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SAKSFRAMSTILLING 
 

Styrerapport nr. 2/2022  
Februar 2022 – Mai 2022  
 
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 pr. april ligger noe over periodebudsjett. Resten av året 
må vi bruke 1,6 mill mindre enn for samme periode i fjor for å komme i 
balanse.  
 
Utgiftene til slam forventes å bli noe lavere enn samme periode i fjor, men 
utgiftene til bl.a. strøm og lønn vil være høyere. Vi har hatt en aktiv periode 
med flere vedlikeholdsprosjekter.  Dette vil avta.  Vi regner derfor med at 
det fortsatt er realistisk at vi kan komme ut i balanse på slutten av året.  
Men marginene er mindre enn på tilsvarende tid de siste 2-3 årene. 
 
Regnskapsutskrift pr 27 mai indikerer at vi har tatt igjen noe av etterslepet 
og at vi dermed ligger an til å klare å holde utgiftene innenfor 
budsjettrammen i 2022. 
 

 Låneutgifter 
Det er budsjettert med en rente på 2,0 % for 2022. Flytende rente pr.11.5 
er 1,96 % Vi har ingen lån med fast rente.   
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Liste: Ansvar· Tjeneste· Konto @ Budsjett... @ sisre 12mnd. @ Period. buds]. @ Regnskap... @ Forbruk @ shi t t i l  I fjor @ 

r] s I 
10000 Fellesutgifter 3360 3030 1120 993 

> 11000 Pumpeverksted 0 300 0 242 

12000 Ledningsnett 1430 1937 477 210 

13000 Pumpestasjoner 5755 5705 1918 2749 
14000 Renseanlegg 46 100 46 853 15 367 15 505 

> 15000 5eptikmottak 2050 2475 683 ill 

29.55 35.10 

0.00 66.81 

14.71 10.96 

47,77 40,88 

33,63 3260 

6.92 -2.10 

Driftsregnskapet pr. april ligger noe over periodebudsjett. Resten av året 
må vi bruke 1,6 mill mindre enn for samme periode i fjor for å komme i 
balanse. 
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utgiftene til bl.a. strøm og lønn vil være høyere. Vi har hatt en aktiv periode 
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det fortsatt er realistisk at vi kan komme ut i balanse på slutten av året. 
Men marginene er mindre enn på tilsvarende tid de siste 2-3 årene. 

Regnskapsutskrift pr 27 mai indikerer at vi har tatt igjen noe av etterslepet 
og at vi dermed ligger an til å klare å holde utgiftene innenfor 
budsjettrammen i 2022. 

Låneutgifter 
Det er budsjettert med en rente på 2,0 % for 2022. Flytende rente pr.11.5 
er 1,96 % Vi har ingen lån med fast rente. 
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I kommunalbankens rentekalkyler ligger det inne en stigning til 2,2 % i 3 
kvartal og 2,6 % i 4. kvartal. Det antas at renten i snitt over året vil bli litt 
over budsjett. 
 

2. Driftsresultater Oppfyllelse av rensekrav 
Fosfor:   
Rensekravet 90 % renseeffekt som gjennomsnitt for året. 
 Resultatet hittil i år er 94,3 %  
 
Organisk stoff:  
Vi tar 26 døgnprøver i året som analyseres mht. til KOF og BOF5. Av disse 
tillates det at 3 prøver ikke klarer rensekravet, forutsatt at utslippet er under 
det dobbelte av tillat grenseverdi. 
 
Antall prøver hittil i år: 10 
Antall prøver som har klart kravet: 9 
Det er rutinemessig sendt rapport til Statsforvalteren om den prøven som 
ligger utenfor kravet. 
 
Nitrogen 
Vi har krav til å ta 6 prøver i året. For å bygge opp erfaringstall, har vi siden 
2021 tatt 26 prøver i året. Rensekrav til nitrogen gis som gjennomsnittlig 
renseeffekt over et kalenderår. I dagens prosess tar vi kun ut det nitrogenet 
som er bundet til partikler. Renseeffekten varierer veldig, fra tilnærmet null 
til over 40%. Det er forventet at fremtidig rensekrav på nitrogen blir 70%. 
 
Gjennomsnittlig renseeffekt hittil i år: 18 % 
I fjor endte vi på 25 % renseeffekt for nitrogen. 
 
I mai i fjor skjedde det en vesentlig økning i tilførslene av fosfor. Endringen 
skjedde relativt plutselig.  Fra å ligge på en tilført mengde på under 50 tonn 
pr. år, ligger vi nå på over 60 tonn pr år. Utslippene har likevel ikke økt. 
 

 
Vi har ikke funnet en fullgod forklaring på dette. Findus økte påslipp av 
fosfor i fjor.  Men vi får det likevel ikke til å stemme med tidspunkt og 
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2. Driftsresultater 

I kommunalbankens rentekalkyler ligger det inne en stigning til 2,2 % i 3 
kvartal og 2,6 % i 4. kvartal. Det antas at renten i snitt over året vil bli litt 
over budsjett. 

Oppfyllelse av rensekrav 
Fosfor: 
Rensekravet 90 % renseeffekt som gjennomsnitt for året. 
Resultatet hittil i år er 94,3 % 

Organisk stoff: 
Vi tar 26 dognprover i äret som analyseres mht. til KOF og BOF,. Av disse 
tillates det at 3 prøver ikke klarer rensekravet, forutsatt at utslippet er under 
det dobbelte av tillat grenseverdi. 

Antall prøver hittil i år: 10 
Antall prøver som har klart kravet: 9 
Det er rutinemessig sendt rapport til Statsforvalteren om den prøven som 
ligger utenfor kravet. 

Nitrogen 
Vi har krav til å ta 6 prøver i året. For å bygge opp erfaringstall, har vi siden 
2021 tatt 26 prøver i året. Rensekrav til nitrogen gis som gjennomsnittlig 
renseeffekt over et kalenderår. I dagens prosess tar vi kun ut det nitrogenet 
som er bundet til partikler. Renseeffekten varierer veldig, fra tilnærmet null 
til over 40%. Det er forventet at fremtidig rensekrav på nitrogen blir 70%. 

Gjennomsnittlig renseeffekt hittil i år: 18 % 
I fjor endte vi på 25 % renseeffekt for nitrogen. 

I mai i fjor skjedde det en vesentlig økning i tilførslene av fosfor. Endringen 
skjedde relativt plutselig. Fra å ligge på en tilført mengde på under 50 tonn 
pr. år, ligger vi nå på over 60 tonn pr år. Utslippene har likevel ikke økt. 
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mengde.  Findus oppgir også å ha økt påslipp av organisk stoff. Men vi har 
ikke registrert noen økning av dette inn til renseanlegget. 
 
Kommunenes arbeide med separering av ledningsnettet har forhåpentligvis 
også bidratt til økt tilførsel. 
 
Omløp ved RA 
Alt vann som kommer til anlegget passerer forbehandling hvor vi tar ut 
søppel, papir, fett og sand. 
 
Vi har redusert mengden som går i overløp ved renseanlegget og har 
dermed bedre, og mer stabile renseresultater. Fra 2019 til 2021 har vi 
redusert andelen som går i overløp, fra 6 % til under 2%. 
 
Vinteren og våren i år har vært spesielt tørr og 0,9 % av vannmengden 
passerte kun forbehandling og har gått i omløp rundt renseprosessen hittil i 
år.  Mengden som går i omløp regnes med i renseresultatet. 
 
I et normalår kan vi forvente at omløpsmengden vil være mellom 2 og 3 %. 
Det er først når vi nærmer oss 6%, at vi får problemer med å klare 
rensekravet. 
 
Overløp ved pumpestasjoner 

Utslipp fra 
pumpestasjoner 

Timer med 
utslipp 

Kg 
Fosfor 

Kg fosfor i % 
av tilført RA 

Hittil i år 0,5 0,5 0 
 
I tabellen er det tatt med både utslipp pga. planlagt vedlikeholdsstopp og utslipp pga. 
manglende pumpekapasitet eller driftsstans 
 
Vi har krav på maksimalt 2% overløp fra pumpestasjoner.  
I 2021 gikk 368 kg fosfor i overløp Dette tilsvarer 0,7 % av total mengde. 
 
 
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 18,2 tonn i 2021 mot 19,8 tonn året før. Hittil i år er det 
produsert like mye slam som på samme tid i fjor. 
 
Forhold til naboer / brukere 
Det har dessverre vært en massiv klagestorm fra naboer til renseanlegget i 
perioden.  Påsken var spesielt ille. Klagene er berettigede og skyldes 
problemer med utlasting av slam. Styret er tidligere orientert om dette. 
Alle klagene er registrert og journalført og besvart så langt det lar seg 
gjøre. Vi har registrert 24 klager pr. epost, SMS og telefon. 10 av disse 
kom i påsken. Det er grunn til å tro at antall personer som er berørt er 
vesentlig høyere. 
 
Tønsbergs Blad har omtalt saken. 
 
Styreleder var med på møte med velforeningen den 2 mai. 
 
Velforeningen har oversendt klage til Statsforvalteren. 
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kom i påsken. Det er grunn til å tro at antall personer som er berørt er 
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Statsforvalteren har i epost dat.6.5 uttalt følgende: 
 
Tønsberg renseanlegg 
Statsforvalteren har mottatt klage fra Vallø Velforening på lukt fra 
virksomheten. 
 
I klagen beskrives det at lukt fra Tønsberg renseanlegg har pågått over 
lang tid, og tiltatt vesentlig i styrke i den senere tid. Ettersom det fremgår av 
klagen at nabo allerede har vært i dialog med dere, og at saken har vært i 
media, legger vi til grunn at dere er godt kjent med innholdet og legger ikke 
ved klagen her. 
 
Vi vil i saken få peke på tillatelsens vilkår 3 om utslipp til luft. Lukt skal være 
en driftsparameter for hele avløpssystemet. Lukt fra anlegget er nå 
åpenbart til vesentlig sjenanse for naboer, som i så fall er et brudd på vilkår 
3. Vi forutsetter at dere strekker dere langt for å følge opp luktklagene så 
snart som mulig og innrette driften i tråd med tillatelsen. Dette inkluderer 
oppdaterte og dokumenterte risikovurderinger for lukt, system for 
registrering og oppfølging av luktklager, oversikt over kilder, samt vurdering 
av behov for nye tiltak og effekten av gjennomførte luktreduserende tiltak, 
slik at luktsjenanse for naboer blir minst mulig. 
 
Tønsberg Renseanlegg IKS er ansvarlig for, og plikter å sørge for, at driften 
av renseanlegget skjer innenfor tillatelsens rammer. 
Dette vil kunne følges opp ved fremtidige tilsyn med virksomheten. 
 
Med vennlig hilsen 
Tor Fredrik Holth 
senioringeniør 
 
Det skal monteres et nytt lasteåk i uke 26.  Det er forventet at dette i det alt 
vesentligste vil utbedre de akutte problemene. 
 
Spesielle hendelser 
Det er lagt nytt tak over bassenghall. Tak over sandfang gjenstår. 
 
 
 

  

Statsforvalteren har i epost dat.6.5 uttalt følgende: 

Tønsberg renseanlegg 
Statsforvalteren har mottatt klage fra Val/ø Velforening på lukt fra 
virksomheten. 

I klagen beskrives det at lukt fra Tønsberg renseanlegg har pågått over 
lang tid, og tiltatt vesentlig i styrke i den senere tid. Ettersom det fremgår av 
klagen at nabo allerede har vært i dialog med dere, og at saken har vært i 
media, legger vi til grunn at dere er godt kjent med innholdet og legger ikke 
ved klagen her. 

Vi vil i saken få peke på tillatelsens vilkår 3 om utslipp til luft. Lukt skal være 
en driftsparameter for hele avløpssystemet. Lukt fra anlegget er nå 
åpenbart til vesentlig sjenanse for naboer, som i så fall er et brudd på vilkår 
3. Vi forutsetter at dere strekker dere langt for å følge opp luktklagene så 
snart som mulig og innrette driften i tråd med tillatelsen. Dette inkluderer 
oppdaterte og dokumenterte risikovurderinger for lukt, system for 
registrering og oppfølging av luktklager, oversikt over kilder, samt vurdering 
av behov for nye tiltak og effekten av gjennomførte luktreduserende tiltak, 
slik at /uktsjenanse for naboer blir minst mulig. 

Tønsberg Renseanlegg /KS er ansvarlig for, og plikter å sørge for, at driften 
av renseanlegget skjer innenfor tillatelsens rammer. 
Dette vil kunne følges opp ved fremtidige tilsyn med virksomheten. 

Med vennlig hilsen 
Tor Fredrik Holth 
senioringeniør 

Det skal monteres et nytt lasteåk i uke 26. Det er forventet at dette i det alt 
vesentligste vil utbedre de akutte problemene. 

Spesielle hendelser 
Det er lagt nytt tak over bassenghall. Tak over sandfang gjenstår. 

4 



5/22 Styrerapport 2-2022 - 22/00001-11 Styrerapport 2-2022 : Styrerapport 2-2022

5 
 

3. HMS Sykefravær 
Sykefravær hittil i år: 6,8 %, herav 1,7 % korttidsfravær. 
Vi har en person som i lengre tid har gått 50% sykemeldt. Det er ingenting 
som tyder på at sykefraværet kan knyttes til arbeidsplassen. 
 

 
 
Personer som har vært i karantene pga. Covid-19 er ikke tatt med i 
fraværsstatistikken. 
 
Status HMS-arbeid 
Registrerte avvik: (pr. 23.5) 
Arbeidsmiljø:  0 
Ytre miljø:  3 –  2 avvik på feilsortert avfall (farlig avfall i restavfalls- 
            kontainer) 
  
         Sikkerhetsbryter på vifte var ikke skiftet. Medførte at  
   ny vifte ikke kunne starte og det ble en helg med  
   ekstra luktutslipp 
 
Andre:  2 Programmeringsfiler ble slettet ved opprydding på  
   harddisk.  Filene lå på et område uten backup.  
   Det måtte gjøres en jobb på å gjenskape filene 
 
   Transportør av slam kjørte i påsken flere lass uten  
   presenning over slammet.   Dette gav ekstra lukt. 
 
