
 

 

Styret  

Dato:  05.09.2022 09:00 

Sted: Renseanlegget, Vallø  

Notat: 

 
   

 
Eventuelle forfall meldes daglig leder på mobil 916 38 409 eller på e-post jorgen@rense.no. 
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

Tønsberg 25.08.2022 

For leder i Styret , Thor Smith Stickler 

 
   
   

 

Styret
Dato: 05.09.2022 09:00

Sted: Renseanlegget, Vallø

Notat:

Eventuelle forfall meldes daglig leder på mobil 916 38 409 eller på e-postjorgen@rense.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

Tønsberg 25.08.2022

For leder i Styret, Thor Smith Stickler



Saksliste
 

Orienteringssaker
1/22 Generell orientering om nitrogenrensing 3

 

Saker til behandling
10/22 Styrerapport3-2022 4 

11/22 Budsjettjustering 2022 11 

12/22 Budsjett og økonomiplan 2023-2026 12 

13/22 HøringsuttalelseNy IKS-lov 24

 

Eventuelt



1/22 Generell orientering om nitrogenrensing - 22/00001-16 Generell orientering om nitrogenrensing : Generell orientering om nitrogenrensing

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 22/00001-16 
Saksbehandler Jørgen Fidjeland 
 
Saksgang Møtedato 
Styret  05.09.2022 
 

   
 

GENERELL ORIENTERING OM NITROGENRENSING 

 
Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg 
 
 
SAKSFRAMSTILLING 
 
 
BAKGRUNN 
Det skal de nærmeste årene investeres mye i nytt nitrogenrenseanlegg. 
Styret har i den forbindelse etterlyst mer informasjon om nitrogenrensing generelt. 
 
Jon Siljudalen fra Biowater Technology vil delta på møte og holde en nærmere presentasjon. 
Det settes av ca. 20 minutter til presentasjonen og like lang tid til spørsmål og samtale. 
 
Biowater Technology holder til i Tønsberg. De gikk i sin tid ut fra Krüger Kaldnes. De har 
over 25 ansatte (fra mer enn 10 land) Selskapet har nå et pilotprosjekt gående hos oss der 
de tester ut en optimalisering av nitrogenrensing basert på MBBR teknologi (samme 
teknologi som vi bruker på biologisk trinn i dag.) 
 
Siljudalen var med å utvikle MBBR-teknologien på 1990-talet på NTNU under prof. Halvard 
Ødegaards ledelse, og har jobbet med dette siden.  Han kjenner derfor godt til både den 
teoretisk, og den praktiske siden av denne problematikken. 
 
FAKTAGRUNNLAG 
 
VURDERINGER 
BioWater Technology vil være aktuell som prosessleverandør til et fremtidig 
nitrogenrenseanlegg.  I den fasen vi er i nå, anses dette som uproblematisk i forhold til 
anskaffelsesregelverket. 
 
Vi har bl.a. hatt egne møter om nitrogenrensing og hvordan vi kan få dette gjennomført hos 
oss med følgende firma: 
• Biowater Technology (Tønsberg) 
• ENWA (Sandefjord) 
• HIAS How2O (Hamar) 

 
ALTERNATIVE LØSNINGER 
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BAKGRUNN
Det skal de nærmeste årene investeres mye i nytt nitrogenrenseanlegg.
Styret har i den forbindelse etterlyst mer informasjon om nitrogenrensing generelt.

Jon Siljudalen fra Biowater Technology vil delta på møte og holde en nærmere presentasjon.
Det settes av ca. 20 minutter til presentasjonen og like lang tid til spørsmål og samtale.

Biowater Technology holder til i Tønsberg. De gikk i sin tid ut fra Kruger Kaldnes. De har
over 25 ansatte (fra mer enn 10 land) Selskapet har nå et pilotprosjekt gående hos oss der
de tester ut en optimalisering av nitrogenrensing basert på MBBR teknologi (samme
teknologi som vi bruker på biologisk trinn i dag.)

Siljudalen var med å utvikle MBBR-teknologien på 1990-talet på NTNU under prof. Halvard
Ødegaards ledelse, og har jobbet med dette siden. Han kjenner derfor godt til både den
teoretisk, og den praktiske siden av denne problematikken.

FAKTAGRUNNLAG

VURDERINGER
BioWater Technology vil være aktuell som prosessleverandør til et fremtidig
nitrogenrenseanlegg. I den fasen vi er i nå, anses dette som uproblematisk i forhold til
anskaffelsesregelverket.

Vi har bl.a. hatt egne møter om nitrogenrensing og hvordan vi kan få dette gjennomført hos
oss med følgende firma:

• Biowater Technology (Tønsberg)
• ENWA (Sandefjord)
• HiAS How2O (Hamar)

ALTERNATIVE LØSNINGER
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Styrerapport nr. 3/2022  
Juni 2022 – August 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. juli ligger noe under periodebudsjett. Dette er en 
forbedring fra forrige rapport i april, da vi lå over periodebudsjett. Resten 
av året må vi bruke 0,8 mill. mindre enn for samme periode i fjor for å 
komme i balanse. I fjor hadde vi imidlertid en del større 
vedlikeholdsoppgaver på høsten som dro regnskapet noe opp.  
 
Regnskapsutskrift pr 22 august indikerer at vi har forbedret prognosene 
ytterligere. Det er sannsynlig at regnskapet vil havne omtrent i balanse. 
 

  
Låneutgifter 
Det er budsjettert med en rente på 2,0 % for 2022. Flytende rente pr.1.8 er 
2,4 % Vi har ingen lån med fast rente.   
 

TØNSBERG RENSEANLEGG /KS

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

Saksgang
Styret

22/00001-17
Jørgen Fidjeland

Møtedato
05.09.2022

STYRERAPPORT 3-2022

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering

Vedlegg:
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SAKSFRAMSTILLING

Styrerapport nr. 3/2022
Juni 2022 - August 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
Liste: Ansvar - Tjeneste - Konto @ Budsjett... @ siste 12mnd. @) Period. budsj. @) Regnskap... @ Forbruk% @) % n i t t i l i fjor @)

..
> 10000 Fellesutgifter 3 360 3162 1 960 1 804 53,68

> 11000 Pumpeverksted 0 22 Q :.ill. 0,00

> 12000 Ledningsnett 1 430 2 438 834 981 68,62

> 13000 Pumpestasjoner 5 755 5 655 3 357 3191 55,45

> 14000 Renseanlegg 46 100 45 827 26 892 26 000 56,40

> 15000 Septikmottak 2 050 2 493 1196 360 17,56 6,65

Driftsregnskapet pr. juli ligger noe under periodebudsjett. Dette er en
forbedring fra forrige rapport i april, da vi lå over periodebudsjett. Resten
av året må vi bruke 0,8 mill. mindre enn for samme periode i fjor for å
komme i balanse. I fjor hadde vi imidlertid en del større
vedlikeholdsoppgaver på høsten som dro regnskapet noe opp.

Regnskapsutskrift pr 22 august indikerer at vi har forbedret prognosene
ytterligere. Det er sannsynlig at regnskapet vil havne omtrent i balanse.

Låneutgifter
Det er budsjettert med en rente på 2,0 % for 2022. Flytende rente pr.1.8 er
2,4 % Vi har ingen lån med fast rente.
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I kommunalbankens rentekalkyler ligger det inne en stigning til 3,2 % 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 94,2 %  
 
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: 16 
Antall prøver som har klart kravet: 14 
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. 
 
Kjemikalieforbruket har gått vesentlig ned siden oppstarten av biologisk 
rensetrinn i 2017. Totalforbruket er halvert og ligger stabilt på litt under 
1500 m3/år. Av den blå kurven ser vi at doseringen pr. m3 vann tilført 
anlegget har gått en del opp det siste året, uten at totalmengden har endret 
seg. Dette skyldes lite nedbør og mer konsentrert vann.  Vi må dosere mer 
kjemikalier når vannet er mer konsentrert. 
 

 
 

2. Driftsresultater

I kommunalbankens rentekalkyler ligger det inne en stigning til 3,2 % 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 94,2 %

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: 16
Antall prøver som har klart kravet: 14
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.

Kjemikalieforbruket har gått vesentlig ned siden oppstarten av biologisk
rensetrinn i 2017. Totalforbruket er halvert og ligger stabilt på litt under
1500 m3/är. Av den blå kurven ser vi at doseringen pr. m3 vann tilført
anlegget har gått en del opp det siste året, uten at totalmengden har endret
seg. Dette skyldes lite nedbør og mer konsentrert vann. Vi må dosere mer
kjemikalier når vannet er mer konsentrert.

ml/m3
Kjemikalier

52-ukers snitt
m'/är

350 3500
e ml/m3 T o t a l mengde

300 3 000

250 2 500

200 2 000

150 1500

100 1 000

so 500
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Omløp ved RA 
Alt vann som kommer til anlegget passerer forbehandling hvor vi tar ut 
søppel, papir, fett og sand. 
 
Vinteren og våren i år har vært spesielt tørr og 1% 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. Selv om 
vannmengdene til anlegget kun er på 70% av tilsvarende periode i fjor, så 
er slammengden som er produsert bare 5 % mindre. 
 
