 
 

SAKSFRAMSTILLING   SAKEN ETTERSENDES 
 
 
BAKGRUNN 
Styret har i møte den 6.9.2019 vedtatt at de ønsker at aksjene som Tønsberg Renseanlegg 
eier i Grenland Vestfold Biogass as (Greve) skal utdeles til eierne som tingsutbytte. 
 
Basert på denne forutsetningen vil advokatene til Greve jobbe med å få alle detaljer og 
dokumenter klare til styremøte den 24.september.  Dokumentene til denne saken vil sendes 
ut etter styremøtet den 24.9. 
 
FAKTAGRUNNLAG 
 
 
VURDERINGER 
 
 
ALTERNATIVE LØSNINGER 
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OPPRETTELSE AV GREVE BESTILLER AS 

 

Forslag til vedtak: 
Styret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak: 
 

1. Tønsberg renseanlegg IKS går inn som eier i Greve Bestiller AS med aksjepost i 
henhold til aksjonæravtalen. 
 

2. Aksjekjøp på kr 57 530 finansieres ved bruk av midler avsatt til styrets disposisjon 
 

3. Forslag til vedtekter og aksjonæravtale godkjennes. 
 

4. Representantskapets leder gis fullmakt til å representere Tønsberg renseanlegg på 
stifelsesmøte, herunder fullmakt til å velge styre og å godkjenne mindre vesentlige 
justeringer av stiftelsesdokumentene, jfr. Pkt. 2. 
 

5. Representantskapets leder representerer Tønsberg renseanlegg på fremtidige 
generalforsamlinger. 
 

6. Representantskapets leder foreslår for valgkomitéen kandidater til styret for Greve 
Bestiller AS ved senere styrevalg. 
 

7. Fra samme dato som Tønsberg renseanlegg går inn som eier i Greve Bestiller, 
oppheves tidligere vedtak dat. 28.4.2014 om å tildele Grenland Vestfold biogass AS 
enerett for behandling av slam. 
 
 
 

 

Vedlegg:  
1. Selskapets vedtekter 
2. Aksjonæravtale 

 
 
 

SAKSFRAMSTILLING 
 
 
BAKGRUNN 
Styret i Grenland Vestfold Biogass («GREVE») har i lengre tid jobbet med å dele selskapet i 
et bestillerselskap og et rent industriselskap.   Saken har blitt behandlet i flere eiermøter og 2 
ganger i de respektive kommunestyrene.  
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Ved siste kommunestyrebehandling i juni 2019 vedtok eierne delingen av selskapet og 
godkjente forslag til vedtekter og aksjonæravtaler for begge selskapene. 
 
 
FAKTAGRUNNLAG 
Industriselskapet skal eies av kommunene.  Dette selskapet skal drive konkurranseutsatt 
virksomhet og skal bl.a. overta Den Magiske Fabrikken fra Tønsberg kommune. 
 
Bestillerselskapet – Greve Bestiller AS, skal eies av slam- og avfallsbesitterne.  Dette er 
Tønsberg Renseanlegg, VESAR, Renovasjon i Grenland (RIG) og noen kommuner som har 
egne renseanlegg med tilhørende slamproduksjon (Sandefjord, Horten, Holmestrand, Siljan, 
Bamble og muligens også Larvik) 
 
Dagens kontrakt for slambehandling vil bli fulgt opp av industriselskapet, Greve Miljø, ut 
resten av avtaleperioden. Det legges opp til å utarbeide en avtale med bestillerselskapet om 
hvordan dette skal gjøres. 
 
Utlysning av ny konkurranse er forutsatt å skulle skje av Greve Bestiller. 
Styret i «GREVE» har anbefalt at Greve Bestiller kjøper administrative tjenester fra RIG. 
 
Aksjekapitalen i Greve Bestiller er satt til kr 250 000.  Av dette utgjør andelen for Tønsberg 
Renseanlegg 23,01 % -  kr 57.530,06.   Dette finansieres ved bruk av driftsmidler avsatt til 
styrets disposisjon. 
 
 
VURDERINGER 
Arbeidet med en ny anbudskonkurranse er allerede i gang.  Konkurransen vil bli kunngjort så 
snart som mulig etter at de nye selskapene er etablert. Det er en viktig premiss at slammet 
skal behandles i et biogassanlegg med strenge miljøkrav, herunder CO2-fotavtrykk og 
gjenvinning av næringsstoffer og gjenbruk av biorest. 
 
Det er utarbeidet et forslag til ny Gjødselvareforskrift.  Denne regulerer behandlingen av og 
bruken av slam. Regelverket strammes inn.  Dette gjelder særlig i forhold til hvilke arealer 
man kan spre slammet på, hvor mye man kan spre, krav til lagring mv. og krav til gjenbruk av 
næringsstoffer, spesielt fosfor. 
 
I denne settingen er det daglig leders vurdering at det er viktig å inngå samarbeid med andre 
slik at man kan utvikle robuste og innovative løsninger for å sikre en god beredskap og å ta 
høyde for endringer som følge av regelverksjusteringer mv. 
 
Nærhet til eksisterende bebyggelse og planlagt ny bebyggelse på Vallø gjør det vanskelig å 
tenke seg et større slambehandlingsanlegg ved eksisterende anlegg på Vallø. 
 
Styret i Greve Bestiller 
Styret skal bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.  Tønsberg Renseanlegg skal 
foreslå 1 styremedlem og 1 varamedlem.   
 
Det er benyttet betegnelsen «foreslå» og ikke «oppnevne» fordi valgkomitéen må ha 
tilstrekkelig frihet til å sette sammen et styre basert på komplementær kompetanse og 
bestemmelser om kjønnsbalanse mv. 
 
På grunn av tidspress er valgkomitéen allerede i gang med prosessen med å forespørre 
styrekandidater ved oppstart.   
 
Styret vil bli involvert når man skal legger føringer for den neste anbudskonkurransen, 
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herunder fastsette tildelingskriterier, kontraktens lengde mv.  Utover dette er det antatt at det 
blir svært få saker som styret skal behandle. 
 
Generalforsamling 
Hvem som skal representere selskapet i generalforsamlingen vil være avhengig av hvilken 
profil valgkomitéen velger for styresammensetning.   
 
