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STYRERAPPORT 2- 2020 

 

Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering 
 

Vedlegg:  
Ingen vedlegg 
 
 
 

SAKSFRAMSTILLING 
 

Styrerapport nr. 2/2020  
Februar 2020 – Mai 2020 
 
Daglig leder skal 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  

 
Pr. 31.5.2020 

 
 

 Låneutgifter 
Pr. 1.1.2020 hadde vi 121,2 mill. kr i gjeld.  Selskapet har en total 
låneramme på 200 mill. kr, og vi betaler ca. 10 mill. kr i avdrag pr. år.  
 
Det er budsjettert med en rente på 3,5 % for 2020. Flytende rente er for 
tiden: 0,9 % (106 mill.) 0,95 % (4 mill.) og 1,0% (8 mill.). Vi har ingen lån 
med fast rente.  
 
Kommentar: 
Selskapet har tradisjonelt lagt inn litt budsjettbuffer i rentesatsen. I år har 
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denne bufferen blitt utilsiktet stor pga. rentenedgangen som følge av 
korona-krisen.  
 
Likviditet 
Selskapet har til tider hatt en litt anstrengt likviditet.  Vi har derfor en 
kassakreditt på 5 mill. kr.  Denne ønsker vi å kunne nedtrappe i løpet av 
ett års tid, og at den på sikt kan utgå. 
 
Forventet resultat 
Det er forventet at vi kan levere et regnskap for 2020 med mindreforbruk i 
forhold til budsjett. 
 

2. Driftsresultater Oppfyllelse av rensekrav 
Fosfor:   
Rensekravet 90 % renseeffekt som gjennomsnitt for året. 
 Resultatet for 2019 endte på 90,3 %. Det tas sikte på å ha en større 
margin for renseresultatet i 2020. Renseresultat hittil i år er på 92,6 %. 
Vann som går i overløp ved renseanlegget pga. for liten kapasitet, regnes 
med i renseresultatet. 
 
Organisk stoff:  
For organisk stoff tas det 2 prøver.  Disse benevnes KOF og BOF5 

(Kjemisk OksygenForbruk og Biologisk OksygenForbruk) 
For disse prøvene beregnes ikke gjennomsnitt, men hver enkelt prøve må 
oppfylle kravene. De må enten klare en gitt renseeffekt eller ha lavere 
utløpskonsentrasjon enn en gitt verdi. 
 
Vi kan i henhold til tillatelsen ha 4 av årets 35 prøver som ikke klarer disse 
kravene, dersom overskridelsen ikke blir for stor (det er konkrete grenser 
for dette) 
 
Antall prøver hittil i år: 15 
Antall prøver som har klart kravet: 14 
 
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. 
 
2,1 % av vannmengden passerte kun forbehandling og gikk i omløp rundt 
renseprosessen.  Mengden som går i omløp regnes med i renseresultatet. 
 
 

Utslipp fra 
pumpestasjoner 

Timer med 
utslipp 

Kg 
Fosfor 

Kg fosfor i % 
av tilført RA 

Hittil i år 273 63 0,3 % 
 
I tabellen er det tatt med både utslipp pga. planlagt vedlikeholdsstopp og utslipp pga. 
manglende pumpekapasitet eller driftsstans 

 
Vi har krav på maksimalt 2% i overløp fra pumpestasjoner. I 2019 gikk 0,9 
% i overløp. Utslipp pga. planlagte hendelser komme i tillegg. Disse 
utgjorde i 2019 ca. 0,1 %, slik at vi uansett var under kravet.  
Vi er i tett dialog med kommunene om tiltak for å minske vannmengdene 
til anlegget. 
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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 ble kjørt ut 19,3 tonn i 2019 mot 18,6 tonn året før. 
 
Forhold til naboer / brukere 
Vi har hatt 7 klager på lukt fra naboer til renseanlegget. Dette skyldes at 
ventilasjonsanlegget har vært ute av drift siden før påske fordi anlegget 
byttes ut.  
 
Spesielle hendelser 
Ingen spesielle hendelser hittil. 
 

3. HMS Sykefravær 
Sykefravær hittil i år: 6,4 %, herav 2,0 % korttidsfravær. 

 
 
 
Status HMS-arbeid 
Registrerte avvik: 
Arbeidsmiljø:  1 Høye konsentrasjoner av H2S pga. ombygging av  
   ventilasjon 
Ytre miljø:  3  1 lekkasje på hovedledning 
   1 strømbrudd som førte til unødig langt utslipp 
   1 tilstopping av nivåføler. Alarm ikke sendt ut.  
Andre:  0 
Klager:  8 Lukt pga. ombygging ventilasjon. (7) 
   Støy fra fylling av kalk (på pinseaften) 
 
 

4. Bærekraft  Styret har den 14.2.2018 vedtatt å slutte seg til Norsk Vanns 
bærekraftstrategi og definere egne delmål: 
1. Klimagasser 

Klimaregnskap utarbeides en gang i året i forbindelse med årsrapport. 
Utslipp av klimagasser er høyere enn målsettingen. 
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2. Energi 

Energiforbruket på renseanlegget er 89% av tilsvarende periode i fjor. 
Nedgangen skyldes bedre utnyttelse av varmepumpe og stopp i 
ventilasjonsanlegg pga. ombygging. 
I løpet av høsten installeres ny varmeveklser med forventet mye bedre 
effekt/utnyttelser. 
 