Forhold til naboer / brukere 
Det ble montert nytt lasteåk i uke 26 som planlagt. 
Lasteåket har fungert meget bra og luktulempene er kraftig redusert.  
Vi har likevel noen klager (se nedenfor) 
 
Spesielle hendelser 
Det er lagt nytt tak over sandfang. Tidligere i år har vi lagt nytt tak over 
bassenghallen.  Dette prosjektet er nå ferdig. 
 

3. HMS Sykefravær 
Sykefravær hittil i år: 6,3 %, herav 1,3 % 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. Han blir 50 % 
ufør fra oktober. 
 

Omløp ved RA
Alt vann som kommer til anlegget passerer forbehandling hvor vi tar ut
søppel, papir, fett og sand.

Vinteren og våren i år har vært spesielt tørr og 1% 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.

0 I dverlop vet pumpestasjoner
Utslipp fra Timermed Kg Kg fosfor i%
pumpestasjoner utslipp Fosfor 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

3. HMS

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
AIie 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. Selv om
vannmengdene til anlegget kun er på 70% av tilsvarende periode i fjor, så
er slammengden som er produsert bare 5 % mindre.

Forhold til naboer I brukere
Det ble montert nytt lasteåk i uke 26 som planlagt.
Lasteåket har fungert meget bra og luktulempene er kraftig redusert.
Vi har likevel noen klager (se nedenfor)

Spesielle hendelser
Det er lagt nytt tak over sandfang. Tidligere i år har vi lagt nytt tak over
bassenghallen. Dette prosjektet er nå ferdig.

Sykefravær
Sykefravær hittil i år: 6,3 %, herav 1,3 % 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. Han blir 50 %
ufør fra oktober.
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Personer som har vært i karantene pga. Covid-19 er ikke tatt med i 
fraværsstatistikken. 
 
Status HMS-arbeid 
Registrerte avvik: (pr. 22.8) 
Arbeidsmiljø:  0 
Ytre miljø:  1  En stor effektbryter i hovedtavla slo ut og var ødelagt  
   (ukjent årsak). Renseprosessen stoppet i 24 timer før 
    vi fikk montert ny. Ristene fungerte, og avløpsvannet 
    ble renset for søppel og fett før utslipp. 
 
  1 Lekkasje i taket førte til vann i hovedtavla. Dette 
    skjedde på natta rett etter at vakta hadde sjekket  
   status. Det gikk ikke ut alarm og medførte overløp i 8 
   timer. Ristene fungerte, og avløpsvannet ble renset  
   for søppel og fett før utslipp 
 
Andre:  0  
 
Klager:  11   Klager på lukt fra slamutlasting fra renseanlegget 
   3 av disse kom før lasteåket ble montert. 2 kom i uka 
   etter der vi gjorde noen tilpasninger med lasteåket. 
   Ved disse 2 klagene var det imidlertid betydelig  
    mindre lukt enn tidligere. 
 
   2 klager ble mottatt i begynnelsen av august og  
   skyldes lukt fra utvendig sandfang.  Når det er tørt og 
    lite vann, blir det ofte start og stopp på pumpene.   
   Dette gir en pulsering av vannstrømmen og  
   luftmengden gjennom kullfilteret kan bli for høy. 
    
   Ytterligere 4 klager i august skyldes lukt fra utlasting. 
   Deler av operasjonen må gjøres uten at lasteåket er  
   helt nede og dette har tatt for lang tid.  

 5.9
 7.1  6.6
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Tønsberg renseanlegg

12.00

10.00 9.1 9.4

8.00 7.1 6.6
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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. 22.8)
Arbeidsmiljø: O
Ytre miljo: 1 En stor effektbryter i hovedtavla slo ut og var ødelagt

(ukjent årsak). Renseprosessen stoppet i 24 timer før
vi fikk montert ny. Ristene fungerte, og avløpsvannet
ble renset for søppel og fett før utslipp.

1 Lekkasje i taket førte til vann i hovedtavla. Dette
skjedde på natta rett etter at vakta hadde sjekket
status. Det gikk ikke ut alarm og medførte overløp i 8
timer. Ristene fungerte, og avløpsvannet ble renset
for søppel og fett før utslipp

Andre: O

Klager: 11 Klager på lukt fra slamutlasting fra renseanlegget
3 av disse kom før lasteåket ble montert. 2 kom i uka
etter der vi gjorde noen tilpasninger med lasteåket.
Ved disse 2 klagene var det imidlertid betydelig
mindre lukt enn tidligere.

2 klager ble mottatt i begynnelsen av august og
skyldes lukt fra utvendig sandfang. Når det er tørt og
lite vann, blir det ofte start og stopp på pumpene.

Dette gir en pulsering av vannstrømmen og
luftmengden gjennom kullfilteret kan bli for høy.

Ytterligere 4 klager i august skyldes lukt fra utlasting.
Deler av operasjonen må gjøres uten at lasteåket er
helt nede og dette har tatt for lang tid.
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Vi er noe overrasket over at det har gått hele sommeren uten klager, og at 
det har blitt verre i august.  Vi er i ferd med å gjennomføre noen endringer 
som vil bedre på utlastingsprosedyren.  Vi har i dag problemer med noe 
utslipp av damp mot slutten av utlastingen.  Det er dette vi nå gjør 
endringer på. 
 
 

4. Utvikling innen 
    fagområdet 
 

 
 
 
 

NYTT FRA MYNDIGHETENE 
Forslag til endring i IKS-lov. Fremmes som egen sak. 
 
Nitrogenrensing 
Statsforvalteren har i brev til kommunene i Vestfold og Telemark dat. 13. 
juni 2022 påpekt at kommunene rundt Oslofjorden må regne med at det 
kommer krav om nitrogenfjerning og det forventes av Statsforvalteren at 
kommunene starter planleggingen for å møte kravet. 
 
Miljødirektoratet har den 20 juni 2022 avslått klagen fra MOVAR (Moss) 
om å slippe nitrogenrensing. 
 
 
Nytt fra NORSK VANN/ SAMFUNNSBEDRIFTENE 
Lønnsoppgjøret for 2022 havnet på 3,84 % for hele tariffområdet. Av dette 
er det avsatt en pott på 1 % til lokale forhandlinger. Lokale forhandlinger er 
gjennomført og totalt oppgjør endte på 3,7 % som gjennomsnitt for alle 
grupper. 

Samarbeid med kommunene 
Ikke spesielle saker utover forberedelser til overtagelse av renseanlegg. 

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 er 
lagt frem for styret og generalforsamling. Det var oppslutning om å arbeide 
videre med felles slamprosjekt i samarbeid med NHOs 
Leverandørutviklingsporsjekt (jfr. info i forrige styrerapport) 
 

6. Status 
nitrogenrensing  
og nye 
renseanlegg 
 

Mulighetsstudie – Nitrogenrensing 
Det er inngått avtale med COWI. De har startet arbeidet og styret vil bli 
holdt orientert om status utover høsten. 
 
Nye renseanlegg 
Utbygging av garderober og kontor er ikke igangsatt.  Byggemelding 
forventes å bli sendt inn i løpet av september.  Det er laget et 
tilbudsgrunnlag for arbeidene som blir sendt ut ca. 
 
Det er bestilt 3 nye kjøretøy for levering i 2023. Kranbilen ble til vår 
overraskelse levert allerede i august i år. 
 
FDV-dokumenter for Bekkevika er lagt inn i vårt system. Vi har ikke fått 
dokumentene fra Tønsberg kommune ennå. 
 
Ledergruppa har sammen med tillitsvalgt reist bort og har hatt en 
planleggingsdag der vi har gått gjennom forslag til nye rutiner, 
møtestruktur, beredskap, informasjonsrutiner, ansvarsfordeling i 
ledergruppa, rulleringsordninger for å bli kjent på anleggene, planlegging 
av FDV mv. Noen endringer skal drøftes i plenum før iverksettelse, mens 
andre er vedtatt av ledergruppa. 

Vi er noe overrasket over at det har gått hele sommeren uten klager, og at
det har blitt verre i august. Vi er i ferd med å gjennomføre noen endringer
som vil bedre på utlastingsprosedyren. Vi har i dag problemer med noe
utslipp av damp mot slutten av utlastingen. Det er dette vi nå gjør
endringer på.

4. Utvikling innen
fagområdet

5. Sirkulær bestiller
(Tidl. Grenland Vestfold
Bestiller)

6. Status
nitrogenrensing
og nye
renseanlegg

NYTT FRA MYNDIGHETENE
Forslag til endring i IKS-lov. Fremmes som egen sak.

Nitrogenrensing
Statsforvalteren har i brev til kommunene i Vestfold og Telemark dat. 13.
juni 2022 påpekt at kommunene rundt Oslofjorden må regne med at det
kommer krav om nitrogenfjerning og det forventes av Statsforvalteren at
kommunene starter planleggingen for å møte kravet.

Miljødirektoratet har den 20 juni 2022 avslått klagen fra MOVAR (Moss)
om å slippe nitrogenrensing.