Klager:  24   Klager på lukt fra slamutlasting fra renseanlegget 
   Se kommentarer ovenfor 
    
 
 

4. Utvikling innen 
    fagområdet 
 

NYTT FRA MYNDIGHETENE 
Nytt avløpsdirektiv for EU sendes på høring 20 juli. Direktivet vil 
sannsynligvis påvirke norsk avløpslovgivning i stor grad de neste 20-30 år. 
Direktivet er ikke bindende for oss før bestemmelsene tas inn i norsk lov. 
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  0.00 - 
Personer som har vært i karantene pga. Covid-19 er ikke tatt med i 
fraværsstatistikken. 

Status HMS-arbeid 
Registrerte avvik: (pr. 23.5) 
Arbeidsmiljø: 0 
Ytre miljø: 3- 2 avvik på feilsortert avfall (farlig avfall i restavfalls- 

kontainer) 

Sikkerhetsbryter på vifte var ikke skiftet. Medførte at 
ny vifte ikke kunne starte og det ble en helg med 
ekstra luktutslipp 

Andre: 2 

Klager: 24 

Programmeringsfiler ble slettet ved opprydding på 
harddisk. Filene lå på et område uten backup. 
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fagområdet 

NYTT FRA MYNDIGHETENE 
Nytt avløpsdirektiv for EU sendes på høring 20 juli. Direktivet vil 
sannsynligvis påvirke norsk avløpslovgivning i stor grad de neste 20-30 år. 
Direktivet er ikke bindende for oss før bestemmelsene tas inn i norsk lov. 
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Det er rimelig godt kjent hvilke nye problemstillinger som blir berørt.  Men 
det er stor usikkerhet knyttet til hvor mye EU vil detaljstyre og hvor mye 
man kommer til å overlate til det enkelte lands myndigheter. 
 
Følgende problemstillinger forventes omtalt 
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• Vurdering om strengere rensekrav på gjeldende parametere 
• Vurdering av strengere krav til mindre følsomme områder 

(kan få stor betydning for Norge. Gjelder kysten Lindesnes-
Kirkenes) 

• Vurdering om mindre tettbebyggelser (under 2 000 pe) skal 
omfattes av direktivet 

• Krav til rensing av organiske miljøgifter mv.? 
herunder legemidler, mikroplast 

• Ressursgjenvinning, spesielt fosfor 
• Krav til energistyring og klimagassutslipp 
 

Mulighetsstudie for VA-sektoren 
I februar kom rapporten «Mulighetsstudie for VA-sektoren», som 
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departementer. Den legger frem alternativer for både kommunal, 
fylkeskommunal og statlig organisering av vann- og avløpstjenestene. 
Blant dem er organisering i «større regionale enheter» for å oppnå mer 
effektiv oppgradering og drift. Mange har tolket det som om det er et 
konkret forslag om at fylkene må overta ansvaret for vann og avløp i 
Norge. KS har ønsket å stenge den døra. Og dette forslaget har nok også 
medført at rapporten (for raskt?) legges bort. 
 
Nitrogenrensing 
Det er ingen kommuner i Vestfold og Telemark som hittil har fått pålegg 
om nitrogenrensing. Miljødirektoratet har foreløpig ikke behandlet klage fra 
MOVAR om nitrogenrensing.  
 
Signaler fra direktoratet er at de ikke vil endre forurensningsforskriften slik 
at alle kommuner rundt Oslofjorden får pålegg om å rense nitrogen.  
Denne problemstillingen overlates til kommunene og statsforvalteren. 
 
Industridirektivet 
EUs industridirektiv ble vedtatt i 2011 og er nå på høring.  
Endringsforslagene får liten betydning for oss.  Men på slutten av 2019 ble 
det vedtatt endringer i flere av underdokumentene til direktivet.  Dette vil få 
stor betydning for næringsmiddelindustrien og dermed også for oss. 
For å sikre lik konkurranse i Europa, stilles det nå like krav til utslipp enten 
utslippet skjer direkte til resipient eller til et kommunalt avløpsledningsnett. 
 
Dette innebærer sannsynligvis at alle de 4 største 
næringsmiddelbedriftene kommer til å få nye rensekrav før påslipp til 
kommunalt nett.  Nortura planlegger et nytt kjemisk rensetrinn hos seg.  
Belastningen på vårt anlegg vil dermed gå ned. Findus har foreløpig ikke 
fått nye krav. De nye kravene skal egentlig gjelde fra 4 år etter at 
endringene er tredd i kraft, dvs. 2024.  Det er stor usikkerhet i bransjen 
hvordan disse reglene vil bli praktisert, og det ser ut til å være ulik 
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Nytt fra NORSK VANN/ SAMFUNNSBEDRIFTENE 
Lønnsoppgjøret for 2022 er pr. nå ikke i havn. Det er forventet at vi vil 
havn på den samme rammen som kommunene; 3,84 % 

Samarbeid med kommunene 
Det fremmes egen sak om samarbeid /organisasjonsendring. 

Det er i samarbeid med Norsk vann og Sirkulær bestiller avholdt et møte 
den 25 mai. for å vurdere mulighetene for å etablere et nytt felles 
slambehandlingsanlegg i regionen. Flere kommuner er i startgropen med å 
planlegge nitrogenfjerningsanlegg og det passer derfor bra å jobbe med 
slambehandling parallelt. 

NHO deltar gjennom sitt leverandørutviklingsprogram og ønsker å bistå 
gjennom prosessen.  Det møtte kommuner fra Drammensregionen, 
Vestfold og Grenland. Samtlige var positive til å jobbe videre med en felles 
løsning for slambehandling i en eller annen form. 

Utvikling av ny teknologi 
Tønsbergfirmaet Biowater Technology holder på med en pilotstudie hos 
oss for rensing av nitrogen.  Pilotstudien kommer til å gå i hele sommer og 
vi har engasjert en NTNU-student for å ta prøver mv. gjennom sommeren. 
 

5. Sirkulær bestiller 
(Tidl.  Grenland Vestfold 
Bestiller) 

Ny midlertidig avtale for noen av deltakerkommunene er igangsatt. 
Evaluering av den mislykkede konkurransen er foretatt og evalueringen 
legges frem for styret i Sirkulær bestiller før sommeren.   
 

6. Referatsaker Innkjøp over kr 100 000 
Vi har ikke gjort innkjøp over kr 100 000 i perioden. 
 
Prosjekter 2022 
Følgende prosjekter er igangsatt eller planlegges startet: 

• Bruk av renset avløpsvann til spyling av rister mv.  snart ferdig) 
• Ny slamsilo (detaljprosjektering startet, 2 avtaler er inngått) 

Byggesøknad er sendt inn. 
• Nytt takdekke over bassenghall (delvis utført) 
• Forprosjekt ledningsanlegg langs Ringveien (ferdig – oversendt til 

kommunen) 
• Kjøp av ny driftsbil (bestilt -levering forventes i juli) 
• Nytt lasteåk for slamutlasting (Bestilt – levering forventes i juni) 
• Nye slamskruer fra eksternmottak (ferdig) 
• Nye vinduer og fasade adm-del. (Utgår – omprioritert til nye 

garderober mv. ombygging pga. behov for flere garderober mv) 
• Tomtekjøp – avventer kommunens forhandlinger med Esso. 
 

 Utvidelser ved Nortura 
Nortura Gilde er som kjent i gang med å utvide anlegget sitt og bl.a. 
tredoble kapasiteten for skjæring av gris og senere en utvidelse av 
pølseproduksjonen. Nortura er Tønsbergs største private arbeidsplass og 
vil i løpet av et par år utvide antall ansatte fra litt over 600 til ca. 800.  
 
Tilførslene til renseanlegget fra utvidelsen kommer først og fremst fra 
vasking av utstyr og arealer etter avsluttet produksjon.  Selv om arealene 
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blir større, blir ikke vannmengden til vask tilsvarende større.  Nye arealer 
vil dessuten få utstyr som fanger opp mer av den partikkelbundne 
forurensningen.   
 
 Vi har sammen med Tønsberg kommune hatt møte med Nortura.  De er 
som eneste næringsmiddelbedrift i Tønsberg/Færder omfattet av EUs 
industridirektiv. Dette innebærer at de får krav til å redusere sine utslipp 
selv om det går til kommunalt renseanlegg som renser de aktuelle 
stoffene. 
 
I tillegg til å forbedre oppsamling av blod, fett, samt bedre siler, skal de 
også i løpet av 2023 bygge et kjemisk renseanlegg ved bedriften. Dette vil 
imøtekomme utslippskravene for fosfor, organisk stoff og suspendert stoff. 
Men for å klare nitrogenkravet, må de enten bygge et nitrogenrenseanlegg 
hos seg selv, eller samarbeide med oss om dette. 
 
Vi ser positivt på at de etablerer kjemisk rensetrinn, da dette vil redusere 
belastningen til oss.  
 
Kravene i i industridirektivet gjelder fra 2024, men det er mulighet for 
utvidelse av fristen dersom de kan dokumentere et forpliktende samarbeid 
og fremdriftsplan for et kommunalt nitrogenrenseanlegg.   
Det er foreløpig uklart hvor strenge krav som stilles til formelle vedtak om 
kommunens forpliktelse til å bygge nitrogenrensing.  
 
Vi har orienter dem om de planer vi har for nitrogen, om 
kommunestyrenes vedtak om mulighetsstudien og at vi tenker oss en 
fremdrift med ferdigstillelse ca. 2031. 
 
Nortura kommer til å legge dette til grunn for sin søknad til 
Statsforvalteren.  Det er uvisst om dette er innenfor de fristforlengelser 
som kan aksepteres.  En søknad om fristforlengelse må avgjøres av 
Miljødirektoratet. Direktoratet har i brev til Statsforvalterne den 11.5.22 gitt 
positive signaler om fristforlengelse i disse tilfellene, men sier lite om 
tidsperspektivet.  
 
Nortura betaler i dag tilleggsgebyr for avløpet pga. det høye innholdet av 
organisk stoff og fosfor. Dersom Tønsberg kommune fortsetter denne 
praksisen, vil disse gebyrene reduseres eller falle helt bort.  Men det vil 
fortsatt være grunnlag for å ta tilleggsgebyr pga. høyt innhold av nitrogen. 
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DRIFTSANSVAR FOR KOMMUNALE RENSEANLEGG - 
GJENNOMFØRINGSPLAN 

 
Forslag til vedtak: 
Forberedelsene til overtakelse av kommunale renseanlegg gjennomføres som angitt i 
saksfremstillingen, herunder 

• Ansettelse av driftspoperatør og ingeniør 
• Utbygging av garderober, kontorer og garasjer 
• Innkjøp av driftsbiler 
• Endring av IT-systemer (driftskontroll) 
• Organisering av arbeidet 

 
Vedlegg:  
Skisse av utbygging 
 
 
SAKSFRAMSTILLING 
 
 
BAKGRUNN 
En arbeidsgruppe har utarbeidet en rapport der det vurderes ulike driftsformer for 
kommunale renseanlegg. 
 
Kommunestyrene i Færder og Tønsberg har med bakgrunn i rapporten vedtatt at 
driftsansvaret for de kommunale renseanleggene i forurensningsforskriftens kap 13 og kap 
14 skal overtas av Tønsberg Renseanlegg IKS fra 1.1.2023. Dette innebærer alle 
kommunale anlegg over 50 pe tilknyttet. 
 
Kommunestyrene fattet følgende (nesten) likelydende vedtak: 
 
1. Tønsberg Renseanlegg IKS overtar eierskap og ansvar for drift og vedlikehold av følgende kommunale 
renseanlegg  

• Søbyholmen renseanlegg – Tønsberg kommune  
• Undrumsdal renseanlegg – Tønsberg kommune  
• Vivestad renseanlegg – Tønsberg kommune  
• Bekkevika renseanlegg – Færder kommune  

2. Renseanleggene kjøpes fra kommunene til nedskrevet verdi per 31.12.2022.     
3. Vedlagte forslag til ny selskapsavtale og eieravtale godkjennes.  
4. Berørte ansatte i kommunene overføres til Tønsberg Renseanlegg i tråd med Arbeidsmiljølovens  
    bestemmelser om virksomhetsoverdragelse. TR får totalt fire stillingshjemler basert på tre stk  
   driftspersonell og en stk ingeniørstilling.  
 
5. Endringen gjennomføres pr. 1.januar 2023.  
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Færder kommunestyre hadde følgende tillegg: 
Det vises til de vurderingene og den begrunnelse som fremkommer i saken.  

 
 
Denne saken omhandler de praktiske forberedelsene som må gjøres frem mot overtagelse. 
Forslag til budsjettrammer fremmes som egen sak. 
 
Styret har behandlet rapporten om overtagelsene i møte 15.2.22-sak 3/22 
Representantskapet behandlet saken i møte 25.4.22 -sak 4/22.   
(dvs. etter at kommunestyrevedtakene forelå) 
 
Representantskapet fattet følgende vedtak: 
 

Saken tas til orientering med følgende tillegg: 
 
1. Styret bes gjennomføre nødvendige forberedende arbeider slik at selskapet er 

klar til å overta driftsansvar fra 1.1.2023. 
 

2. Investeringsmidler på 3,0 mill. kr til bytte av vinduer og rehabilitering av fasade 
omdisponeres til utbygging av garderober og kontorer. 

 
 
 
FAKTAGRUNNLAG 
De formelle vedtakene er fattet.  Ny selskapsavtale og eieravtale er vedtatt.  Disse gjelder fra 
1.1.2023. Oversendelse til Brønnøysundregistrene må derfor skje etter nyttår. 
Det påhviler styret å sørge for en tilfredsstillende organisering og drift av selskapet. 
 
VURDERINGER 
Det er daglig leders vurdering at det i saksframleggene til kommunestyret i eierkommunene 
ikke fremkommer momenter av vesentlig betydning utover det som omtales i rapporten og 
som styret og representantskapet tidligere har lagt til grunn. (Jfr. tilleggsvedtak fra Færder 
kommune.) 
 
Nye ansatte 
Vi har tidligere hatt lærling.  I representantskapet den 25.4.22 ble det ytret et sterkt ønske om 
at vi legger til rette for å fortsette med lærling. Lærlingestillingen kommer i tillegg til det som 
er nevnt i rapporten fra arbeidsgruppa. 
 
Det er lagt opp til at vi skal ha 4 nye stillinger, herav en driftsingeniør og tre driftsoperatører. 
Det er avklart at 2 av driftsoperatørene blir overført fra eierkommunene. 
 