3. Utslipp til vann 
Vi holder rensekravet og utslipp fra overløp. 
 

4. Ledningsnettes funkjsonalitet 
Reduksjon av fremmedvann: Vi har ikke hatt møte med kommunene i 
vår med tema reduksjon av fremmedvann.  
 

5. Robusthet 
Utslipp pga. driftsfeil er under (selvpålagt) grense på 0,1 % av totale 
tilførsler. 
Utslipp til luft (lukt) har ikke vært tilfredsstillende pga. ombygging av 
ventilasjonsanlegg 
 

5. Utvikling innen 
    fagområdet 
 

 
 
 
 

Nytt fra myndighetene 
Miljødirektoratet la frem et forslag til helhetlig plan for Oslofjorden i 
desember 2019.  Her fremmes en rekke forslag og tiltaksplaner for å bedre 
forholdene i fjorden, bl.a:  

Redusere utslipp fra kommunalt avløp og spredt bebyggelse blant 
annet gjennom rensing av organisk stoff/nitrogen og raskere 
ledningsnettfornyelse, samt bedre regulering av båtseptik 

 
På bakgrunn av denne planen er det nå gitt konkrete frister til alle anlegg 
som omfattes av kravet om sekundærrensing (biologisk rensetrinn) 
Det er imidlertid lite konkret som er kommet om endring av krav for 
nitrogen. Rensing av nitrogen er svært kostnadskrevende både i 
investering og i drift. 
 
Jeg har fått tilgang på et utkast til rapport der Miljødirektoratet retter fokus 
på Nitrogenutslipp fra biogassanlegg. Det kan tyde på at det er mer 
sannsynlig at renseanlegg som har biogassanlegg vil få krav om 
nitrogenfjerning. I så fall er det en mulighet for at et eventuelt krav for oss 
ligger lengre frem i tid.   Dersom det blir etablert et felles biogassanlegg på 
Rygh (Greve biogass) vil dette anlegget høyst sannsynlig få krav om 
nitrogenrensing før avløpsvann slippes inn på kommunalt nett.  
 
 
Koronatiltak 
Det er vedtatt midlertidige lovendringer som er ment å lette gjennomføring 
av representantskapsmøter, men disse endringene gjelder allerede for 
styrets arbeid og får dermed ikke virkning for styret. 
 
Vi redegjør på møtet for hvilke tiltak vi satt i verk for driften av 
virksomheten. Bortsett fra de generelle smitterådene, opererer vi nå som 
normalt. 
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Nytt fra Norsk Vann og Samfunnsbedriftene (Tidl. KS-Bedrift) 
Norsk Vann er i dialog med Miljøverndirektoratet om endringer i 
Forurensningsforskriften.  Dette gjelder ikke nye rensekrav, men 
opprydding i det regelverket som gjelder.  Vi har levert flere innspill til 
dette. 

 

Samarbeid med kommunene 

I samarbeid med Tønsberg kommune er det inngått en rammeavtale for 
kjøp av konsulenttjenester for VA-ledningsnett. Vi kan velge blant disse tre 
når vi skal ha nye oppdrag, men det forutsettes at fordelingen mellom dem 
i avtaleperioden blir nokså lik. 
 
 

6. Grenland 
Vestfold Bestiller 
(GVB) 

Tønsberg Renseanlegg er eier i GVB.  Vi har en styreplass (Marit Sibbern) 
 
GVB jobber med å få etablert et felles slambehandingsanlegg for Vestfold 
og deler av Grenland.  Det vises til egen sak i dette møtet. 
 

7. Referatsaker Innkjøp over kr 100 000 
 
Konsulenttjenester VA-anlegg 
Ledningsnett Øvre Bogenvei 
Det er innhentet pris fra 3 firma: 
Fanebust Maskin, OT Wike, FON Anlegg. FON anlegg har fått jobben pga. 
lavest pris. Kontraktens verdi: 2,34 mill kr. 
 
Konsulentkjøp – Prosjektering av slamsilo 
Åpen konkurranse annonsert på DOFFIN. Mottatt 5 tilbud.  Cowi er valgt. 
Verdi ca. 1,5 mill. kr. 
 
Mindre arbeider på renseanlegg 
Det er inngått avtale med Magibygg om epoxybelegg på gulv og maling av 
tak/vegger i ventilasjonsrom. Kontrakten ble ikke utlyst fordi det var 
hasteoppdrag som måtte utføres i løpet av en uke etter at det ble bestemt. 
Det var anslått at arbeidene ville koste under kr 100 000. (Arbeid under kr 
100 000 er unntatt innkjøpsreglementet) Men sluttsummen endte på kr 
129 000.   
 
Det er inngått avtale med Protan AS om legging av nytt tak.  Kontraktens 
verdi er kr 1 092 082,- Det var opprinnelig gitt pris på dette som en del av 
en anbudskonkurranse.  Men de øvrige byggearbeidene ble avlyst pga. 
høy pris og liten konkurranse (kun ett tilbud) 
 
Robotgressklipper 
Det er innkjøp en robotgressklipper som erstatning for at kommunen 
klipper.  Dette er skjedd i samråd med kommunen. Det er kjøpt en 
profesjonell versjon beregnet på større arealer (fotballbaner, parker) 
Ved kjøp av de største hagemodellene måtte vi hatt minst 3 klippere for å 
dekke samme areal.  Det er ikke innhentet andre tilbud, men vurdert priser 
ut fra prislister på internett. Pris inkl. montering kr 182 000,- 
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Prosjekter 2020 
Det er planlagt flere tiltak/prosjekt i løpet av 2020.  
 