Nytt fra NORSK VANN/ SAMFUNNSBEDRIFTENE
Lønnsoppgjøret for 2022 havnet på 3,84 % for hele tariffområdet. Av dette
er det avsatt en pott på 1 % til lokale forhandlinger. Lokale forhandlinger er
gjennomført og totalt oppgjør endte på 3,7 % som gjennomsnitt for alle
grupper.

Samarbeid med kommunene
Ikke spesielle saker utover forberedelser til overtagelse av renseanlegg.

Ny midlertidig avtale for noen av deltakerkommunene er igangsatt.
Evaluering av den mislykkede konkurransen er foretatt og evalueringen er
lagt frem for styret og generalforsamling. Det var oppslutning om å arbeide
videre med felles slamprosjekt i samarbeid med NHOs
Leverandorutviklingsporsjekt (jfr. info i forrige styrerapport)

Mulighetsstudie - Nitrogenrensing
Det er inngått avtale med COWi. De har startet arbeidet og styret vil bli
holdt orientert om status utover høsten.

Nye renseanlegg
Utbygging av garderober og kontor er ikke igangsatt. Byggemelding
forventes å bli sendt inn i løpet av september. Det er laget et
tilbudsgrunnlag for arbeidene som blir sendt ut ca.

Det er bestilt 3 nye kjøretøy for levering i 2023. Kranbilen ble til vår
overraskelse levert allerede i august i år.

FDV-dokumenter for Bekkevika er lagt inn i vårt system. Vi har ikke fått
dokumentene fra Tønsberg kommune ennå.

Ledergruppa har sammen med tillitsvalgt reist bort og har hatt en
planleggingsdag der vi har gått gjennom forslag til nye rutiner,
møtestruktur, beredskap, informasjonsrutiner, ansvarsfordeling i
ledergruppa, rulleringsordninger for å bli kjent på anleggene, planlegging
av FDV mv. Noen endringer skal drøftes i plenum før iverksettelse, mens
andre er vedtatt av ledergruppa.
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Det er startet arbeidet med å lage overvåkingsprogram for Sørbyelva. 
(Krav fra Statsforvalteren gjennom utslippstillatelsen) 
 
Vi har sammen med Færder kommune hatt møte med Statsforvalteren om 
ny utslippstillatelse for Bekkevika RA.  Renseanlegget kommer nå over i 
kap 14 (over 10 000 pe) og da blir Statsforvalteren 
forurensningsmyndighet.  Hittil har anlegget ligget i kap. 13 der kommunen 
selv er forurensningsmyndighet. 
 
Vi har utarbeidet risikovurderinger for de 3 renseanleggene i Tønsberg 
kommune. Færder kommune utarbeidet ny risikovurdering fro Bekkevika i 
vår.  
 
Styringssystem (PLS) for Bekkevika blir lagt inn i vårt system i løpet av 
høsten. Kostnadene dekkes av Færder kommune. 
Tønsberg kommune har likt opplegg som vårt, og det er ikke nødvendig å 
gjøre fysiske ting her før etter nyttår. 
 
Hovedstrukturen for HMS/internkontroll er lagt inn i vårt system, men det 
mangler fortsatt noen dokumenter og rutiner. Det er foreløpig ikke 
gjennomført nye risikovurderinger for anleggene. 
 
 

7. Referatsaker Innkjøp over kr 100 000 
Kjøp av konsulenttjenester for mulighetsstudie- nitrogenrensing. 
Avtalens verdi er under 1,3 mill. kr. det innebærer at vi må spørre minst 3 
leverandører, men trenger ikke å kunngjøre. 
Vi har bedt om tilbud fra 3 konsulentfirma.  De har konkurrert på 
Kompetanse/erfaring, oppgaveforståelse og pris. 
COWI er valgt som leverandør. 
 
Nye ansatte 
Det er inngått avtale med Patrick Kar Davis, fra Sandefjord om en 2-årig 
lærekontrakt fra august 2022. 
 
Jørgen Ødegård er ansatt som driftsoperatør fra august 2022. 
Dette gjelder stillingshjemmelen som fulgte Bekkevika. 
 
Martin Nordal Rapp er ansatt som elektriker fra september. 
Han ble ansatt i vår etter en som sluttet, og har hatt pappapermisjon før 
oppstart. 
 
Det er utlyst stilling som driftsingeniør med frist 22.8. Det informeres om 
status på møtet. 
 
Det skal utlyses stilling som laborant i oktober i år som erstatning for 
driftsoperatør som slutter. 
 
Prosjekter 2022 
Følgende prosjekter er igangsatt eller planlegges startet: 
• Bruk av renset avløpsvann til spyling av rister mv. (ferdig) 
• Ny slamsilo (detaljprosjektering startet, 2 avtaler er inngått) 

Byggesøknad er sendt inn. 
• Nytt takdekke over bassenghall (ferdig) 

Det er startet arbeidet med å lage overvåkingsprogram for Sørbyelva.
(Krav fra Statsforvalteren gjennom utslippstillatelsen)

Vi har sammen med Færder kommune hatt møte med Statsforvalteren om
ny utslippstillatelse for Bekkevika RA. Renseanlegget kommer nå over i
kap 14 (over 10 000 pe) og da blir Statsforvalteren
forurensningsmyndighet. Hittil har anlegget ligget i kap. 13 der kommunen
selv er forurensningsmyndighet.

Vi har utarbeidet risikovurderinger for de 3 renseanleggene i Tønsberg
kommune. Færder kommune utarbeidet ny risikovurdering fro Bekkevika i
vår.

Styringssystem (PLS) for Bekkevika blir lagt inn i vårt system i løpet av
høsten. Kostnadene dekkes av Færder kommune.
Tønsberg kommune har likt opplegg som vårt, og det er ikke nødvendig å
gjøre fysiske ting her før etter nyttår.

Hovedstrukturen for HMS/internkontroll er lagt inn i vårt system, men det
mangler fortsatt noen dokumenter og rutiner. Det er foreløpig ikke
gjennomført nye risikovurderinger for anleggene.

7. Referatsaker Innkjøp over kr 100 000
Kjøp av konsulenttjenester for mulighetsstudie- nitrogenrensing.
Avtalens verdi er under 1,3 mill. kr. det innebærer at vi må spørre minst 3
leverandører, men trenger ikke å kunngjøre.
Vi har bedt om tilbud fra 3 konsulentfirma. De har konkurrert på
Kompetanse/erfaring, oppgaveforståelse og pris.
COWi er valgt som leverandør.

Nye ansatte
Det er inngått avtale med Patrick Kar Davis, fra Sandefjord om en 2-årig
lærekontrakt fra august 2022.

Jørgen Ødegård er ansatt som driftsoperatør fra august 2022.
Dette gjelder stillingshjemmelen som fulgte Bekkevika.

Martin Nordal Rapp er ansatt som elektriker fra september.
Han ble ansatt i vår etter en som sluttet, og har hatt pappapermisjon før
oppstart.

Det er utlyst stilling som driftsingeniør med frist 22.8. Det informeres om
status på møtet.

Det skal utlyses stilling som laborant i oktober i år som erstatning for
driftsoperatør som slutter.

Prosjekter 2022
Følgende prosjekter er igangsatt eller planlegges startet:

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

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

• Kjøp av ny driftsbil (bestilt -levering forventes i juli) 
• Nytt lasteåk for slamutlasting (ferdig) 
• 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. 

 
Beredskapsavtale for slam – VEAS 
Vi har i dag en mangelfull beredskap for avhending av slam dersom det 
skulle stoppe opp med leveranser av biorest til landbruket (endring av 
regelverk, naboklager, for vått til at man kommer ut på jordet med slam 
mv. ) 
 
Vi har derfor innledet dialog med VEAS om en mulig beredskapsavtale for 
slambehandling. VEAS er Norges største renseanlegg og er lokalisert på 
Slemmestad i Asker.  Det er en akseptabel avstand fra oss (90 km) 
 
VEAS har utviklet en interessant modell som gjør at vi kan inngå en 
direkteforhandling med dem, uten å legge ut på anbud.  Jeg har fått 
sjekket konseptet med den advokaten GVB (sirkulær bestiller) benyttet i 
slamanbudet, og de har sagt et foreløpig OK.  Varighet er tenkt frem til vi 
har en ny ordning på plass i regi av Sirkulær bestiller. 
 
Det er ønskelig å informere styret mer om dette på møtet og drøfte om 
dette er noe vi skal gå videre med. 
 
 
 

 
  
 

• Forprosjekt ledningsanlegg langs Ringveien (ferdig - oversendt til
kommunen)

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

garderober mv. ombygging pga. behov for flere garderober mv)
• Tomtekjop - avventer kommunens forhandlinger med Esso.

Beredskapsavtale for slam - VEAS
Vi har i dag en mangelfull beredskap for avhending av slam dersom det
skulle stoppe opp med leveranser av biorest til landbruket (endring av
regelverk, naboklager, for vått til at man kommer ut på jordet med slam
mv. )

Vi har derfor innledet dialog med VEAS om en mulig beredskapsavtale for
slambehandling. VEAS er Norges største renseanlegg og er lokalisert på
Slemmestad i Asker. Det er en akseptabel avstand fra oss (90 km)

VEAS har utviklet en interessant modell som gjør at vi kan inngå en
direkteforhandling med dem, uten å legge ut på anbud. Jeg har fått
sjekket konseptet med den advokaten GVB (sirkulær bestiller) benyttet i
slamanbudet, og de har sagt et foreløpig OK. Varighet er tenkt frem til vi
har en ny ordning på plass i regi av Sirkulær bestiller.