Styreleder i dagens «GREVE» har overfor valgkomitéen skissert 3 alternativer for valg av 
styre: 

1. Uavhengig styre 
2. Styre utpekt blant styremedlemmer i selskapene  

(+ representant fra «slamkommunene») 
3. Styret Utpekt fra administrasjonen i selskapene  

(+ representant fra «slamkommunene») 
 
Styrelederen i «GREVE» har anbefalt alt. 2. 
På denne bakgrunn er det foreslått at leder for representantskapet i Tønsberg renseanlegg 
møter både på stiftelsesmøtet og i bestillerselskapets senere generalforsamling. Dette kan 
eventuelt endres senere. 
 
 
Tildeling av enerett 
I dag har vi tildelt «GREVE» enerett for behandling av vårt slam.  Denne eneretten må 
trekkes tilbake.  I mellomtiden er forskrift om offentlige anskaffelser endret slik at vi ikke 
trenger en ny tildeling av enerett.  Dette kan nå håndteres innenfor reglene om «Samarbeid i 
offentlig sektor» (jfr. Anskaffelsesforskriften kap. 3) 
 
 
ALTERNATIVE LØSNINGER 
Daglig leder i Tønsberg Renseanlegg har som styremedlem i «GREVE» fulgt prosessen tett. 
Det har også vært en nær dialog med eierne underveis i prosessen.  Styret i Tønsberg 
Renseanlegg er blitt orientert ved viktige milepæler.   
 
Med bakgrunn i eiernes likelydende vedtak i juni 2019 legges det derfor ikke opp til en 
utfyllende vurdering av saken med beskrivelse av alternative løsninger. 
 
Kjøp av administrative tjenester 
Selskapet skal ikke ha egne ansatte.  Det er forutsatt kjøp av tjenester fra et av 
eierselskapene.  Styret i «GREVE» har lagt til grunn at det kjøpes tjenester fra RIG. Dette vil 
kunne markere en større grad av uavhengighet mellom Greve Miljø og Greve Bestiller enn 
om dette ansvaret plasseres i Vesar.  
 
Tønsberg Renseanlegg har ikke tilsvarende bestillerkompetanse som RIG og VESAR og det 
anses derfor som uaktuelt å kjøpe administrative tjenester fra oss. 
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Mellom 
 

VESTFOLD AVFALL OG RESSURS AS, org.nr. [●], [ADRESSE]; 

 
TØNSBERG RENSEANLEGG IKS, org.nr. [●], [ADRESSE]; 
 
RENOVASJON I GRENLAND IKS, org.nr. [●], [ADRESSE]; 
 

HORTEN KOMMUNE, org.nr. [●], [ADRESSE]; 

 
BAMBLE KOMMUNE, org.nr. [●], [ADRESSE]; 

 

HOLMESTRAND KOMMUNE, org.nr. [●], [ADRESSE]; 

 

SANDEFJORD KOMMUNE, org.nr. [●], [ADRESSE]; og 

 
SILJAN KOMMUNE, org.nr. [●], [ADRESSE]; 

 
samlet "Aksjonærene" og hver for seg "Aksjonær", er det i dag inngått slik aksjonæravtale 
("Aksjonæravtalen") for Greve Bestiller AS ("Selskapet"). 

1 BAKGRUNN 

1.1 Aksjonærene eier ved inngåelsen av Aksjonæravtalen til sammen 100 % av aksjene i 
Selskapet. Selskapet er eid som følger:  

2 FORMÅL 

2.1 Formålet med Aksjonæravtalen er å regulere det innbyrdes forholdet mellom Partene 
når det gjelder oppbygging og drift av Selskapet, Partenes leveranseforpliktelser til 
Selskapet, representasjon og beslutninger i Selskapets styre og generalforsamling, 

overdragelse av aksjer, samt salg av Selskapet. 

3 SELSKAPETS FORMÅL, VIRKSOMHET OG UTVIKLING 

3.1 Selskapets formål er å forestå offentlig anskaffelse av behandling av matavfall og slam 
med høy klimanytte på vegne av sine eiere. 

3.2 Selskapet vedtektsfestede formål er å være et forvaltnings- og bestillerorgan for 
Aksjonærene. Selskapets virksomhet er gjennom anbudskonkurranser å ta ansvar for 
behandling av det våtorganiske avfallet (matavfall og slam) til Aksjonærene, samt alt 
det som dermed står i forbindelse. Selskapet kan også utføre tjenester innenfor 
rammen av Selskapets formål og virksomhet for andre enn Aksjonærene. 

 Antall aksjer Prosentandel Aksjekapital 

Vestfold Avfall og Ressurs AS [●] 43,23 108 073,19 
Tønsberg Renseanlegg IKS  [●] 23,01 57 530,06 
Renovasjon i Grenland IKS  [●] 19,47 25 943,89 
Horten kommune  [●] 6,99 17 480,49 

Bamble kommune [●] 1,90 10 809,96 
Holmestrand kommune  [●] 3,58 8 937,99 
Sandefjord kommune  [●] 1,44 3 612,11 
Siljan kommune [●] 0,38 2 003,79 

Sum [●] 100 % 250 000 
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3.3 Selskapets avfallshåndtering og slambehandling skal baseres på anbud. Selskapet skal 
således innhente anbud på tjenester etter gjeldende regler for offentlige anskaffelser. 
Inntil ny anbudskonkurranse er gjennomført, er det Selskapets oppgave å følge opp 

og sikre at avfallshåndtering i gjeldende kontrakt, gjøres til selvkost og i tråd med de 
forutsetninger som er lagt til grunn ved stiftelse av det tidligere Greve Biogass AS og 
den anbudsutsettelsen som på det tidspunkt ble gjennomført. 

3.4 Selskapet opererer innenfor separate selvkostområder for henholdsvis matavfall og 
slam. Selskapet skal sørge for å innrette avtalene slik at det avspeiler selvkost innenfor 
hvert av selvkostområdene og slik at det ene selvkostområdet ikke subsidierer det 
andre. 