Følgende driftsfinansierte prosjekter er igangsatt: 

• Ferdigstille verksted (gulvbelegg mv) - igangsatt 

• Eksternmottak for slam – nye gir og pumper. Utført 

• Utbedring av tidligere reparasjoner (rørklammer) på 
utløpsledning- 
Ikke igangsatt 
 

I tillegg planlegges disse driftsfinansierte prosjektene 

• Bytte fasade på P20 Sjøormen – eget prosjekt i 2021 

• Bytte av vegger og tak på utløpsstasjon – ikke igangsatt. 
 
Status på prosjekter finansiert av investeringsmidler 

 
Mindre prosjekter på renseanlegg 
Samlet Økonomi: Budsjett 6 mill.  
   Prognose ikke fastsatt 
Prosjektene er kommet så kort at det ikke er gjort noen 
beslutninger ennå. 
 
Delprosjekt 

• H2S-prosjekt.  Tiltak for å redusere H2S på innkommende 
avløpsvann - igangsatt 

• Ny varmeveksler og opplegge for å bruke renset avløpsvann til 
spyling av rister mv. – igangsatt 

• Høytrykksspyler på innløpsrister – snart ferdig 
Prognose økonomi: 0,3 mill. 

• Ny traverskran ved sentrifuger – ikke igangsatt 
 
Utskifting av ledningsnett 
Økonomi: Budsjett   8 mill. kr 
  Prognose 5 mill. kr 

• Utskifting av rest av ledningsnett mellom Øvre Bogenvei og 
Widerøjordet. – igangsatt  

• Forprosjekt for utbedring av ledningsnett langs Ringveien.  
Ikke igangsatt 

 
Bytte av ventilasjonsanlegg  
Snart ferdig  
Økonomi: Budsjett: 8 mill. 
  Prognose: 9,3 mill.  
 
Ny slamsilo/ slamutlasting 
Økonomi: Budsjett 25 mill. 
  Prognose: Ikke fastsatt 
Forprosjekt slamutlastning – Har igangsatt konsulentoppdrag 

 
 
Utredning av problemer med H2S på ledningsnettet 
COWI har laget en rapport der de analyserer våre problemer med lukt på 
ledningsnettet.  Det er strekningen fra Revetal til Åskollen som 
sannsynligvis skaper de største problemene. Det er utarbeidet et 
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måleprogram som skal utføres i august i år slik at vi kan finne ut hvor det 
er best å sette inn tiltak. 
 
Vi doserer i dag Nutriox på P9 Kilen.  Dette er et nitrogen-basert produkt 
fra Yara som hindrer /forsinker dannelsen av H2S Doseringspunktet er nok 
ikke optimalt. 
 
Alternativt kan vi dosere jernforbindelser etter at H2S er dannet.  Da kan 
P9 Kilen være aktuelt sted. Vi vil gjennomføre forsøk med dette i sommer. 
 
Det er også avdekket at Tønsbergs pumpeledning direkte fra Husvik 
v/Jarlsø skaper store H2S-problem for oss.  En 2,8 km lang pumpeledning 
har litt for stor kapasitet i forhold til dagens belastning.  Oppholdstiden blir 
dermed svært lang og H2S dannes. Vi diskuterer med kommunen mulige 
tiltak. 
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Arkivsak-dok. 20/00011-5 
Saksbehandler Jørgen Fidjeland 
 
Saksgang Møtedato 
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KONKURRANSE OM SLAMBEHANDLING 

 

Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering 
 

Vedlegg:  
Ingen vedlegg 
 
 
 

SAKSFRAMSTILLING 
 
 
BAKGRUNN 
Greve biogass ble opprettet i 2013.  Tønsberg Renseanlegg var ved oppstarten en av eierne 
med en eierandel på 22 %. Det var lagt opp til at man først skulle etablere en 
behandlingslinje for matavfall og husdyrgjødsel, og deretter en linje for slambehandling. 
Det er ulikt regelverk for bruk av disse fraksjonene i landbruket, og fraksjonene kan derfor 
ikke blandes i prosessen. 
 
Formålet med selskapet var å behandle matavfall og slam for eierne med høy miljønytte, 
herunder etablering av biogassanlegg og produksjon av biogass som drivstoff.  
Tønsberg Renseanlegg tildelte Greve biogass enerett på behandling av slam i 20 år. Driften 
av biogassanlegget ble satt ut på konkurranse. Lindum as fra Drammen, vant anbudet 
 
Det lykkes ikke å få etablert en egen slamlinje hos Greve biogass.  Det var flere grunner til 
dette, herunder en vanskelig organisasjonsmodell og tilhørende vansker med finansieringen 
av slamlinjen. 
 
Høsten 2019 ble Greve biogass splittet i 2 selskap. 
Greve biogass fortsatte som et rent kommersielt selskap.  Kommunene overtok som eiere, i 
stedet for oss og VESAR.  
 