Det er ønskelig å informere styret mer om dette på møtet og drøfte om
dette er noe vi skal gå videre med.
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TØNSBERG RENSEANLEGG IKS 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 21/00026-3 
Saksbehandler Jørgen Fidjeland 
 
Saksgang Møtedato 
Styret  05.09.2022 
Representantskapet 31.10.2022 
 

   
 

BUDSJETTJUSTERING 2022 

 
Forslag til vedtak: 
Investeringsbudsjettet for 2022 justeres slik: 
• Kr 50 mill. avsatt til slamsilo utgår. 

 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg 
 
 
 
SAKSFRAMSTILLING 
 
 
BAKGRUNN 
Representantskapet har vedtatt utbygging av slamsilo med en ramme på 75 mill. kr. 
25 mill. ble bevilget i 2021 og 50 mill. er bevilget i 2022. 
 
FAKTAGRUNNLAG 
Det er også avsatt 3 mill til ombygging av kontorer og garderober.   Dette prosjektet er på 
planleggingsstadiet og det forventes oppstart i 2022. Budsjettert beløp foreslås uendret. 
 
Det er i tillegg av satt midler til tomtekjøp og opparbeidelse av tomt for utvidelse av 
renseanlegget. Det er foreløpig ikke avklart om dette blir realisert inneværende år og 
budsjettet foreslås uendret på dette punkt. 
 
 
VURDERINGER 
Prosjektet med slamsilo er blitt forsinket og det er derfor ikke behov for nytt låneopptak i 
2022. Låneopptak til slamsilo foreslås derfor tatt ut av budsjettet for 2022 og tas inn i 
budsjettet for 2023 med samme beløp. 
 
 
ALTERNATIVE LØSNINGER 
 

TØNSBERG RENSEANLEGG /KS

Arkivsak-dok. 21/00026-3
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang
Styret
Representantskapet

Møtedato
05.09.2022
31.10.2022

BUDSJETTJUSTERING 2022

Forslag til vedtak:
Investeringsbudsjettet for 2022 justeres slik:

• Kr 50 mill. avsatt til slamsilo utgår.

Vedlegg:
Ingen vedlegg

SAKSFRAMSTILLING

BAKGRUNN
Representantskapet har vedtatt utbygging av slamsilo med en ramme på 75 mill. kr.
25 mill. ble bevilget i 2021 og 50 mill. er bevilget i 2022.

FAKTAGRUNNLAG
Det er også avsatt 3 mill til ombygging av kontorer og garderober. Dette prosjektet er på
planleggingsstadiet og det forventes oppstart i 2022. Budsjettert beløp foreslås uendret.

Det er i tillegg av satt midler til tomtekjøp og opparbeidelse av tomt for utvidelse av
renseanlegget. Det er foreløpig ikke avklart om dette blir realisert inneværende år og
budsjettet foreslås uendret på dette punkt.

VURDERINGER
Prosjektet med slamsilo er blitt forsinket og det er derfor ikke behov for nytt låneopptak i
2022. Låneopptak til slamsilo foreslås derfor tatt ut av budsjettet for 2022 og tas inn i
budsjettet for 2023 med samme beløp.

ALTERNATIVE LØSNINGER

1



12/22 Budsjett og økonomiplan 2023-2026 - 22/00022-2 Budsjett og økonomiplan 2023-2026 : Budsjett og økonomiplan 2023-2026

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 22/00022-2 
Saksbehandler Jørgen Fidjeland 
 
Saksgang Møtedato 
Styret  05.09.2022 
Representantskapet 31.10.2022 
 

   
 

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2023-2026 

 
Forslag til vedtak: 

1. Budsjettforslag for 2023 i henhold til vedlegg 1 og 2, vedtas 
2. Økonomiplan 2023 – 2026 i henhold til vedlegg 3, vedtas. 
3. Øvrige vedlegg tas til orientering 

 
Vedlegg:  

1. Driftsbudsjett 2023 
2. Investeringsbudsjett 2023 
3. Økonomiplan 2023-2026 

 
4. Fordeling av driftsutgifter mellom kommunene  - 2023 
5. Langtidstrend 2018-2028 
6. Driftsbudsjett 2023- fordelt pr. ansvar 

 
 
SAKSFRAMSTILLING 
 
 
BAKGRUNN 
Representantskapet vedtar budsjett og økonomiplan etter forslag fra styret. 
Budsjettet er utarbeidet med bakgrunn i styresak den 9.6.2022 - Sak 8/22 – Budsjettrammer. 
 
 
FAKTAGRUNNLAG 
Budsjettet er etter styresak 8/22 justert som følge av prognose for kjøp av kommunale 
renseanlegg og en summeringsfeil i det som ble lagt frem for styret i juni. Lønnsutgifter og 
driftsutgifter er tilnærmet uendret, anleggstilskudd er fjernet og aktuelle tiltak finansieres i 
stedet med låneopptak, låneopptak for ny slamsilo flyttes fra 2022 til 2023.  Både 
driftsutgiftene og låneutgiftene i 2023 blir derfor redusert i forhold til styresak 8/22. 
 
Selskapet skal fra 1.1.2023 overta driftsansvar for 4 kommunale renseanlegg. Driftsutgiftene 
til selskapet vil derfor øke vesentlig. Det er vedtatt at de kommunale renseanleggene skal 
kjøpes til nedskrevet verdi pr. 31.12.2022. Dette skal finansieres med låneopptak. 
 
Driftsbudsjett 
Det er budsjettert med refusjoner fra kommunene på 81,3 mill. kr, mot 58,6 mill. i 2022. 
Det er budsjettert med en rente på 4,0 %, mot 2,0 % i 2022. 
 
Av økningen i refusjoner fra kommunene (22,7 mill.), skyldes 12,6 mill. overtagelse av nye 
renseanlegg. Den resterende økningen på 10,1 mill. skyldes bl.a. følgende: 
• Økt rente og nedbetaling av nye låneopptak i 2021 og 2022 + 6,4 mill. 

TØNSBERG RENSEANLEGG /KS

Arkivsak-dok. 22/00022-2
Saksbehandler Jørgen Fidjeland

Saksgang
Styret
Representantskapet

Møtedato
05.09.2022
31.10.2022

BUDSJETT OG OKONOMIPLAN 2023-2026

Forslag til vedtak:
1. Budsjettforslag for 2023 i henhold til vedlegg 1 og 2, vedtas
2. Økonomiplan 2023 - 2026 i henhold til vedlegg 3, vedtas.
3. Øvrige vedlegg tas til orientering

Vedlegg:
1. Driftsbudsjett 2023
2. Investeringsbudsjett 2023
3. Økonomiplan 2023-2026

4. Fordeling av driftsutgifter mellom kommunene - 2023
5. Langtidstrend 2018-2028
6. Driftsbudsjett 2023- fordelt pr. ansvar

SAKSFRAMSTILLING

BAKGRUNN
Representantskapet vedtar budsjett og økonomiplan etter forslag fra styret.
Budsjettet er utarbeidet med bakgrunn i styresak den 9.6.2022 - Sak 8/22 - Budsjettrammer.

FAKTAGRUNNLAG
Budsjettet er etter styresak 8/22 justert som følge av prognose for kjøp av kommunale
renseanlegg og en summeringsfeil i det som ble lagt frem for styret i juni. Lønnsutgifter og
driftsutgifter er tilnærmet uendret, anleggstilskudd er fjernet og aktuelle tiltak finansieres i
stedet med låneopptak, låneopptak for ny slamsilo flyttes fra 2022 til 2023. Både
driftsutgiftene og låneutgiftene i 2023 blir derfor redusert i forhold til styresak 8/22.

Selskapet skal fra 1.1.2023 overta driftsansvar for 4 kommunale renseanlegg. Driftsutgiftene
til selskapet vil derfor øke vesentlig. Det er vedtatt at de kommunale renseanleggene skal
kjøpes til nedskrevet verdi pr. 31.12.2022. Dette skal finansieres med låneopptak.

Driftsbudsjett
Det er budsjettert med refusjoner fra kommunene på 81,3 mill. kr, mot 58,6 mill. i 2022.
Det er budsjettert med en rente på 4,0 %, mot 2,0 % i 2022.

Av økningen i refusjoner fra kommunene (22,7 mill.), skyldes 12,6 mill. overtagelse av nye
renseanlegg. Den resterende økningen på 10,1 mill. skyldes bl.a. følgende:

• Økt rente og nedbetaling av nye låneopptak i 2021 og 2022 + 6,4 mill.
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• Økte strømkostnader + 3,6 mill . (100% økning fra 2021) 
• Bruk av fond - 3,5 mill. 
• Midlertidig slambehandling (ved ombygging av slamsilo)  +0,8 mill. 
• Resterende økning: Økt vedlikehold og generell pris- og lønnsvekst + 2,8 mill.  