4 GENERALFORSAMLING. STYRETS SAMMENSETNING, MØTER, BESLUTNINGER 
MV. 

4.1 Generalforsamlingen skal oppnevne en valgkomite på tre medlemmer. 

4.2 Styret skal bestå av fem medlemmer, inkludert styrets leder. I tillegg skal det velges 
to varamedlemmer. Eventuelle ansatterepresentanter som Selskapet måtte være 
pålagt å ha i henhold til lov eller annen regulering, kommer i tillegg.  

4.3 Tønsberg Renseanlegg skal foreslå ett styremedlem og ett varamedlem. VESAR skal 
foreslå ett styremedlemmer og ett varamedlem. RiG skal foreslå ett styremedlem og 
de øvrige eiere skal i felleskap foreslå et styremedlem. I tillegg velger 
generalforsamlingen ett medlem som blir styrets leder.  

4.4 Styrets medlemmer skal ha best mulig kompetanse innenfor Selskapets 
virksomhetsområde for at styremedlemmene kan bidra til gjennomføring av 

Selskapets formål og utvikling. Partene forplikter seg til å utpeke styremedlemmer og 
avgi stemme på generalforsamling i overensstemmelse med dette.  

4.5 Styremøter skal avholdes så ofte styret eller styrets leder finner det nødvendig, dog 
minst fire ganger i året. Et styremøte skal behandle Selskapets budsjett og 
fremleggelse av årsregnskap. For øvrig gjelder bestemmelsene i aksjeloven om 
innkalling til styremøte, protokoller med videre.  

4.6 Det forutsettes at styret deltar aktivt i utviklingen av Selskapet og at forholdene legges 
til rette for en god løpende kontakt mellom daglig leder, styret og Aksjonærene. 

4.7 Styret skal motta kvartalsvise rapporter fra daglig ledelse i henhold til prinsipper som 

fastsettes av styret. 

4.8 Styret skal fastsette instruks for styrets arbeid og forholdet til daglig leder. 

4.9 Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap  

5 DAGLIG LEDELSE – KONTAKT MED EIERNE 

5.1 Styret skal ansette daglig leder for Selskapet. 

5.2 Styret skal fastsette instruks for daglig leder.  

5.3 Daglig leder skal utarbeide rapporter til styret i henhold til prinsipper som fastsettes 
av styret. 

5.4 I tillegg er daglig leder forpliktet til å avholde informasjonsmøter om Selskapets drift 

med Aksjonærene i den utstrekning styret bestemmer. 
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5.5 Daglig leder skal utarbeide forslag til årsrapport, som behandles av styre og 
generalforsamling. Årsrapporten skal rapportere i forhold til gjeldende eierstrategi og 
selskaps-strategi. Årsrapporten skal primært vise i hvilken grad Selskapet oppfyller 

eiernes forventninger og Selskapets egne mål, gi informasjon om mulige endringer i 
produksjon, samt vesentlige endringer i kostnadsnivået for Selskapet. 

5.6 Styringsdialogen mellom selskapet og Aksjonærene forutsettes ellers å skje gjennom 
generalforsamlingens behandling av selskapsstrategi, årsrapport, budsjett og 
årsregnskap  

6 AKSJONÆRENES  LEVERANSEPLIKT - VÅTORGANISK AVFALL  

6.1 Selskapet baserer sin virksomhet på Aksjonærenes leveranse av våtorganisk avfall 
(innsamlet matavfall og slam).  

6.2 Aksjonærsammensetningen i Selskapet baserer seg på folketall og beregnet 

energiinnhold i levert avfallsmengde. Dersom leveranser til Selskapet vesentlig avviker 
fra dette, vil en Aksjonær kunne bli pålagt å erstatte et eventuelt tap for Selskapet.  

6.3 Denne leveranseforpliktelsen er ikke gjenstand for oppsigelse og gjelder inntil 
Aksjonærene eventuelt skriftlig avtaler at den ikke lenger skal gjelde. 

7 DISPONERING AV OVERSKUDD – UTBYTTE 

7.1 Selskapet baserer seg på selvkostprinsippet og skal ikke utbetale utbytte.  

8 FINANSIERING AV SELSKAPETS DRIFT  

8.1 Finansiering av selskapet skjer gjennom bestillertilskudd som fastsettes gjennom årlig 
fastsettelse av budsjettramme. 

8.2 Hver av Partene forplikter seg til å stemme for å nedsette aksjekapitalen hvis og i den 

utstrekning styret anser det nødvendig med forutgående nedsettelse av aksjekapitalen 
for å få inn frisk kapital i forbindelse med kapitalforhøyelse i tilfeller som angitt i punkt 
8.3.  

9 KRAV TIL EIERSKAP - OVERDRAGELSE AV AKSJER – FORKJØPSRETT – 
KAPITALUTVIDELSE MED NYTEGNING AV AKSJER 

9.1 Andre enn kommuner, kommunalt eide aksjeselskaper eller interkommunale selskaper 
kan ikke være aksjeeiere i Selskapet. Salg eller utstedelse av aksjer kan kun skje til 
kjøper som kan oppfylle leveranseplikten i punkt 6 ovenfor.  

9.2 Aksjer kan ikke overdras eller nytegnes uten samtykke fra Selskapets 

generalforsamling. Slikt samtykke må besluttes med tilslutning fra minst to tredjedeler 
så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på 
generalforsamlingen.  

9.3 Dersom aksjer selges og godkjennes i henhold til punkt 9.1. og 9.2 ovenfor, gir 
Aksjonærene avkall på sin forkjøpsrett. 

9.4 Enhver omorganisering av Selskapet skal skje gjennom en samordnet og strukturert 
prosess, som skal koordineres av styret i Selskapet så langt det er naturlig. 
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10 UTØVELSE AV STEMMERETT 

10.1 Aksjonærene forplikter seg til å forholde seg til og avgi stemme i Selskapets 
generalforsamling og styre i overensstemmelse med Aksjonæravtalen, samt å pålegge 

sine ansatte og tillitsmenn, samt eventuelle styremedlemmer i Selskapet 
vedkommende Aksjonær har utpekt, til å forholde seg i overensstemmelse med 
Aksjonæravtalen.  