I tillegg ble det opprettet et rent bestillerselskap: GVB  - Grenland Vestfold Bestiller as. 
Dette eies av slameierne og matavfallseierne, herunder oss, VESAR og RIG (Renovasjon i 
Grenland)   
 
GVB skal konkurranseutsette behandlingen av slam.  Greve biogass vil være en av flere 
mulige tilbydere, men må vinne konkurransen for at slammet skal behandles der. 
 
 
FAKTAGRUNNLAG 
Dagens slambehandling skjer på anlegget vårt.  Vi tilsetter brent kalk til prosessen.  Dette 
utvikler varme.  Vi må ha 55 grader i minst 2 timer.  Dette dreper bakterier og parasitter, og 
er et krav for å kunne benytte slammet i landbruket. 
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Behandlingsanlegget er «slitent» og tilsetting av kalk er noe dyrere i drift enn biogassanlegg.  
Brenning av kalken medfører også svært store utslipp av CO2. Kalket slam er imidlertid svært 
ettertraktet i landbruket. 
 
GVB arbeider nå med å lyse ut en konkurranse om behandling av slam. 
 
Det har vært jobbet etter følgende milepæler: 

• 15 mars 2020  Dialogkonferanse med mulige leverandører  

• September 2020 Utlysning av konkurranse  

• 2 kvartal 2021  Undertegne avtale 

• 1.september 2021 Dagens avtale utløper og ny avtale trer i kraft 
 
Dialogkonferanse 16 mars ble avlyst pga. koronakrisen 
Det ble i stedet gjennomført en-til-en møter med 8 mulige leverandører. 
Flere av disse kommer sannsynligvis til å finne sammen i konsortier og det er svært 
sannsynlig at vi kommer til å få flere tilbud i konkurransen. 
 
Dialogmøtene gav oss mange konkrete innspill som vi tar med oss videre. 
Vi har også fått nyttige innspill fra Oslo kommune som har nær 20 års erfaring med avtale 
om privat drift av Bekkelaget renseanlegg 
 
Det legges opp til at det skal lyses ut en konkurranse med 20 års varighet + opsjon på 5 år. I 
tillegg kommer det en midlertidig oppstartfase på 2-3 år slik at det (om nødvendig) kan 
bygges et nytt behandlingsanlegg. 
 
Vi jobber nå med å utforme det endelige konkurransegrunnlaget.  Det er en rekke 
utfordringer som må drøftes og løses: 

• Tildelingskriteriene. 
Selskapets formål er å forestå offentlig anskaffelse av behandling av matavfall og 
slam med høy klimanytte på vegne av sine eiere. Dette må balanseres opp mot 
kostnader og andre parametere. 
 

• Endringer i regelverket for bruk av slam 
Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet har fremmet forslag om nytte regelverk.  
Direktoratene er uenige på flere punkter og det er derfor uvisst når et nytt regelverk 
kommer på plass. Det vil uansett bli strengere krav til bruk av slam i landbruket og 
man må regne med å utvikle nye produkter (anleggsjord mv) 
 

• Andre endringer i løpet av perioden. 
Det må avklares hvordan dette skal skje, hvordan risikofordelingen skal være mv. 
 

• Innovasjon og utvikling. 
I løpet av 20-30 år vil det skje mye med både regelverk, bruk av biorest og teknologi. 
Det er viktig å sikre at vår behandlingsløsning følger med i tiden. 
 
 
 

VURDERINGER 
Vi har bl.a. lagt følgende vurderinger til grunn for deltakelse i GVB: 
 

• Det er sannsynlig at utråtning av slam i biogassanlegg er billigere enn tilsetting av 
kalk. 



9/20 Konkurranse om slambehandling - 20/00011-5 Konkurranse om slambehandling : Konkurranse om slambehandling

3 
 

• Det er sannsynlig at det blir billigere å lage ett stort, felles anlegg, enn å bygge eget 
anlegg kun for oss. 

• Vi er tett på naboene på Vallø.  Det er derfor ønskelig å ha slambehandling et annet 
sted. 

• Det er sannsynlig at endringer i regelverk vil kreve tilpassinger i slambehandlingen og 
vi regner med et stort anlegg vil ha større evne til å utvikle, finansiere og drive frem 
nye løsninger 

• Nye behandlingsmåter vil kreve økt kompetanse innen prosessteknikk, biologiske 
prosesser, landbruksfaglig kompetanse mv. 
 

 
Det bør drøftes om styret ønsker å gi innspill til utforming av tildelingskriteriene. 
Formelt sett er det styret i GVB som skal vedta disse.  Men det vil være behov for en god og 
bred forankring før konkurransen utlyses.  
 
Tildelingskriteriene fastsettes i styremøte i GVB den 25 august. Dersom dette styret skal 
komme med innspill til prosessen, må det skje før denne datoen.  
 
 
ALTERNATIVE LØSNINGER 
Alternativet med å bygge eget slambehandlingsanlegg krever at vi går ut av GVB før 
konkurransen utlyses. I dag anses dette som uaktuelt. 
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Arkivsak-dok. 20/00019-1 
Saksbehandler Jørgen Fidjeland 
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LÅNEOPPTAK 2020 

 

Forslag til vedtak: 
Daglig leder gis fullmakt til å innhente tilbud på lån og å inngå avtale med långiver, herunder 
valg av løpetid og rentetilknytning. 
 