Det er ønskelig at det søkes etter driftsoperatør med fagbrev som håndverker. 
Ingeniørstillingen ønskes besatt av ingeniør eller siv.ing med prosessbakgrunn.  
Ingeniørstilltingen vil også kunne egne seg for nyutdannede. Generelt er det ønskelig med 
kvinner i flere stillinger og vi ønsker å legge dette inn som en viktig premiss. 
 
Driftsoperatørstillingen er allerede utlyst med søknadsfrist 31.5. Det er ønskelig med oppstart 
for denne stillingen tidlig i høst slik at nyansatt kan få opplæring utover høsten. 
Ingeniørstilling tenkes lyst ut rett over ferien. Styret har tidligere vedtatt et prinsipp om at vi 
følger lønnsnivået for sammenlignbare stillinger hos eierkommunene. 
 
 

Færder kommunestyre hadde følgende tillegg: 
Det vises til de vurderingene og den begrunnelse som fremkommer i saken. 

Denne saken omhandler de praktiske forberedelsene som må gjøres frem mot overtagelse. 
Forslag til budsjettrammer fremmes som egen sak. 

Styret har behandlet rapporten om overtagelsene i møte 15.2.22-sak 3/22 
Representantskapet behandlet saken i møte 25.4.22 -sak 4/22. 
(dvs. etter at kommunestyrevedtakene forelå) 

Representantskapet fattet følgende vedtak: 

Saken tas til orientering med følgende tillegg: 

1. Styret bes gjennomføre nødvendige forberedende arbeider slik at selskapet er 
klar til å overta driftsansvar fra 1.1.2023. 

2. Investeringsmidler på 3,0 mill. kr til bytte av vinduer og rehabilitering av fasade 
omdisponeres til utbygging av garderober og kontorer. 

FAKTAGRUNNLAG 
De formelle vedtakene er fattet. Ny selskapsavtale og eieravtale er vedtatt. Disse gjelder fra 
1.1.2023. Oversendelse til Brønnøysundregistrene må derfor skje etter nyttår. 
Det påhviler styret å sørge for en tilfredsstillende organisering og drift av selskapet. 

VURDERINGER 
Det er daglig leders vurdering at det i saksframleggene til kommunestyret i eierkommunene 
ikke fremkommer momenter av vesentlig betydning utover det som omtales i rapporten og 
som styret og representantskapet tidligere har lagt til grunn. (Jfr. tilleggsvedtak fra Færder 
kommune.) 

Nye ansatte 
Vi har tidligere hatt lærling. I representantskapet den 25.4.22 ble det ytret et sterkt ønske om 
at vi legger til rette for å fortsette med lærling. Lærlingestillingen kommer i tillegg til det som 
er nevnt i rapporten fra arbeidsgruppa. 

Det er lagt opp til at vi skal ha 4 nye stillinger, herav en driftsingeniør og tre driftsoperatører. 
Det er avklart at 2 av driftsoperatørene blir overført fra eierkommunene. 

Det er ønskelig at det søkes etter driftsoperatør med fagbrev som håndverker. 
Ingeniørstillingen ønskes besatt av ingeniør eller siv.ing med prosessbakgrunn. 
Ingeniørstilltingen vil også kunne egne seg for nyutdannede. Generelt er det ønskelig med 
kvinner i flere stillinger og vi ønsker å legge dette inn som en viktig premiss. 

Driftsoperatørstillingen er allerede utlyst med søknadsfrist 31.5. Det er ønskelig med oppstart 
for denne stillingen tidlig i høst slik at nyansatt kan få opplæring utover høsten. 
Ingeniørstilling tenkes lyst ut rett over ferien. Styret har tidligere vedtatt et prinsipp om at vi 
følger lønnsnivået for sammenlignbare stillinger hos eierkommunene. 
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Bemanning og kompetanse 
 
Foreløpig bemanningsplan fra og med 2023 
Stilling F.år Ansatt Kompetanse 
Daglig leder  1961 2006 Siv. Ing prosessteknikk VA. Bakgrunn fra adm. 

og kommunalteknikk i kommuner. 
Driftsleder 1959 2001 Fagbrev Elektriker. Erfaring som 

elektromontør. Generell kompetanse som 
driftsoperatør - beredskapsvakt 

Arbeidsleder 1962 2012 Div. kompetansegivende kurs. Erfaring ulike 
industribedrifter, bl.a fra virksomheter som 
leverer og monterer utstyr for vann- og 
avløpsrenseanlegg. Generell kompetanse som 
driftsoperatør - beredskapsvakt 

Fagansvarlig – lab 1975 1999 Teknisk fagskole, Utdanning som driftsoperatør 
-VA, Grunnkurs og videregående kurs som 
rørlegger.  Generell kompetanse som 
driftsoperatør og lab.arbeid - beredskapsvakt 

Disse 4 utgjør ledergruppa i selskapet  
Sekretær 1959 2004 Yrkesskole, handel – og kontor. Erfaring fra 

ulike private og statlige virksomheter. 
Kompetansen innen administrasjon, faktura, 
økonomi. 

Driftsoperatør 1963 2012 Fagbrev sveiser. Industribakgrunn. 
Kompetanse på pumper, tetninger, generell 
kompetanse som driftsoperatør 

Driftsoperatør 1981 2019 Fagbrev rørlegger. Erfaring fra 
vedlikeholdsarbeid i kraftstasjoner. Generell 
kompetanse som driftsoperatør – 
beredskapsvakt 

Driftsoperatør 1992 2021 Fagbrev industrimontør. Sertifisert sveiser,  
bakgrunn fra selskap som monterer 
prosessutstyr i renseanlegg, - beredskapsvakt 

Driftsoperatør 1968 2021 Fagbrev kjemiprosess, maskinist og 2 årig 
maskiningeniør, Erfaring som maskinist og 
operatør på kjemi/prosessanlegg - 
beredskapsvakt 

Elektriker 1992 Aug. 
2022 

Fagbrev elektriker, 2 års praksis som elektriker, 
ikke kompetanse innen VA 

 
Nye stillinger 

   

Driftsoperatør 
(fra Tønsberg kommune) 

 2023 Fagbrev rørlegger. Driftsoperatør renseanlegg 
og vannbehandling i Tønsberg kommune. Lang 
erfaring. 

Driftsoperatør 
(fra Tønsberg kommune) 

 2023 Driftsoperatør renseanlegg i Tønsberg 
kommune. Lang erfaring 

Driftsoperatør  2022 Ny utlysning i 2022. Ønske om 
håndverkerfagbrev eller annen relevant 
erfaring. 

Ingeniør  2022 Ny utlysning i 2022. Ønske om bakgrunn inne 
VA-prosess. Nyutdannet er aktuell. 

Laborant  2023 Omgjørelse av stiling som driftsoperatør / IT-
ansvarlig (som blir 67 i desember 2022). 
Ønske om laboratoriebakgrunn. 

Bemanning og kompetanse 

Foreløpig bemanningsplan fra og med 2023 
Stilling F.år Ansatt Kompetanse 
Daglig leder 1961 2006 Siv. Ing prosessteknikk VA. Bakgrunn fra adm. 

og kommunalteknikk i kommuner. 
Driftsleder 1959 2001 Fagbrev Elektriker. Erfaring som 

elektromontør. Generell kompetanse som 
driftsoperatør - beredskapsvakt 

Arbeidsleder 1962 2012 Div. kompetansegivende kurs. Erfaring ulike 
industribedrifter, bl.a fra virksomheter som 
leverer og monterer utstyr for vann- og 
avløpsrenseanlegg. Generell kompetanse som 
driftsoperator - beredskapsvakt 

Fagansvarlig - lab 1975 1999 Teknisk fagskole, Utdanning som driftsoperatør 
-VA, Grunnkurs og videregående kurs som 
rørlegger. Generell kompetanse som 
driftsoperator oa lab.arbeid - beredskapsvakt 

Disse 4 utgjør ledergruppa i selskapet 
Sekretær 1959 2004 Yrkesskole, handel - og kontor. Erfaring fra 

ulike private og statlige virksomheter. 
Kompetansen innen administrasjon, faktura, 
økonomi. 

Driftsoperatør 1963 2012 Fagbrev sveiser. Industribakgrunn. 
Kompetanse på pumper, tetninger, generell 
kompetanse som driftsoperatør 

Driftsoperatør 1981 2019 Fagbrev rørlegger. Erfaring fra 
vedlikeholdsarbeid i kraftstasjoner. Generell 
kompetanse som driftsoperator - 
beredskapsvakt 

Driftsoperatør 1992 2021 Fagbrev industrimontør. Sertifisert sveiser, 
bakgrunn fra selskap som monterer 
prosessutstyr i renseanlegg, - beredskapsvakt 

Driftsoperatør 1968 2021 Fagbrev kjemiprosess, maskinist og 2 årig 
maskiningeniør, Erfaring som maskinist og 
operatør på kjemi/prosessanlegg- 
beredskapsvakt 

Elektriker 1992 Aug. Fagbrev elektriker, 2 års praksis som elektriker, 
2022 ikke kompetanse innen VA 

Nye stillinger 
Driftsoperatør 2023 Fagbrev rørlegger. Driftsoperatør renseanlegg 
(fra Tønsberg kommune) og vannbehandling i Tønsberg kommune. Lang 

erfaring. 
Driftsoperatør 2023 Driftsoperatør renseanlegg i Tønsberg 
(fra Tønsberg kommune) kommune. Lang erfaring 
Driftsoperatør 2022 Ny utlysning i 2022. Ønske om 

håndverkerfagbrev eller annen relevant 
erfaring. 

Ingenior 2022 Ny utlysning i 2022. Ønske om bakgrunn inne 
VA-prosess. Nyutdannet er aktuell. 

Laborant 2023 Omgjørelse av stiling som driftsoperatør/ IT- 
ansvarlig (som blir 67 i desember 2022). 
Ønske om laboratoriebakgrunn. 
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Daglig leders vurdering er at vi med den planen som er skissert over har en relevant, bred og 
god kompetanse som er tilpasset vårt behov, med unntak av for IT/automasjon. Når vår IT-
ansvarlig slutter, mister vi kompetanse som vi ikke har klart å erstatte. Vi har søkt etter 
automasjon kompetanse, men har ikke klart å beholde/rekruttere. (En automasjonstekniker 
sluttet i 2022 etter knappe 2 år). IT-ansvar vil bli spredd på flere i virksomheten og vi må i 
større grad støtte oss på kompetansen i GigaFib og Jarlsberg IKT 
 
Når vi skal i gang med utbygging av nitrogenrensing, har vi behov for ny 
prosjektlederkompetanse.  Dette gjelder uavhengig av om vi skal bygge ut på Vallø, eller om 
vi skal bygge på Slagentangen. Det er også mulig å leie inn denne kompetansen. 
 
Nye biler 
I rapporten er det lagt opp til 3 nye driftsbiler i tillegg til de 3 vi har. 
 
Det legges opp til følgende bilpark fra 2023: 

• Ford Ranger pickup (diesel) – 2022 
• VW Transporter m/lasteplan og kran (diesel) – 2021 
• Skoda Octavia (biogass/bensin) – 2018 

 
Nye biler 

• Liten varebil (Opel/Toyota/Citroen) (elbil) – 2023 
• Større varebil Opel Vivaro (elbil) el. tilsv.– 2023 
• VW Transporter m/lasteplan og kran (diesel)  – 2023 

 
Det foreslås avsatt kr 1,7 mill. i budsjettet for 2023. 
Pga. lang leveringstid er det ønskelig å bestille disse nå, for levering i 2023. 
 
Den bilkjøpstrategien som vi har fulgt hittil, er at vi har kjøpt nye biler og hatt dem i 5-7 år. 
Dette har vært begrunnet med at vi ikke har eget verksted og at vi er avhengige av å ha 
bilparken i drift nærmest kontinuerlig, med unntak av «kontorbilen» (Skoda Octavia). 
Vi ønsker å fortsette denne strategien videre. 
 
Eierkommunene sier vi om nødvendig kan disponere deres eksisterende biler inntil nye biler 
er levert. 
 
 
Utbygging 
I rapporten er det påpekt behov for å bygge ut kontor- og garderobefasiliteter. 
Det foreslås å bygge 5 nye garderober.   
Vedlagt følger en enkelt skisse over påtenkte tiltak. Eksisterende badstu/trimrom er benyttet 
uten at det er tegnet inn ny.  Det er behov for ny badstu.  Denne kan enkelt plasseres på 
taket ved siden av garderobene. 
 
Fra konsulent er det foreslått en relativ høy sjablongpris på kr 30 000 pr m2 for små våtrom.  
Dette er lagt til grunn for garderobene og kr 25 000 pr m2 for kontordelen. 
 
Det er tegnet inn 3 nye kontorer. Det legges opp til å flytte en yttervegg noen meter ut på 
taket.  Dette gir 2 ekstra kontorer ut fra minimumsbehov, men anses likevel som 
hensiktsmessig når vi likevel skal bygge ut. 
 
Vi har allerede i dag knapt med garasjeplass.  Med 3 nye driftsbiler er det behov for ytterlige 
plaser.  For å huse biler, tilhengere og diverse utstyr er det behov for 8-10 nye 
garasjeplasser.  Det foreslås å bygge 5 plasser nå, langs nordveggen til renseanlegget. 
Resterende garasjeplasser utsettes til vi har tilgang på Esso-tomta. Det er bedt om 

Daglig leders vurdering er at vi med den planen som er skissert over har en relevant, bred og 
god kompetanse som er tilpasset vårt behov, med unntak av for IT/automasjon. Når vår IT- 
ansvarlig slutter, mister vi kompetanse som vi ikke har klart å erstatte. Vi har søkt etter 
automasjon kompetanse, men har ikke klart å beholde/rekruttere. (En automasjonstekniker 
sluttet i 2022 etter knappe 2 år). IT-ansvar vil bli spredd på flere i virksomheten og vi må i 
større grad støtte oss på kompetansen i GigaFib og Jarlsberg IKT 

Når vi skal i gang med utbygging av nitrogenrensing, har vi behov for ny 
prosjektlederkompetanse. Dette gjelder uavhengig av om vi skal bygge ut på Vallø, eller om 
vi skal bygge på Slagentangen. Det er også mulig å leie inn denne kompetansen. 

Nye biler 
I rapporten er det lagt opp til 3 nye driftsbiler i tillegg til de 3 vi har. 