11 LOJALITET OG KONFIDENSIALITET  

11.1 Aksjonærene plikter å vise lojalitet mot hverandre og Selskapet. Hver av Aksjonærene 
skal bidra til at Selskapet og de øvrige Aksjonærene ikke risikerer urettmessig tap eller 
negativ publisitet.  

11.2 Aksjonærene forplikter seg til, både mens Aksjonæravtalen løper og etter dens opphør, 
å bevare fullstendig taushet overfor uvedkommende om forretnings- og 

bedriftshemmeligheter knyttet til Selskapet, som de har blitt kjent med på grunn av 
sitt eierskap eller engasjement i Selskapet for øvrig. 

11.3 Ovenstående er ikke til hinder for at det gis informasjon om Selskapet og 
Aksjonæravtalen til seriøse interessenter i forbindelse med kjøp av aksjer eller annen 
investering i Selskapet og heller ikke til andre som har en akseptabel forretningsmessig 
interesse i å se avtalen, begge deler forutsatt at styret har gitt sitt forhåndssamtykke. 
Før informasjon gis til slike interessenter, skal mottakeren underskrive en erklæring 
om taushetsplikt som er godkjent av styret.   

12 FORPLIKTELSE FOR NYE EIERE 

12.1 Eventuelle nye aksjeeiere i Selskapet skal ha plikt til å tiltre Aksjonæravtalen. 

12.2 Den som vil selge eller på annen måte overdra aksjer i Selskapet skal på forhånd gjøre 
erververen kjent med Aksjonæravtalen, og sørge for at erververen skriftlig tiltrer 
Aksjonæravtalen før eller samtidig med at aksjene erverves. 

12.3 Aksjonærene skal selv påse, og bidra til at Selskapets styre påser, at eventuelle nye 
aksjeeiere som erverver nyutstedte aksjer ved kapitalforhøyelse, fusjon, fisjon eller på 
annen måte, skriftlig tiltrer Aksjonæravtalen før slike transaksjoner gjennomføres.  

12.4 Aksjonærene skal bidra til at Selskapets styre nekter å godkjenne overdragelse dersom 
erververen ikke har tiltrådt Aksjonæravtalen. 

13 PANTSETTELSE AV AKSJER  

13.1 En Aksjonær kan ikke pantsette aksjer i Selskapet.  

14 OMFANG OG VARIGHET 

14.1 Aksjonæravtalen gjelder samtlige aksjer som Aksjonærene eier eller senere erverver i 
Selskapet. 

14.2 Aksjonæravtalen trer i kraft umiddelbart, og gjelder inntil Aksjonærene skriftlig avtaler 
at den ikke lenger skal gjelde.  

14.3 For en Aksjonær som avhender sine aksjer i Selskapet i overensstemmelse med 
Aksjonæravtalens bestemmelser, opphører Aksjonæravtalen når avhendelsen av alle 
aksjene er gjennomført og erververen har tiltrådt Aksjonæravtalen, med mindre annet 
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fremgår av Aksjonæravtalen. Opphøret fritar ikke for plikter som er pådratt ved brudd 
på Aksjonæravtalen eller på annen måte før opphørstidspunktet. 

14.4 Den enkelte aksjonær kan etter 31.12.27 kreve at øvrige aksjonærer overtar dennes 

aksjepost og aksjonæren kan etter det tre ut av selskapet. Slikt krav må fremsettes 
med minst ett års varsel. Uttreden kan likevel ikke skje før utløpet av avtaleperioden, 
der Selskapet er bundet av avtale med eksternt selskap som gjelder behandling av 
organisk avfall. Dersom generalforsamlingen som følge av krav om uttreden, velger å 
oppløse selskapet, kan uttreden ikke skje før selskapet er oppløst. 

15 TVISTELØSNING 

15.1 Enhver tvist som måtte oppstå om forståelsen av Aksjonæravtalen skal søkes løst i 
minnelighet. Dersom dette likevel ikke lar seg gjøre, skal tvisten avgjøres ved de 
alminnelige domstoler med Tønsberg tingrett som verneting.  

 

* * * * * 

 

Avtalen er undertegnet i åtte eksemplarer, hvorav Selskapet og hver av Aksjonærene 
beholder ett hver. 

 
 
 
 
 

[STED/DATO] 
 

 

[INNTA SIGNATURFELT] 
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VEDTEKTER 
 

FOR 
 

GREVE BESTILLER AS 
 

(fastsatt ved ekstraordinær generalforsamling [DATO]) 
 
 
 
§ 1 Selskapets foretaksnavn  

Selskapets foretaksnavn er Greve Bestiller AS. 
 
§ 2 Selskapets virksomhet 
Selskapet er et bestillerorgan for selskapets aksjeeiere. Selskapets virksomhet er gjennom 
offentlig anbudskonkurranser å ta ansvar for behandling av det våtorganiske avfallet 
(matavfall og slam) med høy klimanytte til selskapets aksjeeiere. 
 
§ 3 Forretningskontor 
Selskapets forretningskontor er i Tønsberg kommune. 

 
§ 4 Selskapets aksjekapital 
Selskapets aksjekapital er kr 250 000, fordelt på 2 500 aksjer hver pålydende kr 100. 
 
§ 5 Aksjenes omsettelighet 
Aksjene kan ikke overdras uten samtykke fra selskapets generalforsamling. Vedtaket må 
fattes med flertall som for vedtektsendring, jf. aksjeloven § 5-18 første ledd, dvs. med 
tilslutning fra minst to tredjedeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som 
er representert på generalforsamlingen. 

 
§ 6  Aksjeeierregistrering  
Selskapet registrerer aksjeeierne i aksjeeierboken. Selskapets aksjer skal ikke registreres i 
VPS eller annet verdipapirregister. 
 
§ 7 Selskapets ledelse 
Selskapets styre skal bestå av tre til fem styremedlemmer og to varamedlemmer etter 
generalforsamlingens nærmere beslutning. Styrets leder velges av generalforsamlingen. 
 
Selskapet skal ha daglig leder, som tilsettes av styret.  

 
Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.  
 
§ 8 Generalforsamlingen 
Den ordinære generalforsamling skal behandle: 
 
1. Fastsettelse av årsregnskapet og årsberetningen herunder utdeling av utbytte. 
2. Valg av styre med fastsettelse av deres honorar. 
3. Andre saker som er angitt i innkallingen. 