Vedlegg:  
Ingen vedlegg 
 
 
 

SAKSFRAMSTILLING 
 
 
BAKGRUNN 
I budsjettvedtaket for 2020 er det forutsatt låneopptak til følgende prosjekt: 

• Ventilasjonsanlegg    8 mill. kr 

• Mindre investeringer i renseanlegget  6 mill. kr 

• Fornyelse ledningsnett   8 mill. kr 

• Ny slamsilo     25 mill. kr 
 

Totalt  47 mill. kr 
 
I henhold til selskapsavtalen § 7 har styret fullmakt til å ta opp lån innenfor rammen av 
vedtatt budsjett. 
 
FAKTAGRUNNLAG 
Selskapet står fritt til å ta opp ett felles lån for disse prosjektene eller om man vil ta opp et lån 
for hvert prosjekt. Selvkostforskriften og regnskapsforskrift regulerer avskrivningstid for ulike 
anleggstyper og som hovedregel bør avdragstiden derfor følge avskrivingstiden.   
 
Dersom vi velger andre avdragstider enn det som skal avskrives i regnskapet, kan vi risikere 
å gå «underskudd i selvkost» slik at kommunene må tilføre midler til selskapet utenom det 
avgiftsfinansierte. 
 
Fra 1.1.2020 er de maksimale avskrivningstidene regnskapsforskriftene (FOR-2019-06-07-714) 
blitt endret til dette: 

 
§3-4.Avskrivninger av anleggsmidler 

Anleggsmidler som har begrenset utnyttbar levetid, avskrives over den utnyttbare levetiden til 
anleggsmidlet. Avskrivningsperioden kan likevel ikke være lengre enn 

a) 5 år for IKT-utstyr og programvare, kontormaskiner, og lignende 
b) 10 år for inventar og innredning, større utstyr, verktøy og maskiner, kjøretøy, og  

lignende 
c) 20 år for brannbiler og andre større nyttekjøretøy, større anleggsmaskiner, båter og ferger, og lignende 
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d) 40 år for barnehagelokaler, skolelokaler, idrettshaller og idrettsanlegg, boliger og lokaler til bofellesskap, 
veger og parkeringsplasser, terminalbygninger, kaier og kaianlegg, forbrenningsanlegg, renseanlegg, 
pumpestasjoner, høydebasseng og ledningsnett, og lignende 

e) 50 år for administrasjonslokaler, institusjonslokaler, kulturbygg, lagerbygg, brannstasjoner, og lignende. 

….. 
Renseanlegg og pumpestasjoner hadde tidligere maks 20 års avskrivningstid. 
 
VURDERINGER 
 
Slamsilo 
Vi er i gang med forprosjekt for ny slamsilo. Dette vil bli lagt frem for styret i høst før 
detaljprosjektering starter. Det er imidlertid lite trolig at vi kommer i gang med fysisk bygging i 
2020. Dette betyr at låneopptak kan utsettes til 2021, men vi må sikre tilstrekkelig 
lånefinansiering til forprosjektet i 2020. 
 
Lånebeløp 
Budsjettet til de 3 minste prosjektene er 22 mill. kr. Samlet prognose for disse pr.1.5 er  
19 mill. I tillegg kommer kostnader til forprosjekt og prosjektering av slamsilo. 
Det foreslås derfor at vi nå tar opp lån på 22 mill.  
 
Dersom det likevel blir behov for mer finansiering, kan dette gjøres ved et nytt låneopptak 
eller ved å be representantskapet omdisponere midler fra investering til drift (forutsatt 
overskudd på drift) 
 
Rentebinding 
Vi har tidligere hatt noen lån med fast rente, men har hovedsakelig hatt flytende rente på 
våre lån. Se Alternative løsninger nedenfor. 
 
 
Avdragstid 
Lengden på nedbetaling av lån må balanseres mellom 2 hensyn: 

1. Årlig samlet avdrag må være lik eller større enn lovens krav til minimumsavdrag. 
 

2. Årlige avdrag på alle lån bør ikke være større enn årlige avskrivninger i 
selvkostregnskapet. 

 
I praksis innebærer dette at avdragstiden på lånet bør være tilnærmet lik avskrivningstiden. 
 
Avskrivningstiden for de enkelte prosjektene er vurdert slik: 

• Ventilasjonsanlegg – 20 år 

• Mindre investeringer renseanlegg – 20 år 
Her er det noen pumper mv og noen faste installasjoner med anslått gjennomsnittlig 
avskrivningstid på 20 år. 

• Ledningsnett Øvre Bogenvei – 40 år. 

• Ny slamsilo – 20 år. 
Dagens slamsilo er 25 år og moden for utskifting.  

 
Det bør derfor tas opp ett lån på 8 mill. kr med avdragstid 40 år og ett lån på 14 mill. 
med avdragstid 20 år. 
 
ALTERNATIVE LØSNINGER 
Fastrente gir mer forutsigbare utgifter, men vi risikerer å gå i «underskudd i forhold til 
selvkostberegning». Det anses som viktigere for oss å være innenfor selvkost. 
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Mange kommuner, og noen IKS, har tatt opp store deler av gjelden sin i sertifikatlån. Dette er 
i realiteten kortsiktige lån som må tas opp på nytt hvert år. Lånene er i hovedsak billigere, 
men det innebærer noe større risiko og krever mer kompetanse hos oss og mer oppfølging. 
Sentrale myndigheter har uttrykt bekymring for økningen av sertifikatlån i kommunene. 
 