 
 
Investeringsbudsjettet 
Det foreslås investeringer på 142,7 mill.   
• 5 mill. av dette refereres til ny pumpesump på Kilen 
• 50 mill skyldes utsatt låneopptak til ny slamsilo og utbygging av garderober/kontor 

(flyttet fra 2022 til 2023 budsjettet) 
• Resterende – 87,7 mill. skyldes overtagelse av kommunale renseanlegg 

 
Det tas opp lån for å finansiere investeringene.  Lånenes løpetid vil avspeile gjenstående 
nedskrivningstid på de ulike renseanleggene.  
 
Samarbeid med kommunene 
Det ble avholdt et møte med kommunene den 22.5.2022.  Budsjettforslaget ble oversendt 
samme uke for innspill og kommentar.  Vi har ikke mottatt vesentlige innspill. Budsjettsaken 
med vedlegg er også oversendt kommunene før styrets behandling. 
 
 
VURDERINGER 
Det er kun vedleggene 1-3 som vedtas som selskapets budsjett. 
Dette innebærer at man innenfor budsjettrammen kan foreta justeringer mellom de ulike 
ansvarsområdene uten å måtte gjøre en budsjettendring.  Dette er i tråd med tidligere 
praksis og i henhold til revisors anbefaling. Siden vi nå overtar flere kommunale anlegg og 
endrer kontostrukturen, er det lagt ved flere vedlegg enn dem som vedtas. Dette gjøres for at 
det skal være lettere for kommunene å se hvilke endringer som er gjort og er i tråd med 
revisors anbefaling. 
 
Innkreving av refusjon fra den enkelte kommune skjer i henhold til budsjett.  
Dersom det blir et mindreforbruk, avsettes overskuddet på fond. Det opprettes eget 
selvkostfond for hver av kommunene slik at avsetning til fond vil fordeles på den enkelte 
kommune etter samme fordelingsnøkkel som budsjettet.  Dette innebærer at dersom f.eks. 
Bekkevika RA får et mindreforbruk på 1 mill. i 2023, så settes dette beløpet i sin helhet på 
Færder kommunes fond.  
 
Opplegget for å fordele over-/underskudd mellom kommunene er diskutert med 
regnskapsfører og revisor.  Revisor har foreløpig ingen merknader, men vil avvente til 
avlegging av årsregnskap for å se hvordan dette praktisere. 
 
Strøm 
Vi kjøper strøm via VOIS-avtalen.  Denne avtalen har beskyttet oss det første året med høye 
priser pga. langsiktige kjøp. Dette vil endre seg fremover. Gjennomsnittsprisen for strøm 
kjøpt til renseanlegget, var i 2021 kr 0,66 pr kWh (inkl. nettleie).  I juni 2022 var tilsvarende 
pris kr 0,93 pr. kWh, en økning på 41%. Det er derfor lagt opp til en økning på 100 % i 
forhold til budsjett 2021. 
 
Nye renseanlegg 
For Bekkevika RA har vi gode regnskapstall.  Dette er lagt til grunn for budsjettet, men med 
en forventet økning i slamutgiftene.  Økningen på slamutgifter skyldes midlertidige løsninger 
som må etableres mens slamsiloen på Tønsberg renseanlegg bygges om. Låneutgifter for 
kjøp av renseanlegget og økte strømkostnader kommer også i tillegg. 

• Økte strømkostnader+ 3,6 mill . (100% økning fra 2021)
• Bruk av fond -3,5 mill.
• Midlertidig slambehandling (ved ombygging av slamsilo) +0,8 mill.
• Resterende økning: Økt vedlikehold og generell pris- og lønnsvekst+ 2,8 mill.

Investeringsbudsjettet
Det foreslås investeringer på 142,7 mill.

• 5 mill. av dette refereres til ny pumpesump på Kilen
• 50 mill skyldes utsatt låneopptak til ny slamsilo og utbygging av garderober/kontor

(flyttet fra 2022 til 2023 budsjettet)
• Resterende - 87,7 mill. skyldes overtagelse av kommunale renseanlegg

Det tas opp lån for å finansiere investeringene. Lånenes løpetid vil avspeile gjenstående
nedskrivningstid på de ulike renseanleggene.

Samarbeid med kommunene
Det ble avholdt et møte med kommunene den 22.5.2022. Budsjettforslaget ble oversendt
samme uke for innspill og kommentar. Vi har ikke mottatt vesentlige innspill. Budsjettsaken
med vedlegg er også oversendt kommunene før styrets behandling.

VURDERINGER
Det er kun vedleggene 1-3 som vedtas som selskapets budsjett.
Dette innebærer at man innenfor budsjettrammen kan foreta justeringer mellom de ulike
ansvarsområdene uten å måtte gjøre en budsjettendring. Dette er i tråd med tidligere
praksis og i henhold til revisors anbefaling. Siden vi nå overtar flere kommunale anlegg og
endrer kontostrukturen, er det lagt ved flere vedlegg enn dem som vedtas. Dette gjøres for at
det skal være lettere for kommunene å se hvilke endringer som er gjort og er i tråd med
revisors anbefaling.

Innkreving av refusjon fra den enkelte kommune skjer i henhold til budsjett.
Dersom det blir et mindreforbruk, avsettes overskuddet på fond. Det opprettes eget
selvkostfond for hver av kommunene slik at avsetning til fond vil fordeles på den enkelte
kommune etter samme fordelingsnøkkel som budsjettet. Dette innebærer at dersom f.eks.
Bekkevika RA får et mindreforbruk på 1 mill. i 2023, så settes dette beløpet i sin helhet på
Færder kommunes fond.

Opplegget for å fordele over-lunderskudd mellom kommunene er diskutert med
regnskapsfører og revisor. Revisor har foreløpig ingen merknader, men vil avvente til
avlegging av årsregnskap for å se hvordan dette praktisere.

Strøm
Vi kjøper strøm via VOIS-avtalen. Denne avtalen har beskyttet oss det første året med høye
priser pga. langsiktige kjøp. Dette vil endre seg fremover. Gjennomsnittsprisen for strøm
kjøpt til renseanlegget, var i 2021 kr 0,66 pr kWh (inkl. nettleie). I juni 2022 var tilsvarende
pris kr 0,93 pr. kWh, en økning på 41%. Det er derfor lagt opp til en økning på 100 % i
forhold til budsjett 2021.

Nye renseanlegg
For Bekkevika RA har vi gode regnskapstall. Dette er lagt til grunn for budsjettet, men med
en forventet økning i slamutgiftene. Økningen på slamutgifter skyldes midlertidige løsninger
som må etableres mens slamsiloen på Tønsberg renseanlegg bygges om. Låneutgifter for
kjøp av renseanlegget og økte strømkostnader kommer også i tillegg.
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Søbyholmen RA ble satt i drift etter ombygging i fjor vår.  Vi har derfor ikke et fullt driftsår 
med erfaring.  Dessuten har Tønsberg kommune en svært grov kontering i regnskapet slik at 
det er vanskelig å hente ut kostnader for de enkelte renseanlegg. Det er derfor en større 
usikkerhet knyttet til disse postene. 
 
Budsjett for slambehandling på Søbyholmen og Bekkevika øker fra 1,0 til 1,8 mill. 
 
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 
 
Økonomiplanperioden. 
Budsjettet er bare bindende for det første året i økonomiplanperioden.  
Det er lagt til grunn en generell økning på 3,0 % i økonomiplanperioden. 
 
Det er sannsynlig at det i løpet av perioden vil komme utgifter til planlegging av 
nitrogenrensing, men neppe investeringsutgifter. Planleggingsutgiftene forventes å kunne 
dekkes innenfor rammen av 3 % økning av driftsutgifter i økonomiplanperioden. 
 
Investeringer i økonomiplanperioden 
Det er foreslått 8 mill. kr til ny pumpestasjon ved Færder vgs.  Eksisterende stasjon er 
gammel og moden for utskifting. Tiltaket utsettes til det kan sammenfalle med utvikling av 
området til boligformål. Utskiftingen er derfor plassert sist i økonomiplanperioden. 
 
Det er foreslått 2 mill. til utskifting av varmepumpen som er fra 2006. 
 
Det er foreslått 8,5 mill. kr til overbygg for utvendig sandfang. Tiltaket medfører en mer 
effektiv håndtering av sand og man vil spare inn over halvparten av låneutgiftene på redusert 
drift. Tiltaket vil også redusere luktulemper. Tiltaket bør ikke iverksettes før man har avklart 
om fremtidig plassering av nitrogenrenseanlegg, men tiltak bør sannsynligvis gjennomføres 
selv om renseanlegget flytter til Slagentangen. Endelig avklaring om dette foretas når 
premissene for nytt renseanlegg er lagt. 
 
Det foreslås avsatt 6 mill. til nytt renseanlegg i Vivestad. Behovet er tydelig, men driften er 
stabil.  Det er derfor forsvarlig å utsette investeringen et par år.  Det er ikke gjennomført 
forprosjekt, men det er innhentet en budsjettpris på samme type anlegg man har på 
Undrumsdal. 
 