Det legges opp til følgende bilpark fra 2023: 
• Ford Ranger pickup (diesel) - 2022 
• VW Transporter m/lasteplan og kran (diesel) - 2021 
• Skoda Octavia (biogass/bensin) - 2018 

Nye biler 
• Liten varebil (Opel/Toyota/Citroen) (elbil) - 2023 
• Større varebil Opel Vivaro (elbil) el. tilsv.- 2023 
• VW Transporter m/lasteplan og kran (diesel) - 2023 

Det foreslås avsatt kr 1,7 mill. i budsjettet for 2023. 
Pga. lang leveringstid er det ønskelig å bestille disse nå, for levering i 2023. 

Den bilkjøpstrategien som vi har fulgt hittil, er at vi har kjøpt nye biler og hatt dem i 5-7 år. 
Dette har vært begrunnet med at vi ikke har eget verksted og at vi er avhengige av å ha 
bilparken i drift nærmest kontinuerlig, med unntak av «kontorbilen» (Skoda Octavia). 
Vi ønsker å fortsette denne strategien videre. 

Eierkommunene sier vi om nødvendig kan disponere deres eksisterende biler inntil nye biler 
er levert. 

Utbygging 
I rapporten er det påpekt behov for å bygge ut kontor- og garderobefasiliteter. 
Det foreslås å bygge 5 nye garderober. 
Vedlagt følger en enkelt skisse over påtenkte tiltak. Eksisterende badstu/trimrom er benyttet 
uten at det er tegnet inn ny. Det er behov for ny badstu. Denne kan enkelt plasseres på 
taket ved siden av garderobene. 

Fra konsulent er det foreslått en relativ høy sjablongpris på kr 30 000 pr m2 for små våtrom. 
Dette er lagt til grunn for garderobene og kr 25 000 pr m2 for kontordelen. 

Det er tegnet inn 3 nye kontorer. Det legges opp til å flytte en yttervegg noen meter ut på 
taket. Dette gir 2 ekstra kontorer ut fra minimumsbehov, men anses likevel som 
hensiktsmessig når vi likevel skal bygge ut. 

Vi har allerede i dag knapt med garasjeplass. Med 3 nye driftsbiler er det behov for ytterlige 
plaser. For å huse biler, tilhengere og diverse utstyr er det behov for 8-10 nye 
garasjeplasser. Det foreslås å bygge 5 plasser nå, langs nordveggen til renseanlegget. 
Resterende garasjeplasser utsettes til vi har tilgang på Esso-tomta. Det er bedt om 
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budsjettpris fra byggefirma.(ikke mttatt ennå) Behovet for garasjeplass er ikke omtalt i 
rapporten eller i tidligere styresaker. 
 
Kostnader 
Garderober 2,1 (70 m2 á 30 000) 
Kontorer 1,0 (40 m2 á 25 000) 
Garasjer 0,9 
Totalt kr 3,0 mill. 
 
Det er avsatt kr 3,0 mill. i budsjettet for 2022 til dette formålet. 
 
Både for garderober og kontorer har vi muligheter for midlertidige løsninger som kan fungere 
i en begrenset periode. 
 
Disse utbyggingene må imidlertid også sees i lys av mulighetsstudien der ett av alternativene 
er å flytte hele anlegget om noen år. 
 
 
IT-løsninger 
Driftskontrollsystemet vårt er hjertet i hele virksomheten. Vi bruker i dag programsystemet 
CITECT, levert av GUARD Automasjon. Tønsberg kommune benytter tilsvarende system, 
mens på Bekkevika er det et annet. Færder kommune hadde uansett planer om å gå over til 
et annet driftskontrollsystem hos seg fordi det begynner å bli utdatert og fordi leverandøren 
har trukket seg fra renseanleggmarkedet og kommer ikke til å videreutvikle løsninger for 
dette segmentet. 
 
Av sikkerhetsmessige årsaker er det behov for å holde driftskontrollsystemet i et eget 
nettverk, adskilt fra de administrative systemene. 
 
Vi har hatt en gjennomgang av systemene sammen med GUARD Automasjon og 
GigaFib/Jarlsberg IKT og har kommet fram til at det er behov for følgende tiltak: 
 
Bekkevika - Anslått kostnad : kr 500 000 

• Overføring av gammelt driftskontrollanlegg til vår nye plattform (kr 410 000) 
• Nye UPS  (kr 30-40 000) 
• Omkobling av fibernett: (kr 40-50 000) 

 
Tønsberg kommunes 3 anlegg: 

• Søbyholmen RA – anslått kostnad kr 210 000:  
o Tilpassing for ny nettverksforbindelse 
o Bytte av server 
o Fjerne elementer fra driftskontrollen i Tønsberg og legge dem til hos oss 
o Utvidelse av lisens 
o Omkobling av fibernett 

 
• Undrumsdal RA- anslått kostnad: kr 105 000 

o Tilpassing for ny nettverksforbindelse 
o Fjerne elementer fra driftskontrollen i Tønsberg og legge dem til hos oss 
o Omkobling av fibernett 

 
• Vivestad RA har ikke driftskontrollanlegg i dag og planlegges ikke innført i løpet av 

første driftsår. 
 
 
Kostnadsoverslagene er basert på antatt timeforbruk og vil bli fakturert etter medgått tid. 

budsjettpris fra byggefirma.(ikke mttatt ennå) Behovet for garasjeplass er ikke omtalt i 
rapporten eller i tidligere styresaker. 

Kostnader 
Garderober 
Kontorer 
Garasjer 

2,1 
1,0 
0,9 

(70 m2 å 30 000) 
(40 m2 å 25 000) 

Totalt kr 3,0 mill. 

Det er avsatt kr 3,0 mill. i budsjettet for 2022 til dette formålet. 

Både for garderober og kontorer har vi muligheter for midlertidige løsninger som kan fungere 
i en begrenset periode. 

Disse utbyggingene må imidlertid også sees i lys av mulighetsstudien der ett av alternativene 
er å flytte hele anlegget om noen år. 

IT-løsninger 
Driftskontrollsystemet vårt er hjertet i hele virksomheten. Vi bruker i dag programsystemet 
CITECT, levert av GUARD Automasjon. Tønsberg kommune benytter tilsvarende system, 
mens på Bekkevika er det et annet. Færder kommune hadde uansett planer om å gå over til 
et annet driftskontrollsystem hos seg fordi det begynner å bli utdatert og fordi leverandøren 
har trukket seg fra renseanleggmarkedet og kommer ikke til å videreutvikle løsninger for 
dette segmentet. 

Av sikkerhetsmessige årsaker er det behov for å holde driftskontrollsystemet i et eget 
nettverk, adskilt fra de administrative systemene. 

Vi har hatt en gjennomgang av systemene sammen med GUARD Automasjon og 
GigaFib/Jarlsberg IKT og har kommet fram til at det er behov for følgende tiltak: 

Bekkevika - Anslått kostnad : kr 500 000 
• Overføring av gammelt driftskontrollanlegg til vår nye plattform (kr 410 000) 
• Nye UPS (kr 30-40 000) 
• Omkobling av fibernett: (kr 40-50 000) 

Tønsberg kommunes 3 anlegg: 
• Søbyholmen R A -  anslått kostnad kr 210 000: 

o Tilpassing for ny nettverksforbindelse 
o Bytte av server 
o Fjerne elementer fra driftskontrollen i Tønsberg og legge dem til hos oss 
o Utvidelse av lisens 
o Omkobling av fibernett 

• Undrumsdal RA- anslått kostnad: kr 105 000 
o Tilpassing for ny nettverksforbindelse 
o Fjerne elementer fra driftskontrollen i Tønsberg og legge dem til hos oss 
o Omkobling av fibernett 

• Vivestad RA har ikke driftskontrollanlegg i dag og planlegges ikke innført i løpet av 
første driftsår. 

Kostnadsoverslagene er basert på antatt timeforbruk og vil bli fakturert etter medgått tid. 

5 



6/22 Driftsansvar for kommunale renseanlegg - Gjennomføringsplan - 21/00027-11 Driftsansvar for kommunale renseanlegg - Gjennomføringsplan : Driftsansvar for kommunale renseanlegg - Gjennomføringsplan

6 
 

 
Det er svært via sitt budsjett i inneværende år.  Anleggene i Tønsberg trenger ikke overføres 
på vår plattform før til neste år.  Kostnadene er innarbeidet i budsjettforslaget for 2023. 
 
 
Organisering av arbeidet 
Organisering av arbeidet tilligger daglig leders ansvar.  Men det er naturlig å holde styret 
orientert om de prosesser som er i gang. Samtidig som det gir styret muligheter for å komme 
med gode innspill. 
 
Endringene i ansvarsområde kommer til å innebære at vi må organisere arbeidet annerledes 
enn hva vi har gjort tidligere. Vi har ventet med å gå i detalj med planleggingen av dette til 
det var endelig bestemt hvem som blir med over til oss fra kommunene. 
 
Vi har foreløpig lagt dette til grunn 

• Hospitering 
Utover høsten vil vi sende folk fra oss ut til Bekkevika og delvis også til Tønsberg 
kommunes anlegg 

• Beredskapsvakt 
Vi har i dag en hjemmevaktsordning der 6 personer har vakt 1 uke hver. 
Vi gjør foreløpig ikke endringer på dette. Men etter en runde med alle ansatte (inkl. de 
som overføres fra Tønsberg) vil vi vurdere en utvidet ordning og en ordning med 
bakvakt. 

• Prøvetaking 
Når det skal tas prøver i helgene, har dette vært en oppgave for vakta.  Med 5 anlegg 
blir dette for mye.  Vakta må inntil videre også kjøre avvanning av slam lørdag og 
søndag. Vi må derfor etablere en annen ordning for dette. Det er ikke behov for like 
hyppig prøvetaking på de mindre anleggene. 

• Oppmøtested 
Vi legger til grunn at fast oppmøtested vil være renseanlegget på Vallø.  Men som en 
personlig ordning vil de som overføres fra kommunene kunne velge oppmøtested. 

• Rulleringsordning 
Både for beredskapsvakt og for annet personell er det viktig å ha kjennskap til alle 
anleggene. Vi vil derfor legge opp til en rulleringsordning der alle har flere 
arbeidsdager på alle anleggene.  Detaljene på dette er ikke klart ennå. 

• Informasjonsmøter 
Vi har i dag et fast morgenmøte kl 0700.  Dette er på 5-10 minutter der vi gjennomgår 
hendelser/alarmer som vakta har mottatt og som er nyttig for alle å vite om, samt 
spesielle gjøremål kommende dag. 
I tillegg har vi et personalmøte hver 14 dag der vi gjennomgår status på prosjekter, 
spesielle hendelser, endringer av rutiner mv. 
Vi vil fortsette med dette konseptet, men legge det opp litt annerledes slik at alle får 
mulighet for å delta på personalmøter og får nødvendig informasjon 

• Ferieavvikling 
Hittil har folk i praksis kunnet velge ferietidspunkt tilnærmet fritt. 
Vi har hatt behov for å ha 3 driftsoperatører på jobb hver uke, og kommer til å øke 
dette til 5 pr. uke.  Det vil innebære at ferieavviklingen må styres noe strammere 
 
 

Selskapets navn 
Selskapet skiftet navn i 2013, fra Tønsbergfjordens Avløpsutvalg (TAU) til Tønsberg 
Renseanlegg. Det har ikke vært noen diskusjoner om navneskifte i løpet av prosessen, selv 
om vi nå også skal drifte anlegg i Færder kommune. 
 

Det er svært via sitt budsjett i inneværende år. Anleggene i Tønsberg trenger ikke overføres 
på vår plattform før til neste år. Kostnadene er innarbeidet i budsjettforslaget for 2023. 

Organisering av arbeidet 
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orientert om de prosesser som er i gang. Samtidig som det gir styret muligheter for å komme 
med gode innspill. 
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enn hva vi har gjort tidligere. Vi har ventet med å gå i detalj med planleggingen av dette til 
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Vi gjør foreløpig ikke endringer på dette. Men etter en runde med alle ansatte (inkl. de 
som overføres fra Tønsberg) vil vi vurdere en utvidet ordning og en ordning med 
bakvakt. 

• Prøvetaking 
Når det skal tas prøver i helgene, har dette vært en oppgave for vakta. Med 5 anlegg 
blir dette for mye. Vakta må inntil videre også kjøre avvanning av slam lørdag og 
søndag. Vi må derfor etablere en annen ordning for dette. Det er ikke behov for like 
hyppig prøvetaking på de mindre anleggene. 

• Oppmøtested 
Vi legger til grunn at fast oppmøtested vil være renseanlegget på Vallø. Men som en 
personlig ordning vil de som overføres fra kommunene kunne velge oppmøtested. 

• Rulleringsordning 
Både for beredskapsvakt og for annet personell er det viktig å ha kjennskap til alle 
anleggene. Vi vil derfor legge opp til en rulleringsordning der alle har flere 
arbeidsdager på alle anleggene. Detaljene på dette er ikke klart ennå. 

• Informasjonsmøter 
Vi har i dag et fast morgenmøte kl 0700. Dette er på 5-10 minutter der vi gjennomgår 
hendelser/alarmer som vakta har mottatt og som er nyttig for alle å vite om, samt 
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spesielle hendelser, endringer av rutiner mv. 
Vi vil fortsette med dette konseptet, men legge det opp litt annerledes slik at alle får 
mulighet for å delta på personalmøter og får nødvendig informasjon 

• Ferieavvikling 
Hittil har folk i praksis kunnet velge ferietidspunkt tilnærmet fritt. 
Vi har hatt behov for å ha 3 driftsoperatører på jobb hver uke, og kommer til å øke 
dette til 5 pr. uke. Det vil innebære at ferieavviklingen må styres noe strammere 
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Renseanlegg. Det har ikke vært noen diskusjoner om navneskifte i løpet av prosessen, selv 
om vi nå også skal drifte anlegg i Færder kommune. 
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I rapportering til myndighetene mv. har vi hittil bruk selskapsnavnet også på selve 
renseanlegget.  Fra nå av kan man vurdere å skifte navn på eksisterende anlegg til «Vallø 
renseanlegg».  
 