En del IKS har lån knyttet opp mot NIBOR med et gitt påslag. Dette kan variere noe fra 
flytende rente, men erfaringen er at de over tid kommer nokså likt ut. 3 mnd. NIBOR reagerer 
raskere på endringer og er derfor hovedsakelig dyrere i et stigende marked og billigere i et 
fallende marked.  
 
Vestfold Vann har flere lån knyttet opp mot 3 mnd. NIBOR.  Hovedbegrunnelsen for dette er 
at den følger selvkostrenten (beregnes ut fra 5 årig SWAP + 0,5 %-poeng) bedre enn 
flytende rente. 
 

 
 
Gjennomsnitt i figuren over:  3 mnd NIBOR: 2,06 % Flytende ordinær rente: 2,07 %.   
 
Grønn rente i Kommunalbanken ligger 0,1 %-poeng under ordinær rente.  
Nær 90% av vår gjeld har Grønn rente 

 
Ledningsnett er beregnet å vare i over 40 år.  Dette betyr at vi i regnskapet må avskrive dem 
over maksimal tid. Dersom vi velger lån med kortere avdragstid, risikerer vi «underskudd på 
selvkost».  Alternativt kan vi nedbetale lånet raskere dersom vi får opparbeidet oss frie midler 
ut over selvkostfondet.  Vi vil i møtet gå gjennom litt detaljert hvordan det kan skje. 
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TØNSBERG RENSEANLEGG IKS 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 20/00018-1 
Saksbehandler Jørgen Fidjeland 
 
Saksgang Møtedato 

Styret  17.06.2020 
 

   
 

FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER FOR 2021 

 

Forslag til vedtak: 
Fremlagte rammer legges til grunn for utarbeidelse av budsjett 
 

Vedlegg:  
Langtidstrend 
 
 
 

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 2020 og regnskap 2019 

• Forventet generell prisstigning: 3 % 

• Forventet lønnsøkning: 3,0 % 

• Rentesats på lån– 2,5 % 

• Strømkostnader tilnærmet uendret. Forbruk på pumpestasjoner og renseanlegg 
forventes uendret fra budsjett 2020. Prisene forventes å være på samme nivå som lå 
til grunn for budsjett 2020, eller lavere. Budsjettpostene holdes derfor uendret. 

• Slambehandling – prognose 2020 korrigert for prisstigning 

• Kjemikalieforbruk – prognose 2020 korrigert for prisstigning 

• Gevinst av effektiviseringstiltak (se egen sak) er ikke medregnet 
 

 
Investering 
Det er behov for fortsatte investeringer på renseanlegg og ledningsnett. 
Tidligere har vi bedt kommunene om anleggsbidrag for mindre investeringer (opp til 5-8 mill.) 
De siste årene har vi senket grensen for å be om finansiering via kommunene. 
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Nye investeringer i 2021  

• Slamsilo        25 mill.- lånefinansieres 
 
Ombygging slamanlegg for tilpassing til levering til felles slambehandling   
   
På grunn av slitasje/aldring på eksisterende anlegg bør ny slamutlastning etableres 
før ny løsning med felles slambehandling er klar.  Vedtatt finansiering videreføres.  
Det jobbes med et forprosjekt og fremmes egen sak for styret når det foreligger. 
Oppført budsjettpost på 25 mill. kr er et gammelt tall som er dårlig kvalitetssikret. 
 

• Nytt tak over bassenghall    1,5 mill. – anleggstilskudd 

• Fornyelse P20      2,0 mill. - lånefinansieres 
Løfte tak, traverskran, ny fasade    

• Utskifting av kranbil     0,8 mill. – anleggstilskudd  
 
Tiltak senere i økonomiplanperioden 
Tallene i tabellen under er i liten grad kvalitetssikret, da det ikke foreligger forprosjekt. 
 

• Nytt tilbygg for rister     > 10 mill.   2022 

• Ny driftsbil (Amarok)    0,5-1 mill.  2022 

• Nye vinduer og kledning i adm.del   1-3 mill. 2022 

• Fettbehandling, sandvasker og container  1-3 mill. 2022 
 

• Rehabilitering ledningsnett Ringveien  > 10 mill. 2023 

• Bytte varmepumpe     1-3 mill.  2023 
 

• Ny hovedledning Flintbanen – Vallø   >10 mill.  2024 

• Bytte 1 sentrifuge     1-3 mill. 2024 

• Ny pumpestasjon P19 Færder   3-10 mill. 2024 
   
 

 
VURDERINGER 
 
Vi er pålagt å utarbeide en 4-årig økonomiplan, men det er bare det første året av 
økonomiplanen som er bindende. 
 
Drift 
Det er ikke lagt opp til spesielle endringer i drift utover det som er nevnt i «Faktagrunnlag». 
Eventuelle tiltak vedr. effektivisering (se egen sak) vil bli tatt med i endelig budsjettforslag.  
 
Spesielle driftsfinansierte tiltak: Forprosjekt: Nytt tilbygg for rister 0,5 mill. 
 