Selvkostrente 
Selvkostrenten beregnes som 1 års gjennomsnitt av 5-årig SWAP-rente. Prognosen fra 
Kommunalbanken pr. 10.8.2022 er at den vil havne på 2,95 % som gjennomsnitt for 2023. 
med et tillegg på 0,5 %-poeng (jfr. selvkostforskriften) og med høyde for litt usikkerhet, tilsier 
dette at budsjettrenten i 2023 blir 4,0 %.   
 
Renten er satt lik i hele 4 års økonomiplanperioden. 
Endring i rentenivået på 0,5 %-poeng utgjør ca. 1,5 mill. kr i driftsbudsjettet. 
 
 
  

Søbyholmen RA ble satt i drift etter ombygging i fjor vår. Vi har derfor ikke et fullt driftsår
med erfaring. Dessuten har Tønsberg kommune en svært grov kontering i regnskapet slik at
det er vanskelig å hente ut kostnader for de enkelte renseanlegg. Det er derfor en større
usikkerhet knyttet til disse postene.

Budsjett for slambehandling på Søbyholmen og Bekkevika øker fra 1,0 til 1,8 mill.

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

Økonomiplanperioden.
Budsjettet er bare bindende for det første året i økonomiplanperioden.
Det er lagt til grunn en generell økning på 3,0 % i økonomiplanperioden.

Det er sannsynlig at det i løpet av perioden vil komme utgifter til planlegging av
nitrogenrensing, men neppe investeringsutgifter. Planleggingsutgiftene forventes å kunne
dekkes innenfor rammen av 3 % økning av driftsutgifter i økonomiplanperioden.

Investeringer i økonomiplanperioden
Det er foreslått 8 mill. kr til ny pumpestasjon ved Færder vgs. Eksisterende stasjon er
gammel og moden for utskifting. Tiltaket utsettes til det kan sammenfalle med utvikling av
området til boligformål. Utskiftingen er derfor plassert sist i økonomiplanperioden.

Det er foreslått 2 mill. til utskifting av varmepumpen som er fra 2006.

Det er foreslått 8,5 mill. kr til overbygg for utvendig sandfang. Tiltaket medfører en mer
effektiv håndtering av sand og man vil spare inn over halvparten av låneutgiftene på redusert
drift. Tiltaket vil også redusere luktulemper. Tiltaket bør ikke iverksettes før man har avklart
om fremtidig plassering av nitrogenrenseanlegg, men tiltak bør sannsynligvis gjennomføres
selv om renseanlegget flytter til Slagentangen. Endelig avklaring om dette foretas når
premissene for nytt renseanlegg er lagt.

Det foreslås avsatt 6 mill. til nytt renseanlegg i Vivestad. Behovet er tydelig, men driften er
stabil. Det er derfor forsvarlig å utsette investeringen et par år. Det er ikke gjennomført
forprosjekt, men det er innhentet en budsjettpris på samme type anlegg man har på
Undrumsdal.

Selvkostrente
Selvkostrenten beregnes som 1 ärs gjennomsnitt av 5-årig SWAP-rente. Prognosen fra
Kommunalbanken pr. 10.8.2022 er at den vil havne på 2,95 % som gjennomsnitt for 2023.
med et tillegg på 0,5 %-poeng (jfr. selvkostforskriften) og med høyde for litt usikkerhet, tilsier
dette at budsjettrenten i 2023 blir 4,0 %.

Renten er satt lik i hele 4 års økonomiplanperioden.
Endring i rentenivået på 0,5 %-poeng utgjør ca. 1,5 mill. kr i driftsbudsjettet.
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ALTERNATIVE LØSNINGER 
Selvkostfondet er på 8,3 mill. kr.  I henhold til selvkostforskriften skal overskudd tilbakeføres 
innen 3-5 år. Vi må derfor minst bruke 2,5 mill. Det foreslå å bruke 3,5 mill.  
Man kan alternativt velge å bruke mer enn 3,5 mill. av fondet i 2023. 
Siden budsjettåret 2023 er ekstra usikkert, anbefales det imidlertid å ha en viss reserve. 
 
Alle lån er med løpende Pt. rente i Kommunalbanken eller KLP.  Det er ikke vurdert 
fastrentelån, sertifikatlån eller å knytte renten opp mot NIBOR. 
 
Mange komponenter får hard medfart i et avløpsrenseanlegg.  Det er derfor, i tråd med 
tidligere praksis, satt av midler til aktivt vedlikehold. Erfaring tilsier at det er uheldig å 
redusere på vedlikeholdet. 

ALTERNATIVE LØSNINGER
Selvkostfondet er på 8,3 mill. kr. I henhold til selvkostforskriften skal overskudd tilbakeføres
innen 3-5 år. Vi må derfor minst bruke 2,5 mill. Det foreslå å bruke 3,5 mill.
Man kan alternativt velge å bruke mer enn 3,5 mill. av fondet i 2023.
Siden budsjettåret 2023 er ekstra usikkert, anbefales det imidlertid å ha en viss reserve.

AIie lån er med løpende Pt. rente i Kommunalbanken eller KLP. Det er ikke vurdert
fastrentelån, sertifikatlån eller å knytte renten opp mot NIBOR.

Mange komponenter får hard medfart i et avløpsrenseanlegg. Det er derfor, i tråd med
tidligere praksis, satt av midler til aktivt vedlikehold. Erfaring tilsier at det er uheldig å
redusere på vedlikeholdet.
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Vedlegg 1

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Driftsbudsjett
Tall i 1000 kr

Regnskap 
2020

Regnskap 
2021

Budsjett     
2022 2023

Driftsinntekter

Brukerbetalinger

Andre salgs- og leieinntekter 7 147 5 066 1 915 1 660
Overføringer og tilskudd fra kommunene 62 468 62 189 58 635 81 373
Statlige overføringer 0
Sum driftsinntekter 69 615 67 254 60 550 83 033

Driftsutgifter

Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter 8 697 9 604 9 270 14 075
Kjøp av varer og tjenester 44 136 41 533 38 160 48 165
Overføringer

Avskrivninger 10 065 10 255 10 480 10 480
Sum driftsutgifter 62 899 61 392 57 910 72 720

Driftsresultat 6 716 5 863 2 640 10 313

Finansposter

Renteinntekter 61 32 60 50
Renteutgifter 1 616 1 239 2 900 9 066
Avdrag på lån 10 630 11 305 10 280 15 277
Mottatte avdrag på utlån

Motpost kalkulatoriske avskrivninger 10 065 10 255 10 480 10 480
Ordinært resultat                                            
(Res. Før interne finansieringstransaksjoner) 4 597 3 605 0 -3 500

Interne finansieringstransaksjoner

Avsetninger 7 898 9 002
Bruk av tidligere avsetninger 3 358 5 397 3 500
kapitalregnskapet 58
Regnskapsmessig resultat 0 0 0 0
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Vedlegg 2
TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Investeringsbudsjett

Tall i 1000 kr

 
Regnskap 

2020
Regnskap 

2021
Budsjett     

2022 2023
Investeringer

Investeringer i varige driftsmidler 15 299 12 870 60 100 142 700
Utlån

Kjøp av aksjer og andeler 41 38
Sum investeringer 15 341 12 908 60 100 142 700

Finansiering

Bruk av lån 16 985 11 708 59 500 142 700
Salg av driftsmidler/fast eiendom 400 200
Tilskudd og refusjoner vedr. investeringer 800 400 0
Kompensasjon for merverdiavgift

Mottatte avdrag på utlån

Salg av aksjer og andeler

Bidrag fra årets driftsbudsjett/-regnskap 58
Netto avsetninger -1 702
Sum finansiering 15 341 12 908 60 100 142 700

Merknad:



12/22 Budsjett og økonomiplan 2023-2026 - 22/00022-2 Budsjett og økonomiplan 2023-2026 : Vedlegg 2 - Investeringsbudsjett 2023

Vedlegg 2
TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Investeringsbudsjett

Tall i 1000 kr

 
Regnskap 

2020
Regnskap 

2021
Budsjett     

2022 2023
Investeringer

Investeringer i varige driftsmidler 15 299 12 870 60 100 142 700
Utlån

Kjøp av aksjer og andeler 41 38
Sum investeringer 15 341 12 908 60 100 142 700

Finansiering

Bruk av lån 16 985 11 708 59 500 142 700
Salg av driftsmidler/fast eiendom 400 200
Tilskudd og refusjoner vedr. investeringer 800 400 0
Kompensasjon for merverdiavgift

Mottatte avdrag på utlån

Salg av aksjer og andeler

Bidrag fra årets driftsbudsjett/-regnskap 58
Netto avsetninger -1 702
Sum finansiering 15 341 12 908 60 100 142 700

Merknad:
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Tønsberg renseanlegg IKS Vedlegg 3

Tall i 1000 kr.