Det anbefales imidlertid å fortsatt bruke navnet «Tønsberg renseanlegg» også på 
renseanlegget på Vallø.  Dette begrunnes bl.a. med 

• Folk «utenfra» vil umiddelbart skjønne at vi snakker om hovedanlegget i Tønsberg 
• Tønsberg renseanlegg er et innarbeidet begrep i bransjen.  Leverandører mv. 

skjønner hvilket anlegg det er snakk om 
• Erfaringer fra andre steder tilsier at nærmiljøet ikke ønsker å knytte navnet på et 

renseanlegg til navnet på stedet der de bor, da dette kan oppfattes som belastende. 
  
 
 
 
ALTERNATIVE LØSNINGER 
Alternative løsninger er delvis skissert i vurderingene over. 

I rapportering til myndighetene mv. har vi hittil bruk selskapsnavnet også på selve 
renseanlegget. Fra nå av kan man vurdere å skifte navn på eksisterende anlegg til «Vallo 
renseanlegg». 

Det anbefales imidlertid å fortsatt bruke navnet «Tønsberg renseanlegg» også på 
renseanlegget på Vallø. Dette begrunnes bl.a. med 

• Folk «utenfra» vil umiddelbart skjønne at vi snakker om hovedanlegget i Tønsberg 
• Tønsberg renseanlegg er et innarbeidet begrep i bransjen. Leverandører mv. 

skjønner hvilket anlegg det er snakk om 
• Erfaringer fra andre steder tilsier at nærmiljøet ikke ønsker å knytte navnet på et 

renseanlegg til navnet på stedet der de bor, da dette kan oppfattes som belastende. 

ALTERNATIVE LØSNINGER 
Alternative løsninger er delvis skissert i vurderingene over. 
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GJENNOMFØRINGSPLAN FOR MULIGHETSSTUDIE - NITROGENRENSING 

 
Forslag til vedtak: 
Mulighetsstudien gjennomføres som angitt i saksutredningen. 
Daglig leder gis fullmakt til å foreta justeringer etter dialog med valgt konsulent. 
Eventuelle endringer skal rapporteres til styret 
 
Vedlegg:  
Brev til Horten kommune 
 
 
SAKSFRAMSTILLING 
 
BAKGRUNN 
Styret behandlet sak om mulighetsstudie for nitrogenrensing i møte 15.2.2022. 
Saken ble oversendt til eierne som i april har behandlet saken i kommunestyrene. Begge 
kommunene har vedtatt forslaget om å utarbeide en slik mulighetsstudie. 
 
Denne saken omhandler innhold i studien, fremdriftsplan og arbeidsprosessen. 
 
FAKTAGRUNNLAG 
Bakgrunnsnotatet for mulighetsstudien skisserer 3 alternative løsninger 

1. Utbygging på Vallø 
2. Flytte renseanlegget til Slagentangen 
3. Flytte renseanlegget til Slagentangen og bygge felles anlegg for flere kommuner 

(Holmestrand, Horten, Sandefjord) 
 
I kommunestyredebatten ble det i begge kommuner pekt på et fjerde alternativ ved å se på 
muligheten for å samarbeide også med Østfoldkommuner om et felles anlegg. I debatten var 
det i begge kommuner også et gjennomgående tema at studien bør gjennomføres raskt. 
 
Det er ikke bevilget egne midler til studien og den forutsettes derfor gjennomført innenfor 
selskapets ordinære ramme. 
 
Horten kommune 
Det er avholdt et møte med Horten kommune og det er sendt en formell invitasjon til dem om 
å delta i mulighetsstudien. Kommunen har i mai ferdigstilt et skisseprosjekt for å bygge 
nitrogenrensing i egen regi. Skisseprosjektet skal behandles politisk til høsten og vår 
henvendelse om mulighetsstudie blir behandlet samtidig. Hortens skisseprosjekt antyder en 
kostnad på 1,1 milliarder kr. dersom de skal bygge eget anlegg. 
 
Holmestrand kommune 
Vi skal ha et møte med Holmestrand kommune den 30 mai.  Foreløpige signaler går ut på at 
de ønsker å samarbeide med Horten eller med oss om et fremtidig nitrogenfjerningsanlegg. 
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selskapets ordinære ramme. 
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Sandefjord kommune 
Sandefjord kommune er i ferd med å overføre avløpsvann fra Andebu RA og Fossnes RA til 
Vårnes RA i Stokke.  For Vårnes RA vurderes følgende alternativer for nitrogenrensing: 

1. Utbygging på Vårnes 
2. Overføring til Sandefjord RA på Enga 
3. Overføring til Tønsberg Ra på Vallø/Slagentangen 

Kommunen ser positivt på mulighetsstudien og har ikke behov for noen formell henvendelse. 
 
VURDERINGER 
Momentene som ble nevnt fra kommunestyredebattene var så sentrale og konkrete, at de 
bør behandles som viktige føringer selv om det ikke ble fattet vedtak om det.  
 
Studien skal være overordnet, men bør være tilstrekkelig omfattende til at den kan danne 
grunnlag for å treffe beslutning om hvilket av de 3 (4) alternativene kommunene ønsker å gå 
for. Den bør også danne grunnlag for at øvrige kommuner kan fatte beslutning om de ønsker 
å delta i et felles anlegg. 
 
Selv om kostnadsoverslagene i mulighetsstudien gjøres på et grovt nivå, så vil det bli 
benyttet samme enhetspriser og datagrunnlag for alle alternativene.  Dette betyr at den 
innbyrdes forskjellen mellom alternativene likevel vil danne et godt grunnlag for å treffe riktig 
beslutning. 
 
Innhold i studien 

• Forholdet til Esso og tilgjengelige arealer 
• Muligheter for sjøledning 

Avklaringer med Kystverket 
• Muligheter for felles anlegg Vestfold / Østfold  

 
• Slambehandling 

Dersom man skal ha eget biogassanlegg, vil belastningen for nitrogen øke med 15-20 
%.  Slambehandling er derfor en viktig premiss. 
Det anbefales å planlegge for et biogassanlegg, men ha med overslag på hvilke 
kostnader som kan tas bort dersom man går for et felles behandlingsanlegg et annet 
sted. 
 

• Dimensjonerende mengder og størrelser. 
• Kostnadsoverslag for alle alternativer, inkl. pris på sanering av eksisterende anlegg. 

Kostnadene for biogassanlegg, nye pumpestasjoner og sjøledninger settes opp som 
egne poster. 

• Kostnadene beregnes ut fra én valgt prosess for alle alternativene. Andre 
prosessvalg beskrives kort kvalitativt, med angivelse av fordeler og ulemper for den 
enkelte prosess. 

• Årlige driftskostnader 
 

• Fremdriftsplan frem til oppstart av nytt anlegg 
Det må angis hvilke hovedprosesser som skal foregå frem til oppstart av anlegg og 
varigheten av disse. (forprosjekt, detaljprosjektering, byggefase mv.) 
 

I notatet som lå til grunn for behandlingen i kommunestyrene ble det antydet oppstart i 
slutten av 2033. Signaler fra debatten og fra Horten kommune tyder på at dette er for lang 
frist.  I henvendelsen til Horten kommune er det derfor antydet 2031 som mulig oppstartsår. 

 
Som prosess legger vi til grunn MBBR (Moving Bed BioReactor) Dette er den mest brukte 
prosessen for nitrogenrensing i Norge og den vi har best grunnlagstall for. (4 av 6 
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å delta i et felles anlegg. 
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• Fremdriftsplan frem til oppstart av nytt anlegg 
Det må angis hvilke hovedprosesser som skal foregå frem til oppstart av anlegg og 
varigheten av disse. (forprosjekt, detaljprosjektering, byggefase mv.) 

I notatet som lå til grunn for behandlingen i kommunestyrene ble det antydet oppstart i 
slutten av 2033. Signaler fra debatten og fra Horten kommune tyder på at dette er for lang 
frist. I henvendelsen til Horten kommune er det derfor antydet 2031 som mulig oppstartsår. 

Som prosess legger vi til grunn MBBR (Moving Bed BioReactor) Dette er den mest brukte 
prosessen for nitrogenrensing i Norge og den vi har best grunnlagstall for. (4 av 6 
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nitrogenrenseanlegg er bygd med denne prosessen) Dette utelukker ikke øvrige 
prosessvalg, men vi går ikke i dybden på dette i denne fasen. 
 
For å kunne sammenligne alternativene for ett felles anlegg, med det å bygge anlegg hver 
for seg, legges det opp til en prosess der man kun klarer dagens (forventede) krav.  Det er 
først i den neste fasen at vi bør ta stilling til om vi skal ha et høyere ambisjonsnivå enn 
minstekrav. Det kan f.eks, gjelde lavere utslipp enn kravene, optimalisering av energi og 
klimagasser, rensing av andre parametere (miljøgifter etc.), herunder forberedelser for å 
kunne møte slike fremtidige krav. 
 
Viktige prosesser 
Det er 4 viktige prosesser som bør avklares tidlig i prosessen. Det er ønskelig med styrets 
medvirkning i noen av disse prosessene. 

• Horten kommune 
Det er svært ønskelig å ha Horten med i mulighetsstudien. Dette innebærer at de må 
sette sin egen prosess på vent inntil behandlingen av mulighetsstudien er klar. Det 
kan bli svært avgjørende for valg av alternativ om Horten blir med eller ikke. Ut fra et 
teknisk/økonomisk synspunkt, er det lite sannsynlig at Holmestrand blir med dersom  
Horten ikke blir med.  
 

• Forholdet til Esso og tilgjengelige arealer bør avklares tidlig. 
Tønsberg kommune er planmyndighet og har også en jevnlig dialog med Esso.  
Det er derfor ønskelig at de bidrar aktivt i denne prosessen. 
 

• Kystverket - For å etablere anlegg på Slagentangen må det legges sjøledninger.  
Det må avklares hvilke forutsetninger vi kan legge til grunn for å få dette til. 
 

• Østfold -  Det er behov for en tidlig avklaring om samarbeid med Østfold. 
 

Organisering 
Mulighetsstudien gjennomføres i regi av Tønsberg renseanlegg med rapportering til styret 
underveis.  Men det er viktig å holde en tett dialog med eierne og berørte 
samarbeidskommuner. Mulighetsstudien bør omhandle alle de tema som er viktige for eier- 
og samarbeidskommunene. 
  
EUs avløpsdirektiv 
Gjeldende direktiv styrer mye av dagens forskriftskrav. Forslag til nytt direktiv sendes ut på 
høring den 20 juli.  Det betyr at vi vet mer om hva vi kan forvente oss før mulighetsstudien 
igangsettes.  Og det er sannsynlig at direktivet blir vedtatt senest våren 2024 (før valg av nytt 
EU-parlament).  Dermed vil fremtidige krav være kjent før neste fase skal vedtas. 
 
Konsulentbistand 
I hht. til anskaffelsesregelverket skal det være konkurranse på anskaffelse av 
rådgivertjenester.  Men beløpet antas å være under grensen for å måtte legge forespørselen 
ut på DOFFIN.  Det tas derfor kontakt med 3 firma som kjenner oss fra før for å be om pris. 
 
Fremdriftsplan 
Det er ønskelig med en politisk behandling av mulighetsstudien i denne 
kommunevalgperioden.   Dette innebærer at saken må til kommunestyrene senest juni 2023.  
Saken bør derfor oversendes fra styret før påsken 2023, dvs. slutten av mars. 
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Horten Kommune 
 

 

  
  

Mulighetsstudie for nitrogenrenseanlegg 

Kommunestyrene i våre eierkommuner, Færder og Tønsberg, har vedtatt å be oss starte arbeidet 
med en mulighetsstudie for nitrogenrenseanlegg.  
 
Som grunnlag for behandlingen er det utarbeidet et kortfattet notat (vedlagt)  
I notatet pekes det på 3 alternativer løsninger: 
 

1. Utbygging ved eksisterende anlegg på Vallø, Tønsberg 
2. Bygge nytt renseanlegg på Slagentangen (kun for Tønsberg renseanlegg) 
3. Bygge nytt anlegg på Slagentangen sammen med andre kommuner, herunder Horten 

kommune 
 
I møte med Horten kommune den 2. mai, ble mulighetsstudien nærmere diskutert. 
 
Invitasjon 
Tønsberg Renseanlegg IKS vil med dette invitere Horten kommune til å delta i arbeidet med denne 
mulighetsstudien. 
 
 
Økonomi 
Finansiering av mulighetsstudien er forutsatt å skje innenfor budsjettet til Tønsberg renseanlegg og 
det forutsettes derfor ikke finansiell støtte for kommunens deltagelse. Dersom man etter behandling 
av mulighetsstudien blir enige om å gå videre i fellesskap, er det imidlertid naturlig at man har en 
kostnadsdeling etter et omforent oppsett for det videre arbeidet. 
 
Fremdrift 
Styret skal i møte 30 mai behandle forslag til innhold og fremdrift for mulighetsstudien.  Det 
forutsettes at vi får inngått avtale med konsulent før ferien og at arbeidet kan starte tidlig høst 2022. 
 
Vi har som siktemål å få studien ferdig i løpet av mars 2023, slik at den kan behandles politisk i 
kommunene før sommeren 2023. Vi kan imidlertid ikke fastsette endelig fremdriftsplan før vi har 
inngått avtale med konsulent. 
 
Dersom man ved behandling av mulighetsstudien ønsker å gå videre i prosessen, bør det utarbeides 
et mer detaljert skisseprosjekt før kommunene fatter endelig vedtak om et nytt felles renseanlegg. 
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Et skisseprosjekt bør bl.a. vurdere aktuelle teknologier og utarbeide et mer detaljert og grundig 
kostnadsoverslag. 
Dersom mulighetsstudien vedtas i 2. kvartal 2023, kan skisseprosjektet starte tidlig høst samme år. 
Erfaringsmessig bør man sette av 6-9 måneder for et slikt prosjekt. Det vil dermed kunne foreligge et 
beslutningsgrunnlag i 2 kvartal 2024, som kan behandles politisk i 3. kvartal 2024. Dette vil være den 
endelige beslutningen om å gå videre i et felles prosjekt eller ikke. 
 
Utslippstillatelse 
Vi er kjent med at Horten kommune er i dialog med Statsforvalteren om ny utslippstillatelse, og at 
denne tillatelsen forventes å inneholde krav både om sekundærrensing og nitrogenrensing.  
Miljødirektoratet har gitt klare føringer om at sekundærrensekravet må innfris innen 1.1.2027. I 
bransjen anses det derfor som små muligheter for å få en dispensasjon fra denne tidsfristen. 
 