 
 
Investeringer 
Pr 31.12.19 hadde vi en lånegjeld på 121 mill. kr. I investeringsforslaget over er det foreslått 
lån på ytterligere 100-120 mill. kr, inkludert årets investeringer..  Dette gir en total lånegjeld 
på 220-240 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. 0,9 % (106, mill.), 0,95% (4 mill.) og 1,0 % (8 mill.) Det er grunn til å 
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tro at den i 2021 vil holde seg lav, men kanskje litt stigende.  For å unngå en budsjettsmell 
dersom det skulle skje vesentlige endringer, foreslås renten satt til 2,5 %. Det vil gi en buffer 
også i forhold til øvrige uforutsette endringer. Renten er satt likt i hele den 4-årige 
økonomiplanperioden. 
 
En endring i renten på 0,5% utgjør ca. 700 000 kr for et år. 
 
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 inn mot renseanlegget sårbar. Vi har i 2018-2020 skiftet strekningen 
fra Flintbanen og ned til Widerøjordet.  For resten av strekningen må det lages et forprosjekt 
før vi går videre. For begge prosjektene vil det bli utarbeidet et forprosjekt i 2020. 
 
Investeringer i renseanlegg 
Bytte av tak var et av de prosjektene som ble tatt bort ved ombygging av renseanlegget i 
2014-2016. Det vurderes å være enklere og ikke dyrere, å gjennomføre dette som et 
selvstendig prosjekt. Taket har i dag flere lekkasjer. 
 
Ristene er den del av anlegget som «får mest juling». De ble installert i 2014 og har en antatt 
levetid på ca. 10 år. Dagens ristrom er trangt og lavt og uhensiktsmessig for drift og 
utskifting.  Vi ønsker derfor et forprosjekt for å vurdere et nytt ristbygg.  Dette plasseres 
enten rett foran kjøreport ved verksted, eller som et selvstendig bygg ved utvendig sandfang. 
 
 
ALTERNATIVE LØSNINGER 
Saken legges frem til drøfting i styret som grunnlag for utarbeidelse av endelig budsjett. 
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Drift 38 590 36 090 40 416 45 412 47 620 48 475 49 929 51 427 52 970 54 559 54 559
Lån 3 650 12 440 12 086 14 947 14 749 14 454 15 978 17 244 15 800 16 024 15 689
Anleggstilskudd 0 1 000 900 1 200 0 2 300 1 200 0 0
Fond -1 120 -5 000 -500 -500 -500 -179
SUM Innbetaling 41 120 44 530 53 402 61 559 62 369 64 729 66 607 68 171 68 591 70 583 70 248
Økning i % 2,3 % 8,3 % 19,9 % 15,3 % 1,3 % 3,8 % 2,9 % 2,3 % 0,6 % 2,9 % -0,5 %
Restgjeld pr.31.12 133 071    134 986    128 720    121 157    124 988    136 743    160 686    168 213    164 931    153 843    142 755    
Bundet fond pr. 31.12 5 675         -             -             1 679         1 679         1 179         679            179            -             -             -             
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TØNSBERG RENSEANLEGG IKS 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 20/00016-2 
Saksbehandler Jørgen Fidjeland 
 
Saksgang Møtedato 

Styret  17.06.2020 
 

   
 

EFFEKTIVISERINGSTILTAK 2021 

 

Forslag til vedtak: 
1. Styret ber om at det fremmes en egen sak om effektiviseringstiltak til neste 

styremøte. 
2. Interne effektiviseringstiltak som skissert i saksframlegget konkretiseres og 

innarbeides i budsjettforslag 2021. 
 
 

Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
 
 
 

SAKSFRAMSTILLING 
 
 
BAKGRUNN 
Formannskapet i Tønsberg kommune har i møte 14.4.2020 behandlet innkallingen til 
representantskapet i Tønsberg Renseanlegg og har vedtatt følgende: 

Tønsberg kommune ber styret før neste budsjettbehandling om å utarbeide sak til 
representantskapet med mulige effektiviseringstiltak. 

 
 
FAKTAGRUNNLAG 
I forlengelsen av det kommunale prosjektet «Handlingsrom 2024» anmodes alle 
interkommunale selskap der Tønsberg kommune har en vesentlig eierinteresse om å 
vurdere mulige effektiviseringstiltak. 
 
I saksframlegget til formannskapet fremgår det bla. at kommunen bør stille samme krav om 
effektivisering til interkommunale selskap som til kommunens egen drift. 
 
I saksfremlegget står det også følgende: 

Rådmannen ønsker at Tønsberg renseanlegg vurderer fremtidige effektiviseringstiltak og 
kostnadsreduksjoner, uten at forskrifter brytes, og nødvendig vedlikeholds- og 
investeringsbehov utsettes. Etter kommunesammenslåinger og Sandefjord kommunes 
uttreden, kan det f.eks. tenkes et ennå tettere samarbeid med kommunens avdeling for 
teknisk drift. En slik prosess kan gjennomføres ved at eierne ber styret komme tilbake til 
representantskapet med en sak om mulige effektiviseringstiltak og kostnadsreduksjoner 
 
Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset bl.a. formål og 
styringsbehov. Som følge av at det etter kommunesammenslåinger er kun to eiere, kan 
det tenkes at annen selskapsform er mer effektiv og bedre egnet. Rådmannen vil i 
samråd med Færder kommune vurdere dette, og senere legge frem en anbefaling for 
formannskapet. 
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VURDERINGER 
Saken ble ikke diskutert i representantskapets møte den 28.4.2020. 
Det er likevel naturlig at vi følger opp henstillingen som en del av budsjettprosessen. 
Saken berører 3 aspekter ved effektivisering: 

1. Strukturelle endringer i organisering og selskapsform. 
Det overlates til eierne å ta nødvendig initiativ, slik som skissert i formannskapssalen 
 

2. Driftsteknisk samarbeid. 
Dette omfatter samarbeid som avtales direkte mellom enhetslederne i kommunene 
og daglig leder i selskapet. 
 