Tabell 1: Driftsutgifter / anleggstilskudd 2023 2024 2025 2026

Drift inkl. lån 23 029     23 720     24 431     25 164     
Anlegg -           -           -           -           
Fond -945         -675         -621         -           

Færder SUM 22 084     23 045     23 810     25 164     
Restgjeld 65 223     61 437     63 145     59 208     

Drift inkl. lån 61 844     63 699     65 610     67 579     
Anlegg -           -           -           -           
Fond -2 555      -1 825      -1 679      -           

Tønsberg SUM 59 289     61 874     63 931     67 579     
Restgjeld 206 540   194 549   199 961   187 493   
Drift inkl. lån 84 873     87 419     90 042     92 743     
Anlegg -           -           -           -           
Fond -3 500      -2 500      -2 300      -           

Totalt SUM 81 373     84 919     87 742     92 743     
Restgjeld 271 763   255 986   263 106   246 702   

Forutsetninger:
Kostnadsøkning i øk.plan perioden - drift (eksl. lån) 3,0 % 3,0 % 3,0 %
Rentenivå 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 %

Budsjettert kostnad for behandling av septik i 2021 - kr pr. m3: kr 139,00

Tall i 1000 kr.

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

11500 - Felles drift
Færder 27,1 % Tønsberg 72,9 %

1 700

12500 - Avløpsnett
Færder 25,0 % Tønsberg 75,0 %

8 000
Ny pumpesump P9 Kilen 5 000

14000 - Renseanlegg Vallø
Færder 20,0 % Tønsberg 80,0 %

50 000
8 500

2 000

15000 - Septikmottak
Færder 38,0 % Tønsberg 62,0 %

16100 Bekkevika RA
Færder 100,0 % Tønsberg 0,0 %

Kjøp Bekkevika RA - 17 år 16 000

17100 - 17200 - 17300  Søbyholmen - Undrumsdal - Vivestad RA
Færder 0,0 % Tønsberg 100,0 %

50 000
Kjøp Søbyholmen RA - 14 år 5 000

15 000
6 000

SUM  - Lånefinansiert 142 700 2 000 14 500 8 000
SUM - salg av driftsmidler
SUM - finansert ved tilskudd fra kommunene

Tall i 1000 kr.

Tabell 3:
Fordeling - andel av finansiering

27 712 400 1 700 2 000

114 988 1 600 12 800 6 000
SUMMER 142 700 2 000 14 500 8 000

Færder - anleggstillskudd
Færder - lånefinansiering
Tønsberg anleggstilskudd
Tønsberg - lånefinansiering

2026

3 driftsbiler -  

Ny P19  Færder vgs.

Ledningsnett Ringveien

Ny varmepumpe

Kjøp Søbyholmen RA - 40år

Kjøp Undrumsdal RA
Nytt renseanlegg Vivestad

2026

202520242023

ØKONOMIPLAN   2023 - 2026

Overbygg utvendig sandfang

2023 2024 2025

Restfinansiering - ny slamsilo (overført fra 2022)
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Vedlegg 4
Tønsberg renseanlegg IKS
FORDELING AV DRIFTSUTGIFTER inkl. låneutgifter 2023

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

10000
1001-
1200 Administrasjon 2) 100 27,0 73,0 66             177              243           

11500 3500 Felles drift 2) 100 27,0 73,0 1 255        3 393           4 648        
12500 3530 Avløpsnett 100 32,0 68,0 2 642        5 615           8 257        
14000 3500 Renseanlegg 100 20,0 80,0 10 226      40 902         51 128      
15000 3540 Septikmottak 100 36,0 64,0 900           1 599           2 499        
16100 3500 Bekkevika 100 100,0 0,0 6 996        -               6 996        
17100 3500 Søbyholmen 100 0,0 100,0 -            5 149           5 149        
17200 3500 Undrumsdal 100 0,0 100,0 -            1 823           1 823        
17300 3500 Vivestad 100 0,0 100,0 -            630              630           

SUM 22 084      59 289         81 373      
1) Fordelingen baseres på ny eieravtale gjeldende fra 1.1.2023

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

FORDELTE UTGIFTER%-FORDELING 1)
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Vedlegg 5

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 14 497 14 932 15 380 15 842 16 317
Drift 33 906 37 520 38 020 37 990 36 185 46 455 47 849 49 284 50 763 52 286 53 854
Låneutgifter 12 086 14 947 14 749 13 788 13 180 24 343 26 338 25 318 26 607 25 951 25 294
Anleggstilskudd 900 1 200 0 800 400 0 0 0 0
Fond -800 -3 500 -2 500 -2 300
SUM Innbetaling 54 402 61 559 62 369 61 513 59 035 81 373 86 184 87 234 92 749 94 078 95 465
Økning i % 2,3 % 8,3 % 1,3 % -1,4 % -4,0 % 37,8 % 5,9 % 1,2 % 6,3 % 1,4 % 1,5 %
Restgjeld pr.31.12 128 720  121 157  132 527  146 222  144 340  271 763  255 986  263 106  246 702  230 297  213 892  
Bundet fond pr. 31.12 -1 272      2 490       7 087       8 308       8 308       4 808       2 308       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 - FOND
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 532
Inntekter -500
Overføring fra kommunene -4 648
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 1 817
Inntekter 0 0 0
Overføring fra kommunene -5 340 -7 185 -8 257
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 16 378
Inntekter -4 206 -660 -660
Overføring fra kommunene -51 285 -46 100 -51 128
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 2 090
Låneutgifter 665 760 909
Inntekter -675 -500 -500
Overføring fra kommunene -1 440 -2 050 -2 499
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 1 165
Inntekter 0 0 0
Overføring fra kommunene 0 0 -6 996
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 2 819
Inntekter 0 0 0
Overføring fra kommunene 0 0 -5 149
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 0 723
Inntekter 0 0 0
Overføring fra kommunene 0 0 -1 823
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 48 165
Låneutgifter 12 530 13 180 24 343
Inntekter -4 942 -1 220 -1 710
Overføring fra kommunene -60 465 -58 635 -81 373
Premieavvik -677 0 0
Bruk av fond 0 0 -3 500

SUM 1 982 3 550 0
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HØRINGSUTTALELSE   NY IKS-LOV 

 
Forslag til vedtak: 
Styret vedtar «Kommentar til endringer i IKS-loven» som selskapets høringsuttalelse. 
 
Vedlegg:  
Kommentar til endringer i IKS-loven 
 
Ikke-vedlagte saksdokument: 
Høringsnotat fra departementet dat. 25.5.2022 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoyring-endringer-i-lov-om-interkommunale-selskaper-
mv/id2914452/?expand=horingsnotater&lastvisited=undefined 
 
 
SAKSFRAMSTILLING 
 
 
BAKGRUNN 
Kommunal- og distriktsdepartementet har sendt ut på høring et forslag til endringer i IKS-
loven. Høringsfrist er 23. september 2022.  
 
Den største endringen for vårt selskap er forslaget om åpne styremøter. 
 
 
FAKTAGRUNNLAG 
Det er foreslått følgende endringer i loven 
• Økt innsyn og åpenhet (for IKS som omfattes av offentlighetsloven, herunder oss) 

o Åpne styremøter og representantskapsmøter 
o Saksdokument og møteprotokoller skal være allment tilgjengelig 

 
• Endret ansvar for styret (IKS-lov § 13) 

o Presisering av styrets forvalteransvar 
o Presisering av styrets ansvar for økonomi mv. 

 
• Endringer i regler om økonomiforvaltning 

o Nye frister for årsberetning og årsregnskap 
o Krav om budsjettbalanse og rask inndekking av underskudd 
o Krav til innhold i årsbudsjett og økonomiplan skal være som for kommunene 

etter kommuneloven 
o Klargjøring av rollene til representantskapet og styret vedr. økonomiplan og 

årsbudsjett 
o Økonomiplanen skal vise hvordan formål og strategier blir fulgt opp 
o Forskriftsendringer som knytter IKS tettere opp mot kommunenes 

regnskapsføring. 
 

TØNSBERG RENSEANLEGG /KS
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Saksgang
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22/00028-4
Jørgen Fidjeland
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HØRINGSUTTALELSE NY IKS-LOV

Forslag til vedtak:
Styret vedtar «Kommentar til endringer i IKS-loven» som selskapets høringsuttalelse.

Vedlegg:
Kommentar til endringer i IKS-loven

Ikke-vedlagte saksdokument:
Høringsnotat fra departementet dat. 25.5.2022
https:l/www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoyring-endringer-i-/ov-om-interkommunale-se/skaper-
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SAKSFRAMSTILLING

BAKGRUNN
Kommunal- og distriktsdepartementet har sendt ut på høring et forslag til endringer i IKS-
loven. Høringsfrist er 23. september 2022.

Den største endringen for vårt selskap er forslaget om åpne styremøter.

FAKTAGRUNNLAG
Det er foreslått følgende endringer i loven

• Økt innsyn og åpenhet (for IKS som omfattes av offentlighetsloven, herunder oss)
o Åpne styremøter og representantskapsmøter
o Saksdokument og møteprotokoller skal være allment tilgjengelig

• Endret ansvar for styret (lKS-lov§ 13)
o Presisering av styrets forvalteransvar
o Presisering av styrets ansvar for økonomi mv.