På møtet den 2 mai diskuterte vi en midlertidig løsning med et biologisk rensetrinn i kontainere.  
Dette  gjør det realistisk at kommunen vil kunne oppfylle sekundærensekravet i noen år utover 2027, 
også uten å ha på plass et helt nytt renseanlegg. Det er derfor sannsynlig at sekundærrensekravet i 
en ny utslippstillatelse ikke vil være til hinder for Horten kommunes deltakelse i et fremtidig felles 
renseanlegg på Slagentangen, selv om et slikt anlegg ikke vil kunne være ferdig til 2027. 
 
Basert på erfaringer fra andre kommuner, er det sannsynlig at et krav om nitrogenrensing vil få en 
frist på minst 7 år før det settes i drift, dvs. 2029 dersom tillatelsen gis i år. Med tanke på de enormt 
store summene som skal investeres, vil det imidlertid være ønskelig å ha ytterligere et par år på seg 
før et nytt nitrogenrenseanlegg må stå ferdig.  
 
Dersom Horten kommune vurderer å delta i mulighetsstudien, vil det derfor være fordelaktig om 
kommunen allerede nå går i dialog med Statsforvalteren for sikre at man får tilstrekkelig armslag til å 
ha en god prosess frem mot ferdigstillelse av et nytt nitrogenrenseanlegg.  En mulig frist kan være 
utgangen av 2031.  
 
Det er viktig å få presisert at våre eierkommuner er svært tydelige på at rensetiltakene har hast, og 
må gjennomføres så snart som mulig. Men det er likevel ønskelig å ha mulighet for å stoppe opp om 
nødvendig for å kunne gjøre nye vurderinger underveis, før de fysiske byggearbeidene startes. 
 
Kompetanse 
Utbygging av nitrogenrenseanlegg vil kreve høy kompetanse.  Dette gjelder både på leverandørsiden 
og rådgiversiden, men også hos den kommunale bestilleren. Horten kommune har gjennom sitt 
arbeid med planlegging av nytt renseanlegg bygd opp en god og bred kompetanse som vil være viktig 
å ha med seg videre.  Dette gjelder både i mulighetsstudien, men kanskje enda mer dersom man går 
videre i fellesskap. Det er naturlig å tenke seg at Horten kommunes kompetansemiljø vil kunne få en 
sentral rolle i utviklingen av et eventuelt nytt, felles renseanlegg 
 
Arealer på Slagentangen 
Et nytt renseanlegg tenkes plassert innenfor det arealet som i gjeldende kommuneplan allerede er 
avsatt til utbyggingsområde. Vi har pr. i dag ikke drøftet forslaget med Esso, som er grunneier.  Men 
Esso er orientert om forslaget av Tønsbergs ordfører. 
 

2 av 3 

Tønsberg Renseanlegg IKS Vår dato Vår referanse 

12.05.2022 22/00009-4 

Et skisseprosjekt bør bl.a. vurdere aktuelle teknologier og utarbeide et mer detaljert og grundig 

kostnadsoverslag. 

Dersom mulighetsstudien vedtas i 2. kvartal 2023, kan skisseprosjektet starte tidlig høst samme år. 
Erfaringsmessig bør man sette av 6-9 mäneder for et slikt prosjekt. Det vil dermed kunne foreligge et 

beslutningsgrunnlag i 2 kvartal 2024, som kan behandles politisk i 3. kvartal 2024. Dette vil være den 

endelige beslutningen om å gå videre i et felles prosjekt eller ikke. 

Utsi i ppsti llatelse 
Vi er kjent med at Horten kommune er i dialog med Statsforvalteren om ny utslippstillatelse, og at 

denne tillatelsen forventes å inneholde krav både om sekundærrensing og nitrogenrensing. 

Miljødirektoratet har gitt klare føringer om at sekundærrensekravet må innfris innen 1.1.2027. I 
bransjen anses det derfor som små muligheter for å få en dispensasjon fra denne tidsfristen. 

På møtet den 2 mai diskuterte vi en midlertidig løsning med et biologisk rensetrinn i kontainere. 

Dette gjør det realistisk at kommunen vil kunne oppfylle sekundærensekravet i noen år utover 2027, 
også uten å ha på plass et helt nytt renseanlegg. Det er derfor sannsynlig at sekundærrensekravet i 

en ny utslippstillatelse ikke vil være t i l  hinder for Horten kommunes deltakelse i et fremtidig felles 

renseanlegg på Slagentangen, selv om et slikt anlegg ikke vil kunne være ferdig t i l  2027. 

Basert på erfaringer fra andre kommuner, er det sannsynlig at et krav om nitrogenrensing vil få en 

frist på minst 7 år før det settes i drift, dvs. 2029 dersom tillatelsen gis i år. Med tanke på de enormt 

store summene som skal investeres, vil det imidlertid være ønskelig å ha ytterligere et par år på seg 
før et nytt nitrogenrenseanlegg må stå ferdig. 

Dersom Horten kommune vurderer å delta i mulighetsstudien, vil det derfor være fordelaktig om 
kommunen allerede nå går i dialog med Statsforvalteren for sikre at man får tilstrekkelig armslag t i l  å 

ha en god prosess frem mot ferdigstillelse av et nytt nitrogenrenseanlegg. En mulig frist kan være 

utgangen av 2031. 

Det er viktig å få presisert at våre eierkommuner er svært tydelige på at rensetiltakene har hast, og 

må gjennomføres så snart som mulig. Men det er likevel ønskelig å ha mulighet for å stoppe opp om 

nødvendig for å kunne gjøre nye vurderinger underveis, før de fysiske byggearbeidene startes. 

Kompetanse 
Utbygging av nitrogenrenseanlegg vil kreve høy kompetanse. Dette gjelder både på leverandørsiden 

og rådgiversiden, men også hos den kommunale bestilleren. Horten kommune har gjennom sitt 

arbeid med planlegging av nytt renseanlegg bygd opp en god og bred kompetanse som vil være viktig 

å ha med seg videre. Dette gjelder både i mulighetsstudien, men kanskje enda mer dersom man går 

videre i fellesskap. Det er naturlig å tenke seg at Horten kommunes kompetansemiljø vil kunne få en 
sentral rolle i utviklingen av et eventuelt nytt, felles renseanlegg 

Arealer på Slagentangen 

Et nytt renseanlegg tenkes plassert innenfor det arealet som i gjeldende kommuneplan allerede er 

avsatt t i l  utbyggingsområde. Vi har pr. i dag ikke drøftet forslaget med Esso, som er grunneier. Men 

Esso er orientert om forslaget av Tønsbergs ordfører. 



7/22 Gjennomføringsplan for mulighetsstudie - nitrogenrensing - 22/00009-3 Gjennomføringsplan for mulighetsstudie - nitrogenrensing : Mulighetsstudie for nitrogenrenseanlegg

   
  3 av 3 
Tønsberg Renseanlegg IKS Vår dato Vår referanse 
 12.05.2022 22/00009-4 
 
Nytt IKS 
Dersom et nytt felles renseanlegg blir en realitet, er det naturlig å organisere dette som et 
interkommunalt selskap etter IKS-loven.  Vi ser for oss at det i så fall dannes et helt nytt IKS, slik at 
selskapet ikke drar med seg gammel gjeld fra kommuner og dagens Tønsberg Renseanlegg IKS. Det 
forutsettes imidlertid at det blir en forpliktelse for det nye selskapet å overta berørte personer fra 
både vårt selskap og fra kommuner som legger ned sine renseanlegg. Jfr. arbeidsmiljølovens 
bestemmelser om virksomhetsoverdragelse. 
 
Andre kommuner 
Det vil bli gjort tilsvarende henvendelser til Holmestrand og Sandefjord kommune. 
 
Konsekvenser for Hortens planprosess 
Vi er kjent med at kommunen allerede er kommet godt i gang med sin planprosess for å bygge et nytt 
renseanlegg. Det er sannsynlig at arbeidet med mulighetsstudien vil forsinke dette arbeidet i noen 
måneder. Men som vi har skissert over, er det likevel høyst sannsynlig at kommunen fortsatt har tid 
til å gjennomføre denne mulighetsstudien og likevel klare å overholde forventede fremtidige 
rensekrav. 
 
Horten kommune er viktig for å kunne få etablert et nytt felles renseanlegg på Slagentangen.  Det er 
viktig å ha flere abonnenter å fordele kostnader på, men det er også viktig for prosjektet å kunne dra 
nytte av kommunens kompetansemiljø. 
 
Vi håper derfor at Horen kommune ser positivt på denne henvendelsen og takker ja til deltakelse i 
mulighetsstudien. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Jørgen Fidjeland 
Daglig leder 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg 

• Notat om mulighetsstudie dat. 15.2.2022 
• Protokoll Færder kommunestyre 6.4.2022 
• Protokoll Tønsberg kommunestyre 20.4.2022 
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BUDSJETTRAMMER 2023 

 
Forslag til vedtak: 
Vedlagte forslag til budsjettrammer legges til grunn for utarbeidelse av budsjett og 
økonomiplan. 
Saken for øvrig tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
- Graf-langtidstrend 
- Budsjettforslag Hovedposter pr. ansvarsområde 
 
 
 
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 budsjettforslag utarbeides. 
 
For 2023 blir det ekstra utfordringer både fordi pris- og renteutviklingen er svært usikker, men 
også fordi vi skal overta 4 nye renseanlegg.  2 av renseanleggene er nye, eller ombygd i 
2022.  Det er derfor begrenset med relevante regnskapstall for disse. 
 
FAKTAGRUNNLAG 
Fordi kontoplanen er endret, så har jeg ikke tall for tidligere regnskap og budsjett for alle 
ansvarsområdene. 
 
Selvkostrenten er fastsatt som gjennomsnittlig 5-årig SWAP-rente + 0,5 %-poeng. 
Pr. mai innebærer dette 3,9% (forhøyet til 4,0%). Dette er en dobling fra årets budsjett. 
 
Siste tilgjengelige konsumprisindeks (april -21 til april -22) har en økning på 5,4 %. 
Kommunal deflator (indeks for pris- og lønnsvekst i kommunesektoren) ble i statsbudsjettet 
for 2022 anslått til 2,5 %. KS anslår at deflatoren kan havne på 4,25% for 2022. (prognose 
pr. 8.4.22) Men KS sier samtidig at det er større sannsynlighet for at den blir høyere enn at 
den blir lavere. 
 
Lønnsoppgjøret i frontfagene havnet på 3,7 % i 2022. Dette er lagt til grunn for budsjettet.  
 
I henhold til selvkostforskriften må det tilbakeføres noen midler fra selvkostfondet hvor det 
står 8,2 mill.  Det foreslås benyttet 3,5 mill. i 2023. 
 
Økonomiplanperioden 2023-2026 
I økonomiplanen er det lagt inn en rentesats på 4% gjennom hele perioden og en generell 
kostnadsøkning på 2,5 % pr. år fra 2023-nivå. 

TØNSBERG RENSEANLEGG /KS 

Arkivsak-dok. 22/00022-1 
Saksbehandler Jørgen Fidjeland 

Saksgang Møtedato 
Styret 09.06.2022 

BUDSJETTRAMMER 2023 

Forslag til vedtak: 
Vedlagte forslag til budsjettrammer legges til grunn for utarbeidelse av budsjett og 
økonomiplan. 
Saken for øvrig tas til orientering. 

Vedlegg: 
- Graf-langtidstrend 
- Budsjettforslag Hovedposter pr. ansvarsområde 

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 budsjettforslag utarbeides. 

For 2023 blir det ekstra utfordringer både fordi pris- og renteutviklingen er svært usikker, men 
også fordi vi skal overta 4 nye renseanlegg. 2 av renseanleggene er nye, eller ombygd i 
2022. Det er derfor begrenset med relevante regnskapstall for disse. 

FAKTAGRUNNLAG 
Fordi kontoplanen er endret, så har jeg ikke tall for tidligere regnskap og budsjett for alle 
ansvarsområdene. 

Selvkostrenten er fastsatt som gjennomsnittlig 5-årig SWAP-rente+ 0,5 %-poeng. 
Pr. mai innebærer dette 3,9% (forhøyet til 4,0%). Dette er en dobling fra årets budsjett. 

Siste tilgjengelige konsumprisindeks (april -21 til april -22) har en økning på 5,4 %. 
Kommunal deflater (indeks for pris- og lønnsvekst i kommunesektoren) ble i statsbudsjettet 
for 2022 anslått til 2,5 %. KS anslår at deflatoren kan havne på 4,25% for 2022. (prognose 
pr. 8.4.22) Men KS sier samtidig at det er større sannsynlighet for at den blir høyere enn at 
den blir lavere. 

Lønnsoppgjøret i frontfagene havnet på 3,7 % i 2022. Dette er lagt til grunn for budsjettet. 

I henhold til selvkostforskriften må det tilbakeføres noen midler fra selvkostfondet hvor det 
står 8,2 mill. Det foreslås benyttet 3,5 mill. i 2023. 

Økonomiplanperioden 2023-2026 
I økonomiplanen er det lagt inn en rentesats på 4% gjennom hele perioden og en generell 
kostnadsøkning på 2,5 % pr. år fra 2023-nivå. 
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Investeringer 
For 2023 er det foreslått følgende investeringer 

• Kjøp av 4 renseanlegg til nedskrevet verdi – 78,5 mill. 
• 5 mill. Ny pumpesump P9 Kilen 
• 3 driftsbiler – 1,7 mill.  

(jfr. egen sak om gjennomføringsplan for overtakelse av kommunale renseanlegg) 
 
Det er avholdt et møte med virksomhetslederne i kommunene der budsjettforslaget er 
presentert. 
 
Investeringer som legges inn i økonomiplanperioden 

• 2 mill. Ny varmepumpe Vallø RA – 2024 
• 8,5 mill. Overbygg utvendig sandfang Vallø RA – 2025 
• 8 mill. Nytt renseanlegg Vivestad – 2025 
• 8 mill. Ny pumpestasjon P19 Færder vgs. - 2026 

 
 
VURDERINGER 
Det er sannsynlig at prisstigningen for vårt ansvarsområde vil være større enn KPI. Dette 
skyldes at vi har stor andel av innsatsmidler som har økt betydelig mer enn generell KPI. 
(strøm, kjemikalier, transport, rustfritt stål) 
 
Det er foreløpig lagt inn siste kjente sum for nedskrevet verdi (pr. 31.12.2020) til kjøp av 
kommunale renseanlegg. Kjøpesummen skal imidlertid baseres på nedskrevet verdi pr. 
31.12.2022, og blir derfor lavere.   Dette rettes i endelig budsjettsak. 
 