 
§ 9  Forholdet til aksjeloven 
For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.  
 
 

*** 
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Saksbehandler Jørgen Fidjeland 
 
Saksgang Møtedato 

Styret 02.09.2019 
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ENDRING I EIERAVTALEN 

 

Forslag til vedtak: 
Styret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak: 
 
Eieravtalen gjeldende fra 1.1.2020, endres til at punkt 5 nr. 4 lyder slik: 
 

Ledningsnett og pumpestasjoner 
Utgiftene fordeles etter tilførte vannmengder. 
Færder  32 % 
Tønsberg 68 % 

 
 
 

Vedlegg:  
Eieravtale vedtatt av representantskapet 25.3.2019 
 
 
 

SAKSFRAMSTILLING 
 
 
BAKGRUNN 
Ved behandling av selskapsavtale og eieravtale i kommunestyrene ble det oppdaget en feil i 
den ene fordelingsnøkkelen.  Tønsberg bystyre fattet derfor følgende vedtak den 19.6.19: 
 

1. Tønsberg kommune vedtar forslag til ny selskapsavtale for Tønsberg renseanlegg IKS. 
2. Tønsberg kommune vedtar forslag til ny eieravtale med Tønsberg renseanlegg IKS. 
3. Bystyret forutsetter at fordelingsnøkkelen i eieravtalen pkt. 5 nr. 4 for ledningsnett og 
    pumpestasjoner revideres i tråd med de siste års faktiske vannmengder. 

 

 
FAKTAGRUNNLAG 
Kostnader til ledningsnett og pumpestasjoner er forutsatt å bli fordelt etter tilførte 
vannmengder.    
 
Ved en feil ble det ved utregningen av fordelingsnøkkel benyttet fordelingen for tilføring av 
vannmengder til renseanlegget i stedet for å se på den vannmengden som blir transport 
gjennom selskapets ledningsnett. 
 
Tønsberg kommune har imidlertid en ikke ubetydelig andel av sin tilførsel til renseanlegget 
som kommer via kommunens egne ledninger helt frem til renseanleggets tomtegrense. 
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VURDERINGER 
Det blir ikke riktig at den vannmengden som kommunen transporterer selv, skal inngå i 
beregningsgrunnlag for å fordele kostnadene til selskapets ledningsnett og pumpestasjoner. 
 
Dersom alt avløpsvann hadde kommet gjennom selskapets ledninger, måtte disse vært 
oppdimensjonert og pumpekostnader mv. hadde vært høyere.  Nå tar Tønsberg kommune 
en del av disse kostnadene selv. 
 
I fremlagte forslag er dette justert. 
 
 Færder Tønsberg 
Eksisterende fordeling 
 

26 % 74% 

Ny fordeling 32 % 68 % 
 
Budsjettforslaget for 2020 er basert på den nye fordelingsnøkkelen. 
I 2020 er utgiftene til ledningsnett og pumpestasjoner, inkl. låneutgifter: 6,5 mill. kr  
 
 
ALTERNATIVE LØSNINGER 
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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 de opplysningene eierkommunene trenger for å opprette og 
ajourholde register over den enkelte kommunes selskaper.   
 
Kommunene utfører sin eierstyring gjennom representantskapet. 
Dette er ikke til hinder for at det ved behov gjennomføres uformelle møter med eierne. 
 
3. Anleggsdeler 
Selskapet eier og har drifts- og vedlikeholdsansvar for anlegg hvor begge deltaker-
kommunene er tilknyttet. Dette gjelder følgende anlegg: 
 
Eiendommen Gbnr. 140/933 i Tønsberg (renseanlegget) med tilhørende bygninger og 
avløpsledninger, inkl. utløpsledninger. 
 

a) Pumpestasjon PA009 på Kilen og strekningen herfra til renseanlegget. 
 

b) Strekningen fra kum 73643 på Kaldnes (overgangskum mellom pumpeledning fra 
Ramdal og selvfalledning) frem til pumpestasjon PA020 Sjøormen, inkl. 
pumpestasjon PA019 ved Færder vgs. 
 

c) Pumpestasjon PA020 Sjøormen og strekningen herfra, under Kanalen og frem til 
pumpestasjon PA009 på Kilen. 
 

  4.  Grenland Vestfold biogass AS 
Selskapet er medeier i Grenland Vestfold biogass hvor vi også har en fast styreplass. 
Dersom ikke representantskapet bestemmer noe annet i det enkelte tilfelle, skal 
representantskapets leder representere selskapet i generalforsamlingen. 
 
Representantskapet oppnevner selskapets styremedlem i Grenland Vestfold biogass. 
 
 
5.  Fordeling av kostnader   
Endring av fordelingsnøklene tas opp til vurdering når det skjer vesentlige endringer eller når en 
av deltakerkommunene ber om det. Det skal uansett foretas en gjennomgang og en ny 
beregning av den enkelte fordelingsnøkkel minst hvert 4. år. Dersom ikke annet er angitt i 
det enkelte tilfelle, foretas beregningene på bakgrunn av gjennomsnittlige verdier de siste 3 
år. 
 
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. 
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2. Driftsutgifter - renseanlegg 

Fordelingen av driftsutgifter beregnes 50% etter tilførte mengder og 50% etter 
forurensningskonsentrasjoner målt som BOF5. Måling og nye beregninger utføres 
hvert 10. år. 
 
Basert på målinger foretatt i 2010/2011 gjelder følgende fordeling: 
 Færder 20 % 
Tønsberg 80 % 
 

3.  Driftsutgifter – septikmottak 
 Utgiftene fordeles etter registrerte mengder inn på anlegget fra eierkommunene. 

Utgiftene til mottaket inkluderer direkte utgifter til mottaket pluss septikens andel av 
utgiftene til vannbehandling, slambehandling, prøvetaking og utslipp. 

 
 Færder 36 % 
Tønsberg 64 % 

 
 4. Ledningsnett og pumpestasjoner 
 Utgiftene fordeles etter tilførte vannmengder. 
  

Færder  26 % 
Tønsberg 74 % 
 

5. Slambehandling 
 Tønsberg renseanlegg har tildelt enerett til Grenland Vestfold biogass for behandling 

av slam. Eierkommuner som leverer avvannet slam fra eget anlegg skal videre-
faktureres avtalt pris for behandling hos Grenland Vestfold biogass uten påslag. 
 