3. Interne effektiviseringstiltak i selskapet. 
 
Driftsteknisk samarbeid 
Vi har samarbeidsforum som møtes 2 ganger i året for å gjennomgå samordning av drift med 
tanke på å minimere utslipp.  Det er naturlig å drøfte tiltak her, og også involvere Færder 
kommune i dette. 
 
Aktuelle tiltak kan være: 

• Samarbeid om automasjon (ny stilling hos oss i 2020) 

• Økt samarbeid om pumpeverksted 
Foreta en gjennomgang av behov, kompetanse, utstyr til reparasjon mv. 

• Felles rammeavtaler – spyletjenester mv. 

• Økt samarbeid om maskinpark, bedre utnyttelse 

• Flere felles treffpunkt og samarbeidsfora 
 
 
Interne effektiviseringstiltak 
Dette omfatter tiltak kun hos oss. 
Vi har hatt en intern gjennomgang og har sett på følgende muligheter: 

• Optimalisere kjemikaliebruk 
Kostnad i 2019: kr 5,1 mill. 
 

• Optimalisere kalkforbruk 
Kostnad i 2019: kr 3,3 mill 
 
Begge disse parameterne vil påvirke mengden slam som produseres. 
 

• Bruke mindre rent vann 
I 2020 gjennomfører vi et prosjekt med tanke på å bruke renset avløpsvann til spyling 
av rister, sentrifuger og til sandvasker. Vi kjøpte rent vann for kr 475 000 i 2019. 
Det meste av vannforbruket går til nevnte formål. 
 

• Energioptimalisering 
Sammen med prosjektet med bruk av renset avløpsvann til spyling gjør vi tiltak for å 
kunne utnytte varmepumpen bedre. Det er foreløpig usikkert hvor mye dette vil 
utgjøre i besparelser. 
 
Det er også et potensiale for å styre blåsemaskinene til bioreaktor bedre.  
Blåsemaskinene står for det største strømforbruket med ca. 2 300 kWh, tilsvarende 
53 % av totalt forbruk. 
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ALTERNATIVE LØSNINGER 
Alternative løsninger er skissert over. 
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TØNSBERG RENSEANLEGG IKS 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 19/00046-7 
Saksbehandler Jørgen Fidjeland 
 
Saksgang Møtedato 

Styret  17.06.2020 
 

   
 

MØTE- OG AKTIVITETSPLAN 

 

Forslag til vedtak: 
Forslag til møte- og aktivitetsplan godkjennes 
 

Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
 
 
 

SAKSFRAMSTILLING 
 
 
BAKGRUNN 
Det er vedtatt en møte- og aktivitetsplan for 2020.  På grunn av nye styremedlemmer legges 
denne frem på nytt for å sjekke ut at aktuelle møtedatoer passer. 
 
 
FAKTAGRUNNLAG 
 
 
VURDERINGER 
 
Representantskapets møter fremgår også av planen.  Det er normalt bare styreleder som 
møter her. 
 
Man kan også vurdere om det er behov for å legge inn styreopplæring, en dags styreseminar 
(alternativt lunsj til lunsj-samling), om det skal settes av tid til spesielle tema mv. 
 
 
 
ALTERNATIVE LØSNINGER 
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TØNSBERG RENSEANLEGG IKS 

MØTE- OG AKTIVITETSPLAN 2020  

 
Møte Dag/tid/sted Aktivitet Sakstyper - presentasjoner 

1/20 

 

Fredag 14. februar 

kl. 0900 

VALLØ 

Styremøte - Rapport til styret fra daglig leder 
- Regnskap 2019  

- Drifts- og renseresultater 2019 

- Årsmelding 

- Aktuelle saker 
 

2/20 Onsdag 17. juni 

kl. 10-14 

VALLØ  

Styremøte 

 

- Rapport til styret fra daglig leder 

- Budsjettrammer for 2021 – foreløpige 

innspill  

- Aktuelle saker 

- Informasjon til nye styremedlemmer 
 

320 Mandag 7. september 

kl. 0900 

VALLØ 

 

Styremøte - Rapport til styret fra daglig leder 

- Budsjett 2021 

- Effektiviseringstiltak 

- Budsjettjustering 2020 (Hvis behov) 

- Aktuelle saker 

 

4/20 Mandag 23. november  

kl. 0900 

VALLØ 

Styremøte 

 
- Rapport til styret fra daglig leder 

- Aktuelle saker 

- Benchmarking 2019 

- Klima- energiplan 

 

1/21 Mandag 15 februar 2021 

kl. 0900 

VALLØ 

 
Denne datoen er praktisk 

talt låst pga. frist for 
levering av regnskap 

Styremøte - Rapport til styret fra daglig leder 
- Regnskap 2020 

- Drifts- og renseresultater 2020 

- Årsmelding 2020 

- Aktuelle saker 
 

Revisor deltar på møtet 

          Revidert 17.6.2020 

 

Representantskapets møter 2020 

Tirsdag 28. April   kl. 1200  på VALLØ 

Mandag 2. November  kl. 1030-1230 på VALLØ 
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