Strøm 
Vi er med på VOIS-avtalen.  Hver måned kjøpes en andel av den strømmengden man antar 
å benytte 3 år fremover. Det betyr at vi hittil har fått jevnet ut den prisøkningen som har vært. 
I 2021 betalte vi i snitt kr 0,66 pr. kWh, inkl. nettleie. I april var tilsvarende pris kr 0,91 pr. 
kWh, dvs. en prisøkning på 38 %.  (strømpris alene uten nettleie, var i april kr 0,62 pr. kWh) 
 
I budsjettforslaget for 2023 er det lagt inn en økning på 100% fra 2021-nivå. 
Fjordkraft utarbeider hvert år et budsjettforslag for VOIS, men det kommer ikke før i slutten 
av september, og kommer for sent for vår budsjettbehandling. 
 
 
Kjemikalier 
Inngåtte avtaler tilsier at vi ikke får en økning av kostnadene i 2023 ut over KPI. 
 
Slam 
Behandling av slam vil generelt følge KPI. Men pga. ombygging av slamsilo må vi stenge 
eksternslammottaket. Vi er i ferd med å finne andre løsninger for dette.  Disse løsningene vil 
bli en del dyrere. Det er derfor lagt opp til at prisen for behandling av slam fra Søbyholmen 
og Bekkevika øker fra 1,0 til 1,8 mill. 
 
Slambygg 
Slambygget er fullfinansiert i 2022. Det er blitt forsinkelser i prosjektet.  Det kan bety at vi 
foretar en budsjettjustering slik at planlagt låneopptak forskyves til 2023. 
 
Tomtekjøp 
Kjøp av tilleggsareal fra Esso er finansiert i 2022. Det er foreløpig ikke noen endringer på 
det. 

Investeringer 
For 2023 er det foreslått følgende investeringer 

• Kjøp av 4 renseanlegg til nedskrevet verdi - 78,5 mill. 
• 5 mill. Ny pumpesump P9 Kilen 
• 3 driftsbiler - 1,7 mill. 

(jfr. egen sak om gjennomføringsplan for overtakelse av kommunale renseanlegg) 

Det er avholdt et møte med virksomhetslederne i kommunene der budsjettforslaget er 
presentert. 

Investeringer som legges inn i økonomiplanperioden 
• 2 mill. Ny varmepumpe Vallø RA - 2024 
• 8,5 mill. Overbygg utvendig sandfang Vallø RA - 2025 
• 8 mill. Nytt renseanlegg Vivestad - 2025 
• 8 mill. Ny pumpestasjon P19 Færder vgs. - 2026 

VURDERINGER 
Det er sannsynlig at prisstigningen for vårt ansvarsområde vil være større enn KPi. Dette 
skyldes at vi har stor andel av innsatsmidler som har økt betydelig mer enn generell KPi. 
(strøm, kjemikalier, transport, rustfritt stål) 

Det er foreløpig lagt inn siste kjente sum for nedskrevet verdi (pr. 31.12.2020) til kjøp av 
kommunale renseanlegg. Kjøpesummen skal imidlertid baseres på nedskrevet verdi pr. 
31.12.2022, og blir derfor lavere. Dette rettes i endelig budsjettsak. 

Strøm 
Vi er med på VOIS-avtalen. Hver måned kjøpes en andel av den strømmengden man antar 
å benytte 3 år fremover. Det betyr at vi hittil har fått jevnet ut den prisøkningen som har vært. 
I 2021 betalte vi i snitt kr 0,66 pr. kWh, inkl. nettleie. I april var tilsvarende pris kr 0,91 pr. 
kWh, dvs. en prisøkning på 38 %. (strømpris alene uten nettleie, var i april kr 0,62 pr. kWh) 

I budsjettforslaget for 2023 er det lagt inn en økning på 100% fra 2021-nivå. 
Fjordkraft utarbeider hvert år et budsjettforslag for VOIS, men det kommer ikke før i slutten 
av september, og kommer for sent for vår budsjettbehandling. 

Kjemikalier 
Inngåtte avtaler tilsier at vi ikke får en økning av kostnadene i 2023 ut over KPi. 

Slam 
Behandling av slam vil generelt følge KPi. Men pga. ombygging av slamsilo må vi stenge 
eksternslammottaket. Vi er i ferd med å finne andre løsninger for dette. Disse løsningene vil 
bli en del dyrere. Det er derfor lagt opp til at prisen for behandling av slam fra Søbyholmen 
og Bekkevika øker fra 1,0 til 1,8 mill. 

Slambygg 
Slambygget er fullfinansiert i 2022. Det er blitt forsinkelser i prosjektet. Det kan bety at vi 
foretar en budsjettjustering slik at planlagt låneopptak forskyves til 2023. 

Tomtekjøp 
Kjøp av tilleggsareal fra Esso er finansiert i 2022. Det er foreløpig ikke noen endringer på 
det. 
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Ny pumpesump P9 Kilen 
Ved forrige vedlikeholdsstans i desember 2021, fikk vi mange reaksjoner på at urenset 
avløpsvann ble sluppet ut i Byfjorden, Træla og Kanalen de 1,5 døgn som stoppen varte. For 
å hindre dette, ønsker vi å bygge en reservesump på pumpestasjonen for å kunne kjøre 
stasjonen med redusert kapasitet ved planlagt vedlikehold.  Veidekke skal i løpet av høsten 
og våren etabler et nytt parkområde i forbindelse med nytt varehus. Vi er derfor avhengige av 
å etablere ny reservesump nå, dersom dette skal gjøres. 
 
Likviditet 
Selskapet har tidvis hatt litt anstrengt likviditet. Vi har 5 mill kr i kassakreditt i banken. 
Det er derfor ønskelig at vi årlig går litt i overskudd og tilbakefører midlene i løpet av de 
kommende 3 budsjettår. Pga. lån som allerede er tatt opp til forsinket slambygg, har vi for 
øyeblikket god likviditet. 
 
 
Ny kontoplan 
Det er gjort noen endringer i kontoplanen.  Øverste nivå i kontoplanen er Ansvarsnummer.  
I eieravtalen fremgår det hvordan kostnadsfordelingen mellom eierkommunene skal være for 
hvert ansvarsnummer. I budsjettforslaget er det lagt til grunn den eieravtalen som ble vedtatt 
av kommunene i april-22 og som gjelder fra 1.1.2023. 
 
Kontoplanen beskrives for at styret kan få oversikt over hvordan utgiftene fordeles mellom 
eierkommunene. 
 
Ny overordnet kontoplan 
 
Ansvar Navn  Beskrivelse  
10000 Fellesutgifter Utgifter til styre, revisjon og administrasjon 

Lønn daglig leder og sekretær 
Kontingenter Norsk Vann, Samfunnsbedriftene 
Arkiv, regnskap, kvalitetssystem, bedriftshelsetjeneste mv. 
Premieavvik – pensjon 
Bruk av fond / avsetning til fond 
 
Kostnadene fordeles mellom kommunene tilsvarende 
gjennomsnittet av fordelingen for øvrige ansvarsnummer (Ansvar 
12500-17300) 

11500 Felles drift Lønn 5 stillinger (driftsleder, formann, elektriker, driftsingeniør og 
prøvetakingsleder)  
Årsavgifter- fagsystemer (rapportsystem, driftskontroll, FDV 
Alarmsystemer, nøkler 
(utgiftene over var tidligere ført på 14000) 
Pumpeverksted  (dette var tidligere eget ansvarsnummer) 
Bilutgifter (tidligere ført på ledningsnett) 
Låneutgifter 
 
Kostnadene fordeles mellom kommunene tilsvarende 
gjennomsnittet av fordelingen for øvrige ansvarsnummer (Ansvar 
12500-17300) 

12500 Avløpsnett Lønnsutgifter – 1 stilling 
Direkte utgifter til ledningsnett og pumpestasjoner 
(dette var tidligere delt på 2 ulike ansvarsnummer) 
Låneutgifter 
 

Ny pumpesump P9 Kilen 
Ved forrige vedlikeholdsstans i desember 2021, fikk vi mange reaksjoner på at urenset 
avløpsvann ble sluppet ut i Byfjorden, Træla og Kanalen de 1,5 dogn som stoppen varte. For 
å hindre dette, ønsker vi å bygge en reservesump på pumpestasjonen for å kunne kjøre 
stasjonen med redusert kapasitet ved planlagt vedlikehold. Veidekke skal i løpet av høsten 
og våren etabler et nytt parkområde i forbindelse med nytt varehus. Vi er derfor avhengige av 
å etablere ny reservesump nå, dersom dette skal gjøres. 

Likviditet 
Selskapet har tidvis hatt litt anstrengt likviditet. Vi har 5 mill kr i kassakreditt i banken. 
Det er derfor ønskelig at vi årlig går litt i overskudd og tilbakefører midlene i løpet av de 
kommende 3 budsjettår. Pga. lån som allerede er tatt opp til forsinket slambygg, har vi for 
øyeblikket god likviditet. 

Ny kontoplan 
Det er gjort noen endringer i kontoplanen. Øverste nivå i kontoplanen er Ansvarsnummer. 
I eieravtalen fremgår det hvordan kostnadsfordelingen mellom eierkommunene skal være for 
hvert ansvarsnummer. I budsjettforslaget er det lagt til grunn den eieravtalen som ble vedtatt 
av kommunene i april-22 og som gjelder fra 1.1.2023. 

Kontoplanen beskrives for at styret kan få oversikt over hvordan utgiftene fordeles mellom 
eierkommunene. 

Ny overordnet kontoplan 

Ansvar Navn Beskrivelse 
10000 Fellesutgifter Utgifter til styre, revisjon og administrasjon 

Lønn daglig leder og sekretær 
Kontingenter Norsk Vann, Samfunnsbedriftene 
Arkiv, regnskap, kvalitetssystem, bedriftshelsetjeneste mv. 
Premieavvik - pensjon 
Bruk av fond / avsetning til fond 

Kostnadene fordeles mellom kommunene tilsvarende 
gjennomsnittet av fordelingen for øvrige ansvarsnummer (Ansvar 
12500-17300) 

11500 Felles drift Lønn 5 stillinger (driftsleder, formann, elektriker, driftsingeniør og 
prøvetakingsleder) 
Årsavgifter- fagsystemer (rapportsystem, driftskontroll, FDV 
Alarmsystemer, nøkler 
(utgiftene over var tidligere ført på 14000) 
Pumpeverksted (dette var tidligere eget ansvarsnummer) 
Bilutgifter (tidligere ført på ledningsnett) 
Låneutgifter 

Kostnadene fordeles mellom kommunene tilsvarende 
gjennomsnittet av fordelingen for øvrige ansvarsnummer (Ansvar 
12500-17300) 

12500 Avløpsnett Lonnsutgifter - 1 stilling 
Direkte utgifter til ledningsnett og pumpestasjoner 
(dette var tidligere delt på 2 ulike ansvarsnummer) 
Låneutgifter 
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Kostnadene fordeles mellom kommunene i forhold til tilført 
vannmengde. 

14000 Vallø 
renseanlegg 

Lønnsutgifter 4 stillinger 
Direkte utgifter til renseanlegget og slambehandling, inkl 
eksternmottak for slam 
Låneutgifter 
 
Kostnadene fordeles mellom kommunene med 50% etter tilført 
vannmengde og 50 % etter tilført forurensningsmengde.  
Dette skyldes at næringsmiddelindustrien i Tønsberg gir en 
skjevfordeling på tilført forurensningsmengde. 

15000 Septikmottak Direkte kostnader på mottaket 
3% av kostnadene fra 14000 føres her 
Låneutgifter 
 
Kostnadene fordeles mellom kommunene etter tilført 
septikmengde. 

16100 Bekkevika 
renseanlegg 

Lønnsutgifter 1 stilling 
Direkte utgifter på renseanlegget 
Låneutgifter 
 
Færder dekker 100% av kostnadene. 

17100 Søbyholmen 
renseanlegg 

Lønnsutgifter 2 stillinger 
Direkte utgifter på renseanlegget 
Låneutgifter 
Tønsberg dekker 100% av kostnadene. 

17200 Undrumsdal 
renseanlegg 

Fordeling av lønnsutgifter fra 17100 
Direkte utgifter på renseanlegget 
Låneutgifter 
Tønsberg dekker 100% av kostnadene 

17300  Vivestad 
renseanlegg 

Fordeling av lønnsutgifter fra 17100 
Direkte utgifter på renseanlegget 
Låneutgifter 
Tønsberg dekker 100% av kostnadene 

 
 
Timeregistrering, fordeling av selvkostfond mellom kommunene mv 
I tabellen over er det skissert en grov fordeling av lønnskostnader.  Det er laget en skisse for 
en noe mer detaljering slik at kostnadsfordelingen mellom kommunene blir mest mulig riktig.  
 
Tilsvarende er det også laget en skisse for å få en riktig fordeling på kommunenes andel av 
selvkostfond i forbindelse med årsregnskapet.  
 
Kontoplanen og prinsippene for fordeling av kostnader mellom kommunene er diskutert med 
revisor og med regnskapsfører og de har foreløpig ingen merknader til dette. 
 
 
 
ALTERNATIVE LØSNINGER 
Saken legges frem til drøfting i styret. 
 
 
 

Kostnadene fordeles mellom kommunene i forhold til tilført 
vannmengde. 

14000 Vallø Lønnsutgifter 4 stillinger 
renseanlegg Direkte utgifter til renseanlegget og slambehandling, inkl 

eksternmottak for slam 
Låneutgifter 

Kostnadene fordeles mellom kommunene med 50% etter tilført 
vannmengde og 50 % etter tilført forurensningsmengde. 
Dette skyldes at næringsmiddelindustrien i Tønsberg gir en 
skjevfordelinq pa tilfort forurensninqsmenade. 

15000 Septikmottak Direkte kostnader på mottaket 
3% av kostnadene fra 14000 føres her 
Låneutgifter 

Kostnadene fordeles mellom kommunene etter tilført 
septikmengde. 