Grunnlag for fastsettelse av budsjett: 
 Færder:    Bekkevika     RA   650 tonn pr. år 
 Tønsberg: Søbyholmen RA       0 tonn pr. år (leverer til annet slammottak) 
 

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

7.  Endringer i fordelingsnøklene gjelder som hovedregel fra og med påfølgende 
regnskapsår. 

 
 
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.   
 
Regninger sendes kommunene med 30 dagers forfall. Etter forfall kan det beregnes 
morarenter etter Lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17.12.76. 
 
7. Bruk av fond 
Selskapet kan etablere fond for å utjevne kostnadene og for å håndtere over-/ underskudd. 
Regnskapsoverskudd avsettes til fond og skal benyttes innen 3 år. 
Regnskapsunderskudd dekkes av fond.  Negativt fond skal dekkes inn påfølgende 
budsjettår. Det skal fremgå av regnskapet hvor stor andel av fondet som tilhører den enkelte 
kommune. 
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8. 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 for øvrig. 
 
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. 
 
 
9. 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. 
 
 
10. 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%. 
 
11. Beredskap 
Selskapet ivaretar den daglige beredskapen selv. 
 
Tønsberg kommune plikter etter anmodning fra selskapet, å bistå med å håndtere større, 
uforutsette hendelser som krever umiddelbare tiltak. Dette gjelder bistand med personell, 
kompetanse, utstyr og materiell, opplegg for krisehåndtering mv. som er nødvendig for å 
håndtere situasjonen og å få selskapets anlegg i drift igjen. Selskapet dekker kommunens 
kostnader i denne forbindelse. 
 
Selskapet plikter å bistå eierkommunene ved å stille selskapets beredskapsmateriell, 
personell og kompetanse til rådighet for dem. 
 
12. Ikrafttredelse og endringer 
Denne avtalen gjelder fra 1.1.2020. 
Senere endringer i eieravtalen vedtas av representantskapet. 
 
 
Dato for vedtak i kommunestyrene: 
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Re kommune  
Færder kommune     
Tønsberg kommune   
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BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020 - 2023 

 

Forslag til vedtak: 
Styret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak: 
 

1. Forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 vedtas. 
 
 

Vedlegg:  
1. Driftsbudsjett 2020 
2. Investeringsbudsjett 2020 
3. Økonomiplan 2020-2023 
4. Fordeling av utgifter mellom kommunene 2020 
5. Langtidstrend 2015-2025 
 
 
 

SAKSFRAMSTILLING 
 
 
BAKGRUNN 
Det er vedtatt en ny selskapsavtale og eieravtale gjeldende fra 1.1.2020.  Revidert eieravtale 
fremmes som egen sak. Den reviderte eieravtalen er lagt til grunn for fordeling av utgiftene 
mellom kommunene. 
 
Budsjettforslaget bygger på styresak den 3 juni 2019 om budsjettrammer for 2020. 
 
FAKTAGRUNNLAG 
Med utgangspunkt i budsjett 2019 er det bl.a. gjort følgende justeringer: 
 

• Rentenivået er satt til 3,5 % 2020-22 og 4 % i 2023 

• Lønnsjusteringer ligger inne med 3,5% 

• Generell prisstigning 3% 

• Ny stilling: Ingeniør-Automasjon: +0,85 mill. (jfr. styresak 8/19) 
• Tønsberg kommune overtar drift av 3 pumpestasjoner: -0,5 mill. 

(følger av kommunesammenslåing Tønsberg/Re) 

• Strømkostnader forventes å øke +0,5 mill. 

• Slambehandling – prognose for 2019 korrigert for prisstigning 

• Kjemikaliekjøp  – prognose for 2019 korrigert for prisstigning 
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Investering 
Det er behov for fortsatte investeringer på renseanlegg og ledningsnett. 
Forprosjekt for ombygging av ventilasjonsanlegg er godkjent av styret (sak 7/19).  
 
Ombygging til slamutlastning er omtalt tidligere. På grunn av slitasje/aldring på eksisterende 
anlegg bør ny slamutlastning etableres før ny løsning på Greve biogass 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     8 mill.- lånefinansieres  

• Rehabilitering ledningsnett Ringveien  15 mill.- lånefinansieres 
   

 
 
VURDERINGER 
 
Investeringer 
Forventet restgjeld pr  31.12.19 er 122 mill. kr. I investeringsforslaget er det foreslått lån på 
ytterligere 39 mill. kr i 2020 og 23 mill. i 2021  Dagens låneramme er på 200 mill. Vi har 
avdrag på 11-12 mill. kr pr. år, slik at vi ved utløpet av øknomiplanperioden vil ha en restgjeld 
på ca. 138 mill. 
 
Rente 
Renten er i dag på hhv. 2,0 % (110, mill.) og 2,15 % (10 mill.) Ved fremleggelse av sak om 
budsjettrammer i begynnelsen av juni 2019, var det grunn til å tro at renten er på vei opp.  Pr. 
i dag er dette litt mer usikkert. For å unngå en budsjettsmell dersom det skulle skje 
vesentlige endringer, foreslås renten likevel satt til 3,5 %. Det vil gi en buffer også i forhold til 
eventuelle øvrige endringer.  
 
Rehabilitering av ledningsnett 
H2S-korrosjon på gamle betongledninger medfører behov for å rehabilitere store deler av 
ledningsnettet.  Dette gjelder bl.a. 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.   
 
Basert på innvendige inspeksjoner da vi hadde vedlikeholdsstopp i 2018, har vi vurdert det 
riktigst å kjøre dette prosjektet i 2 etapper.  Etappe 1 går fra Øvre Bogenvei og ned lia mot 
jordet.  På denne strekningen er det fritt vannspeil slik at røret er tæret av H2S. Strekningen 
over jordet (mot Surka båthavn) har ligget dykket og dermed unngått innvendig tæring.   
Kostnadene til denne strekningen er anslått til 8 mill. kr. Tidsplan for etappe 2 vil bli satt opp 
etter at nye inspeksjoner er gjennomført i forbindelse med etappe 1. 
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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. 
 
Ombygging av fettkum og sandavvanner er nødvendig 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 lettere kjøres på auto uten bemanning. Vi ønsker å teste ut dette bl.a. for å kunne 
spare overtid. 
 
 
ALTERNATIVE LØSNINGER 
Det arbeides med å optimalisere driften av nytt anlegg. Det er imidlertid usikkert å legge inn 
gevinster for dette i budsjettet. 
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Vedlegg 1

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Driftsbudsjett
Tall i hele kroner Tall i 1000 kr

Regnskap 
2017

Regnskap 
2018

Budsjett      
2019

 Budsjett     
2020 

Driftsinntekter

Brukerbetalinger

Andre salgs- og leieinntekter 6 021 824 4 800 274 5 500 000 5 010             

Overføringer med krav til motytelse 48 575 621 54 720 052 60 359 000 62 410           

Statlige overføringer -                 

Sum driftsinntekter 54 597 444 59 520 326 65 859 000 67 420           

Driftsutgifter

Lønnsutgifter 6 159 449 6 162 588 6 022 000 7 485             

Sosiale utgifter 1 637 378 1 723 487 1 870 000 2 115             

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 47 317 004 40 263 805 43 935 000 44 740           

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon

Overføringer (til styrets disp.) 22 429 0 0 300                

Avskrivninger 10 053 830 10 237 575 10 490 000 10 290           

Fordelte utgifter -499 506 -1 685 695 -2 185 000 -1 960            

Sum driftsutgifter 64 690 585 56 701 760 60 132 000 62 970           

Brutto driftsresultat -10 093 141 2 818 566 5 727 000     4 450             

Finansinntekter

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 45 650 58 301 30 000 50                  Gevinst på finansielle instrumenter 
(omløpsmidler)

Mottatte avdrag på utlån

Sum eksterne finansinntekter 45 650 58 301 30 000 50                  

Finansutgifter

Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 2 077 675 2 118 390 3 930 000 4 510             

Avdragsutgifter 9 445 510 10 020 510 11 017 000 10 280           

Utlån

Sum eksterne finansutgifter 11 523 185 12 138 900 14 947 000 14 790           

Resultat eksterne finanstransaksjoner -11 477 535 -12 080 599 -14 917 000 -14 740          

Motpost avskrivninger 10 053 830 10 237 575 10 490 000 10 290           

Netto driftsresultat -11 516 846 975 542 1 300 000 -                 

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 3 090 158 3 594 904

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av bundne fond (selvkost) 5 723 780 -                 

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger 8 813 938 3 594 904 0 -                 

Overført til investeringsregnskapet -                 

Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 5 842 157 1 300 000 -                 

Avsetninger til disposisjonsfond 3 090 158

Avsetninger til bundne fond 49 091

Avsetninger til likviditetsreserven

Sum avsetninger 3 139 249 5 842 157 1 300 000 -                 

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -5 842 157 -1 271 711 0 0
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Vedlegg 2 

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Investeringsbudsjett
Tall i 1000 kr

 
Regnskap 

2017
Regnskap 

2018
Budsjett      

2019

 Budsjett     
2020 

Inntekter

Salg av driftsmidler og fast eiendom 210 000 0 -                 

Andre salgsinntekter 45 000 0

Overføringer med krav til motytelse 900 000 984 844 1 200 000 -                 

Statlige overføringer 0

Andre overføringer 0

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0

Sum inntekter 900 000 1 239 844 1 200 000 -                 

Utgifter

Lønnsutgifter 0

Sosiale utgifter 0

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 4 516 175 3 130 065 25 000 000 39 000           

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon

Overføringer 0

Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 0

Fordelte utgifter 0

Sum utgifter 4 516 175 3 130 065 25 000 000 39 000           

Investeringsresultat -3 616 175 -1 890 221 -23 800 000 -39 000          

Finanstransaksjoner

Avdragsutgifter 0

Utlån 0 -                 

Kjøp av aksjer og andeler (KLP) 45 539 43 019 0 -                 

Dekning av tidligere års udekket 7 000 565 1 962 000

Avsetninger til ubundne investeringsfond 0

Avsetninger til bundne fond 0

Avsetninger til likviditetsreserve 0

Sum finansieringstransaksjoner 45 539 7 043 584 1 962 000 -                 

Finansieringsbehov 3 661 714 8 933 805 25 762 000 39 000           

Dekket slik:

Bruk av lån 1 700 000 8 933 805 25 762 000 39 000           

Mottatte avdrag på utlån 0 -                 

Salg av aksjer og andeler 0

Bruk av tidligere års udisponert 0

Overføringer fra driftsregnskapet 0 -                 

Bruk av disposisjonsfond 0

Bruk av ubundne investeringsfond 0

Bruk av bundne fond 0

Bruk av likviditetsreserve 0

Sum finansiering 1 700 000 8 933 805 25 762 000 39 000           

Udekket/udisponert -1 961 714 0 0 -                 

Merknad:
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Vedlegg 2 

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Investeringsbudsjett
Tall i 1000 kr

 
Regnskap 

2017
Regnskap 

2018
Budsjett      

2019

 Budsjett     
2020 

Inntekter

Salg av driftsmidler og fast eiendom 210 000 0 -                 

Andre salgsinntekter 45 000 0

Overføringer med krav til motytelse 900 000 984 844 1 200 000 -                 

Statlige overføringer 0

Andre overføringer 0

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0

Sum inntekter 900 000 1 239 844 1 200 000 -                 

Utgifter

Lønnsutgifter 0

Sosiale utgifter 0

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 4 516 175 3 130 065 25 000 000 39 000           

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon

Overføringer 0

Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 0

Fordelte utgifter 0

Sum utgifter 4 516 175 3 130 065 25 000 000 39 000           

Investeringsresultat -3 616 175 -1 890 221 -23 800 000 -39 000          

Finanstransaksjoner

Avdragsutgifter 0

Utlån 0 -                 

Kjøp av aksjer og andeler (KLP) 45 539 43 019 0 -                 

Dekning av tidligere års udekket 7 000 565 1 962 000

Avsetninger til ubundne investeringsfond 0

Avsetninger til bundne fond 0

Avsetninger til likviditetsreserve 0

Sum finansieringstransaksjoner 45 539 7 043 584 1 962 000 -                 

Finansieringsbehov 3 661 714 8 933 805 25 762 000 39 000           

Dekket slik:

Bruk av lån 1 700 000 8 933 805 25 762 000 39 000           

Mottatte avdrag på utlån 0 -                 

Salg av aksjer og andeler 0

Bruk av tidligere års udisponert 0

Overføringer fra driftsregnskapet 0 -                 

Bruk av disposisjonsfond 0

Bruk av ubundne investeringsfond 0

Bruk av bundne fond 0

Bruk av likviditetsreserve 0

Sum finansiering 1 700 000 8 933 805 25 762 000 39 000           

Udekket/udisponert -1 961 714 0 0 -                 

Merknad:
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Tønsberg renseanlegg IKS Vedlegg 3

Tall i 1000 kr.

Tabell 1: Driftsutgifter / anleggstilskudd 2020 2021 2022 2023

Drift 10 806     11 130     11 464     11 808     

Lån 3 250       3 695       3 844       3 907       

Anlegg -           -           -           -           

Færder SUM 14 056     14 825     15 308     15 715     

Restgjeld 31 310     35 986     33 320     30 653     

Drift 36 814     37 918     39 056     40 228     

Lån 11 540     13 365     13 175     13 392     

Anlegg -           -           -           -           

Tønsberg SUM 48 354     51 283     52 231     53 620     

Restgjeld 115 090   121 235   112 149   103 062   

Drift 47 620     49 049     50 520     52 036     

Lån 14 790     17 060     17 019     17 299     

Anlegg -           -           -           -           

Totalt SUM 62 410     66 109     67 539     69 335     
Restgjeld 146 400   157 221   145 469   133 715   

Forutsetninger:

Kostnadsøkning i øk.plan perioden - drift (eksl. lån) 3,0 % 3,0 % 3,0 %

Rentenivå 3,5 % 3,5 % 3,5 % 4,0 %

Budsjettert kostnad for behandling av septik i 2020 - kr pr. m3: kr 83,00

Tall i 1000 kr.

Tabell 2: Investeringer
Finansieres ved låneopptak dersom ikke annet er oppgitt 

Renseanlegget  1)

Ventilasjonsanlegg 8 000

Investeringer  RA 2020 6 000
25 000

Septikkmottak  2)

Pumpestasjoner og ledningsnett  3)
Rehabiliterig ledningsnett Ringveien 15 000
Ny ledning Øvre Bogenvei - Gullstjerneveien 8 000

SUM  - Lånefinansiert 39 000 23 000 0 0

Sum - finansert ved tilskudd fra kommunene 0 0 0 0
Fordelingsnøkkler: 1) Færder 20 %,Tønsberg 80 %,    2)  Færder 36%,  Tønsberg 64 %

3) Færder 32 %, Tønsberg 68 %

Tall i 1000 kr.

Tabell 3:

 Investeringstilskudd fra kommunene

Færder
Tønsberg

SUMMER 0 0 0 0

2023202220212020

2023

ØKONOMIPLAN   2020 - 2023

Ombygging slamanlegg

2020 2021 2022
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Vedlegg 4
Tønsberg renseanlegg IKS
FORDELING AV DRIFTSUTGIFTER - eksl. Lån 2020

Tall i 1000 kr
Ans- Tjen- ANDEL TOTALE
var este % Fæ Tø Færder Tønsberg UTGIFTER

10000 1001 Politiske utvalg1) 100 22,5 77,5 108           372              480           

10000 1100 Revisjon 1) 100 22,5 77,5 9               31                40             

10000 1200 Administrasjon1) 100 22,5 77,5 625           2 150           2 775        

11000 3500 Pumpeverksted 100 20,0 80,0 -            -               -            
12000 3530 Ledningsnett 100 32,0 68,0 330           700              1 030        
13000 3530 Pumpestasjoner 100 32,0 68,0 1 298        2 757           4 055        
14000 3500 Renseanlegg 100 20,0 80,0 7 528        30 112         37 640      
14000 3500 Slammottak 2) 100 100,0 0,0 520           -               520           

15000 3540 Septikmottak 100 36,0 64,0 389           691              1 080        

SUM 10 806      36 814         47 620      

1) Utgiftene fordeles etter den enkelte kommunes andel av selskapets øvrige driftsutgifter.

2) Slammottak: Slam fra Bekkevika RA behandles til samme pris som vi har hos Greve biogass.

Tønsberg renseanlegg IKS
FORDELING AV LÅNEUTGIFTER 2020

Tall i 1000 kr
Ans- Tjen- ANDEL TOTALE
var este % Fæ Tø Færder Tønsberg UTGIFTER

12000 3530 Ledningsnett 100 32,0 68,0 -            -               -            
13000 3530 Pumpestasjoner 100 32,0 68,0 467           993              1 460        
14000 3500 Renseanlegg 100 20,0 80,0 2 520        10 080         12 600      
15000 3540 Septikmottak 100 36,0 64,0 263           467              730           

SUM 3 250        11 540         14 790      

FORDELTE UTGIFTER%-FORDELING

FORDELING FORDELTE UTGIFTER
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Vedlegg 5

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Drift 30 100 38 590 36 090 40 416 45 412 47 620 49 049 50 520 52 036 53 597 55 205
Lån 5 209 3 650 12 440 12 086 14 947 14 749 17 059 17 018 17 299 15 730 15 725
Anlegg 4 900 0 1 000 900 1 200 0 0 0 0 0 0
Fond -1 120 -5 000
SUM Innbetaling 40 209 41 120 44 530 53 402 61 559 62 369 66 108 67 538 69 335 69 326 70 929
Økning i % 0,4 % 2,3 % 8,3 % 19,9 % 15,3 % 1,3 % 6,0 % 2,2 % 2,7 % 0,0 % 2,3 %
Restgjeld pr.31.12 46 155     133 071   134 986   128 720   121 657   146 400   157 222   145 469   133 715   131 654   121 587   

Økonomiplanperiode
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