16100 Bekkevika Lonnsutgifter 1 stilling 
renseanlegg Direkte utgifter på renseanlegget 

Låneutgifter 

Færder dekker 100% av kostnadene. 
17100 Sø byhol men Lønnsutgifter 2 stillinger 

renseanlegg Direkte utgifter på renseanlegget 
Låneutgifter 
Tønsberg dekker 100% av kostnadene. 

17200 Undrumsdal Fordeling av lønnsutgifter fra 17100 
renseanlegg Direkte utgifter på renseanlegget 

Låneutgifter 
Tønsberg dekker 100% av kostnadene 

17300 Vivestad Fordeling av lønnsutgifter fra 17100 
renseanlegg Direkte utgifter på renseanlegget 

Låneutgifter 
Tønsberg dekker 100% av kostnadene 

Timeregistrering, fordeling av selvkostfond mellom kommunene mv 
I tabellen over er det skissert en grov fordeling av lønnskostnader. Det er laget en skisse for 
en noe mer detaljering slik at kostnadsfordelingen mellom kommunene blir mest mulig riktig. 

Tilsvarende er det også laget en skisse for å få en riktig fordeling på kommunenes andel av 
selvkostfond i forbindelse med årsregnskapet. 

Kontoplanen og prinsippene for fordeling av kostnader mellom kommunene er diskutert med 
revisor og med regnskapsfører og de har foreløpig ingen merknader til dette. 

ALTERNATIVE LØSNINGER 
Saken legges frem til drøfting i styret. 
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Vedlegg 4

Tall i 1000 kr
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Lønnsutgifter 7 510 7 892 9 600 9 735 9 270 14 075 14 427 14 788 15 157 15 536 15 925
Drift 33 906 37 520 38 020 37 990 36 185 46 005 47 155 48 334 49 542 50 781 52 050
Låneutgifter 12 086 14 947 14 749 13 788 13 180 32 096 31 560 30 568 31 031 30 243 29 454
Anleggstilskudd 900 1 200 0 800 400 1 700 0 0 0
Fond -800 -3 500 -3 000 -1 800
SUM Innbetaling 54 402 61 559 62 369 61 513 59 035 90 376 90 142 91 889 95 730 96 560 97 429
Økning i % 2,3 % 8,3 % 1,3 % -1,4 % -4,0 % 53,1 % -0,3 % 1,9 % 4,2 % 0,9 % 0,9 %
Restgjeld pr.31.12 128 720  121 157  132 527  146 222  191 340  254 241  246 969  239 380  223 590  207 801  192 011  
Bundet fond pr. 31.12 -1 272      2 490       7 087       8 308       8 308       4 808       1 808       8              8              8              8              

Økonomiplanperiode
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Detaljbudsjett 2023 Vedlegg 5
Regnskap Buds(end) BUDSJETT

Tall i 1000 kr. 2021 2022 2023

Ansvar: 10000 FELLESUTGIFTER
Tjeneste: 1001 POLITISKE UTVALG

Lønnsutgifter 153 200 200
Driftsutgifter 1 50 50
Overføring fra kommunene 0 -250 0
Sum tjeneste: 1001 POLITISKE UTVALG 154 0 250

Tjeneste: 1100 KONTROLL OG REVISJON
Driftsutgifter 36 40 40
Overføring fra kommunene 0 -40 0
Sum tjeneste: 1100 KONTROLL OG REVISJON 36 0 40

Tjeneste: 1200 ADMINISTRASJON
Lønnsutgifter 1 891 1 860 2 023
Driftsutgifter 1 049 1 210 1 480
Inntekter -61 -60 -50
Overføring fra kommunene -2 400 -3 010 -243
Sum tjeneste: 1200 ADMINISTRASJON 479 0 3 210

Tjeneste: 1700 PREMIEAVVIK
Sum tjeneste: 1700 PREMIEAVVIK -741 -194 -740

Tjeneste: 1710 AMORTISERING AV  TIDL ÅRS PREMIEAVVIK
Sum tjeneste: 1710 RESULTATFØRING TIDL ÅRS PREMIEAVVIK 64 194 740

Tjeneste: 8800 INTERNE FINANSTRANSAKSJONER
Sum tjeneste: 8800 INTERNE FINANSTRANSAKSJONER 0 0 -3 500

Sum ansvar: 10000 FELLESUTGIFTER 0 0

Ansvar: 11500 FELLES DRIFT 
Tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING

Lønnsutgifter 3 416
Driftsutgifter 1 200
Låneutgifter 417
Inntekter -500
Overføring fra kommunene -4 533
Sum tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING 0

Sum ansvar: 11500 FELLES DRIFT 0

Ansvar: 12500 AVLØPSNETT 
Tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/PUMPESTASJONER

Lønnsutgifter 759 765 840
Driftsutgifter 4 576 4 720 5 600

Låneutgifter 1 606 1 700 6 817
Inntekter 0 0 0
Overføring fra kommunene -5 340 -7 185 -13 257
Sum tjeneste: 3530 AVLØPSNETT/PUMPESTASJONER 1 601 0 0

Sum ansvar: 12500 AVLØPSNETT 1 601 0 0

Ansvar: 14000 TØNSBERG RENSEANLEGG
Tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING

Lønnsutgifter 7 250 6 190 4 240
Driftsutgifter 33 204 29 850 31 170
Låneutgifter 10 259 10 720 18 603
Inntekter -4 206 -660 -1 160
Overføring fra kommunene -51 285 -46 100 -52 853
Sum tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING -4 778 0 0

Sum ansvar: 14000 TØNSBERG RENSEANLEGG -4 778 0 0
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Ansvar: 15000 SEPTIKMOTTAK
Tjeneste: 3540 SEPTIK

Lønnsutgifter 120 0 0
Driftsutgifter 2 175 1 790 2 140
Låneutgifter 665 760 909
Inntekter -675 -500 -500
Overføring fra kommunene -1 440 -2 050 -2 549
Sum tjeneste: 3540 SEPTIK 3 130 2 050 0

Sum ansvar: 15000 SEPTIKMOTTAK 3 130 2 050 0

Ansvar: 16100 BEKKEVIKA RENSEANLEGG
Tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING

Lønnsutgifter 1 381 1 448 1 526
Driftsutgifter 2 941 2 102 4 305
Låneutgifter 0 0 1 374
Inntekter 0 0 0
Overføring fra kommunene 0 0 -7 205
Sum tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING 4 322 3 550 0
Sum ansvar: 16100 BEKKEVIKA RENSEANLEGG 4 322 3 550 0

Ansvar: 17100 SØBYHOLMEN RENSEANLEGG
Tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING

Lønnsutgifter 0 0 1 330
Driftsutgifter 0 0 1 000
Låneutgifter 0 0 3 216
Inntekter 0 0 0
Overføring fra kommunene 0 0 -5 546
Sum tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING 0 0 0

Sum ansvar: 17100 SØBYHOLMEN RENSEANLEGG 0 0 0

Ansvar: 17200 UNDRUMSDAL RENSEANLEGG
Tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING

Lønnsutgifter 0 0 300
Driftsutgifter 0 0 800
Låneutgifter 0 0 760
Inntekter 0 0 0
Overføring fra kommunene 0 0 -1 860
Sum tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING 0 0 0

Sum ansvar: 17200 UNDRUMSDALS RENSEANLEGG 0 0 0

Ansvar: 17300 VIVESTAD RENSEANLEGG
Tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING

Lønnsutgifter 0 0 200
Driftsutgifter 0 0 430
Låneutgifter 0 0 0
Inntekter 0 0 0
Overføring fra kommunene 0 0 -630
Sum tjeneste: 3500 AVLØPSRENSING 0 0 0

Sum ansvar: 17300 VIVESTAD RENSEANLEGG 0 0 0

T O T A L T 0

Lønnsutgifter 11 554 10 463 14 075
Driftsutgifter 43 982 39 762 48 215
Låneutgifter 12 530 13 180 32 096
Inntekter -4 942 -1 220 -2 210
Overføring fra kommunene -60 465 -58 635 -88 676
Premieavvik -677 0 0
Bruk av fond 0 0 -3 500

SUM 1 982 3 550 0
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PLAN FOR STYRETS ARBEID 

 
Forslag til vedtak: 
Saken fremmes uten innstilling 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg 
 
 
SAKSFRAMSTILLING 
 
 
BAKGRUNN 
Med ny styreleder på plass er det naturlig sette av tid for å diskutere plan for styrets arbeid 
og styrets arbeidsform. 
 
I saken nevnes noen tema som kan tas opp til vurdering. 
Aktuelle tema som nevnes i saken er ikke uttømmende. 
 
FAKTAGRUNNLAG 
Styret har med få unntak hatt 5 årlige møter de siste årene. 
Rapport fra styreleder er standard på alle møter.  Denne følger et fast oppsett som vi har 
utviklet basert på hva ulike instanser mener styret bør få informasjon om.  
 
Ellers har årshjulet sett slik ut: 

• 15 februar 
Fris for avlevering av regnskap. Det fremlegges revidert regnskap og årsmelding - 
revisor deltar. Årsregnskap og årsmelding signeres i møtet, og revisor overleverer 
signert revisjonbsberetning. 

• Mai/juni 
Foreløpige budsjettrammer 

• September 
Budsjett og økonomiplan for kommende 4 år. 

• Desember 
Lønn daglig leder 
Julebord sammen med ansatte 

For øvrig har styret behandlet aktuelle saker etter behov. 
 
Saker som skal behandles i representantskapet skal minimum sendes ut 4 uker før (loven 
sier kun at det er sakslisten som skal sendes ut 4 uker før) Men kommunene ønsker enda 
bedre tid slik at de kan behandles sakene i formannskapet før møtet. Vi har i all hovedsak 
etterkommet dette ønsket. Representantskapets møter har vært i slutten av april og i 
oktober/november. 
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Møtene har hovedsakelig blitt avholdt mandager kl 0900 i anleggets lokaler. 
Det serveres snitter i etterkant av styremøtene. 
Møtene har uten unntak blitt avholdt innenfor en tidsramme på 2 timer. 
 
Det normale etter iks-loven er at styremøtene er lukkede møter.  Men styret har aldri hatt 
behov for å ta dette opp til vurdering. Styret har praktisert å ha styremøte i desember 
kombinert med julebord sammen med de ansatte. (unntatt de siste årene pga. sykdom / 
korona) 
 
Styret har ellers ikke hatt spesielle samlinger, befaringer eller kursdager. 
 
Styredokumenter sendes ut som pdf-dokument pr. epost 5-7 dager før møtet. 
Saksdokumentene sendes kun til styrets medlemmer før styremøtet, og blir ikke offentliggjort 
før protokoll er undertegnet. Unntak er at ett eksemplar legges på driftsrommet for 
gjennomsyn for ansatte.  Eventuelle saker unntatt offentlighet legges ikke ut på driftsrommet. 
 
Saksdokumenter og protokoll legges ut på selskapets hjemmeside etter styremøtet, og 
sendes bl.a. til kommunenes postmottak, representantskapet og revisor. 
Protokollen undertegnes i møtet. 
 
I 2020 vurderte vi en digital løsning for utsendelse og undertegning av saksdokumenter, men 
styret ønsket ikke dette. 
 
Det er tillat for styret å ha digitale møter, med dette har ikke blitt praktisert med unntak av at 
noen få saker er sendt ut og godkjent av styret pr. e-post. 
 
Styret har gjennomført egenevaluering 2.hvert år, sist gang i februar 2022. 
 
Gjeldende Strategisk plan ble vedtatt i 2016 og gjelder for perioden 2016-2026. 
Styret påbegynte arbeidet med ny strategisk plan høsten 2019, men ble «stoppet» av at 
eierne startet arbeidet med å vurdere drifts- og eierform for selskapet og de kommunale 
renseanleggene. 
 
Styrets godtgjørelse utbetales én gang i året, etter at representantskapet har fastsatt satsene 
for styrehonorar. 
 
Det er ikke blitt oppfordret til at medlemmene skal registrere seg i KS’ styrevervsregister. 
 
I forbindelse med vurdering av drift og organisering av selskapet og de kommunale 
renseanleggene, tok eierne initiativ til et eiermøte, dvs. et uformelt møte med selskapet og 
politisk og administrativ ledelse i eierkommunene. Ut over dette har det ikke vært avholdt 
eiermøter. (Eiermøtene er kun rådgivende og det fattes ingen vedtak her) 
 
Det avholdes jevnlige møter med kommunene på et lavere administrativt nivå. Disse møtene 
er mer driftsrelatert, men diskuterer også tidvis budsjettinnspill. 
 
 
 
VURDERINGER 
Dagens strategiske plan er utdatert. Men mulighetsstudien for nitrogenrensing som vi skal 
igangsette nå, er i høyeste grad strategisk arbeid.  Utfallet av denne saken vil legge sterke 
føringer for hvordan selskapet skal arbeide i flere år fremover. Det anbefales derfor å utsette 
en ny strategidiskusjon til etter at denne saken har landet. 
 

Møtene har hovedsakelig blitt avholdt mandager kl 0900 i anleggets lokaler. 
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Dagens strategiske plan er utdatert. Men mulighetsstudien for nitrogenrensing som vi skal 
igangsette nå, er i høyeste grad strategisk arbeid. Utfallet av denne saken vil legge sterke 
føringer for hvordan selskapet skal arbeide i flere år fremover. Det anbefales derfor å utsette 
en ny strategidiskusjon til etter at denne saken har landet. 
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Det er naturlig at styret tar en befaring til de kommunale renseanleggene man skal overta i 
løpet av det kommende året. 
 
Innføring av nitrogenrensing har uansett valg av løsning, et så stort økonomisk omfang at det 
er naturlig å tenke andre gjennomføringsprosesser enn det vi har vært vant med tidligere. 
Det bør vurderes om eierne skal trekkes mer direkte inn i prosessen underveis. 
 
Vi har som følge av nye renseanlegg fått en merkbar økning i antall ansatte.  Vi vil fra neste 
år være 16 ansatte inkl. lærling. Ordningen med felles julebord for ansatte og styret bør 
kanskje revurderes. 
 
 
ALTERNATIVE LØSNINGER 
Styret står svært fritt til selv å avgjøre hvilken arbeidsform man ønsker. 

Det er naturlig at styret tar en befaring til de kommunale renseanleggene man skal overta i 
løpet av det kommende året. 
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kanskje revurderes. 
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