• Endringer i regler om økonomiforvaltning
o Nye frister for årsberetning og årsregnskap
o Krav om budsjettbalanse og rask inndekking av underskudd
o Krav til innhold i årsbudsjett og økonomiplan skal være som for kommunene

etter kommuneloven
o Klargjøring av rollene til representantskapet og styret vedr. økonomiplan og

årsbudsjett
o Økonomiplanen skal vise hvordan formål og strategier blir fulgt opp
o Forskriftsendringer som knytter IKS tettere opp mot kommunenes

regnskapsføring.
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• Om representantskapet 
o Krav om å velge minst 2 vararepresentanter til representantskapet 
o fjerne krav om at selskapsavtalen skal angi antall styremedlemmer 

(flytte fastsettelsen av antall styremedlemmer fra kommunestyret til 
representantskapet) 

o Godtgjørelse for ledervervet i representantskapet skal betales av selskapet 
(mens godtgjørelsen til representantskapets leder som representantskaps-
medlem skal betales av kommunen) 

o Kommunestyrene kan benytte avtalevalg ved valg av 
representantskapsmedlemmer (dersom kommunene har flere enn ett medlem) 

o Endringer i delegasjonsregler for valg til representantskapet for kommuner 
med parlamentarisk styringsform 
 

• Redusert statlig rolle overfor IKS 
o Fjerner krav om departementets godkjenning for å avvikle et IKS 

 
• Presisering av taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven 

 
 
VURDERINGER 
Vedlagt følger forslag til uttalelse.  I uttalelsen er det kun omtalt forhold som vurderes å være 
av betydning for vårt selskap. 
 
Disse momentene er kommentert i vedlagte forslag til uttalelse: 
• Åpne styremøter 
• Endret frist for avlegging av regnskap 
• Fristen på ett år for å dekke inn underskudd 
• Godtgjørelse til ledervervet i representantskapet 

 
 
I denne saken vil jeg ellers bemerke følgende: 
• Endringene om styrets ansvar i § 13: 

Endringene fremmes for å øke styrets bevissthet om sitt forvaltningsansvar. 
 
I dagens lov har styret ansvar for «en tilfredsstillende organisasjon» av selskapets 
virksomhet.  Dette foreslås endret til «en forsvarlig organisering»… 
 
Andre endringer: (tillegg fra dagens lovtekst er satt i understreket kursiv)  
«Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, 
selskapsavtalen, selskapets økonomiplan og årsbudsjett og andre vedtak og 
retningslinjer fastsatt av representantskapet. Styret skal holde seg orientert om 
selskapets økonomiske stilling og påse at selskapets virksomhet, regnskap, og skal 
sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende 
kontroll.» 
 
Det er for flere år siden utviklet en rapportmal til styret som fremmes skriftlig på alle 
styremøtene. Denne malen anses å fullt ut dekke de forhold som ligger til grunn for 
lovendringen. 
 

• Forståelsen om at åpne møter skal være tilgjengelig for alle, innebærer i praksis at 
møtene må overføres på web. Selskapet må eventuelt anskaffe slikt utstyr/-
programvare, eller avholde møtene i kommunenes lokaler. 
 

• Om representantskapet
o Krav om å velge minst 2 vararepresentanter til representantskapet
o fjerne krav om at selskapsavtalen skal angi antall styremedlemmer

(flytte fastsettelsen av antall styremedlemmer fra kommunestyret til
representantskapet)

o Godtgjørelse for ledervervet i representantskapet skal betales av selskapet
(mens godtgjørelsen til representantskapets leder som representantskaps-
medlem skal betales av kommunen)

o Kommunestyrene kan benytte avtalevalg ved valg av
representantskapsmedlemmer (dersom kommunene har flere enn ett medlem)

o Endringer i delegasjonsregler for valg til representantskapet for kommuner
med parlamentarisk styringsform

• Redusert statlig rolle overfor IKS
o Fjerner krav om departementets godkjenning for å avvikle et IKS

• Presisering av taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven

VURDERINGER
Vedlagt følger forslag til uttalelse. I uttalelsen er det kun omtalt forhold som vurderes å være
av betydning for vårt selskap.

Disse momentene er kommentert i vedlagte forslag til uttalelse:
• Åpne styremøter
• Endret frist for avlegging av regnskap
• Fristen på ett år for å dekke inn underskudd
• Godtgjørelse til ledervervet i representantskapet

I denne saken vil jeg ellers bemerke følgende:
• Endringene om styrets ansvar i § 13:

Endringene fremmes for å øke styrets bevissthet om sitt forvaltningsansvar.

I dagens lov har styret ansvar for «en tilfredsstillende organisasjon» av selskapets
virksomhet. Dette foreslås endret til «en forsvarlig organisering»...

Andre endringer: (tillegg fra dagens lovtekst er satt i understreket kursiv)
«Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål,
selskapsavtalen, selskapets økonomiplan og årsbudsjett og andre vedtak og
retningslinjer fastsatt av representantskapet. Styret skal holde seg orientert om
selskapets økonomiske stilling og påse at selskapets virksomhet, regnskap, og skal
sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende
kontroll.»

Det er for flere år siden utviklet en rapportmal til styret som fremmes skriftlig på alle
styremøtene. Denne malen anses å fullt ut dekke de forhold som ligger til grunn for
lovendringen.

• Forståelsen om at åpne møter skal være tilgjengelig for alle, innebærer i praksis at
møtene må overføres på web. Selskapet må eventuelt anskaffe slikt utstyr/-
programvare, eller avholde møtene i kommunenes lokaler.
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• Styresaker og protokoller ligger allerede tilgjengelige på selskapets hjemmeside. 
 

• Selskapet fører regnskapet etter kommunale regnskapsprinsipper og de fleste av de 
foreslåtte endringene er allerede innført. Det er derfor ikke kommentert på dette. 
 
 

 
 
 
ALTERNATIVE LØSNINGER 
Styret vedtar endelig uttalelse. 

• Styresaker og protokoller ligger allerede tilgjengelige på selskapets hjemmeside.

• Selskapet fører regnskapet etter kommunale regnskapsprinsipper og de fleste av de
foreslåtte endringene er allerede innført. Det er derfor ikke kommentert på dette.

ALTERNATIVE LØSNINGER
Styret vedtar endelig uttalelse.
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           NOTAT 
 

 
 
 
Emne: HØRINGSUTTALELSE 

Forslag til endringer i IKS-loven (dat. 25.5.2022) 
 

Til: Kommunal- og distriktsdepartementet 

Fra: Tønsberg Renseanlegg IKS 

Dato: 5. september 2022 Arkiv:  

 
 
Styret i Tønsberg renseanlegg IKS har i møte den 5.9.2022 vedtatt følgende uttalelse til forslag 
om endringer i IKS-loven: 
 
Åpne styremøter 
Styret er negative til et krav om åpne styremøter og mener at dette hemmer styrets arbeid. 
 
Begrunnelse: 

 
• Styremedlemmene er valgt som ansvarlige, kompetente personer, uten tilknytning til 

politisk parti eller annen gruppering, og har derved ingen gruppe å støtte seg på, men kun 
seg selv.  
 
Styremedlemmene har ingen «gruppemøter» der man drøfter saker før styremøtene.  
Alle de refleksjoner og spørsmål den enkelte måtte ha, kommer fram i styremøtene.  
Ingen ønsker å legge bånd på «dumme spørsmål».  
 
Ingen politiske partier eller annen gruppering kan ansvarliggjøres for styremedlemmenes 
meninger, kun det enkelte styremedlem selv. 
 

• Konsekvensene ved å åpne møtene for presse og tilhørere, vil for enkelte oppfattes som 
at de må legge bånd på seg, - og heller gi uttrykk for meninger og stille «dumme 
spørsmål» på andre plattformer som mail, SMS, telefon, m.v.,  
eller i verste fall skape et behov for arbeidsmøter, der man kan arbeide og drøfte uten 
tilhørere. Da vil lett grunnlaget for avgjørelser legges i de lukkede rom. 
 

• Det er ønskelig å ha styremøter med stor takhøyde, ingen skal føle at de ikke kan gi 
uttrykk for meninger. Heller ikke skal noen kunne bruke styremøter som en arena for 
strategier overfor media. Det er faglighet og kun selskapets beste som skal ha fokus. 
 

• Et lite selskap, som vårt, har liten administrasjon og er i flere saker avhengig av å kunne 
drøfte saker med styret på et tidlig stadium, både for å få innspill av faglige art (økonomi, 
jus) og av politisk karakter (hva er viktige momenter for representantskapet / 
kommunestyret å få belyst i den konkrete sak).   
 
Et krav om åpne styremøter vil i større grad kreve at sakene er «ferdigtygde» før de 
fremmes som sak. Styrets påvirkning i tidlig fase reduseres og viktige innspill til 
administrasjonen i denne fasen reduseres også. 
 

. · s e e -: r ° °hi$$ r a s E R G
f RENsENLEGG

, 1terkommunalt selskap
NOTAT

Emne: HØRINGSUTTALELSE
Forslag til endringer i IKS-loven (dat. 25.5.2022)

Til:

Fra:

Dato:

Kommunal- og distriktsdepartementet

Tønsberg Renseanlegg IKS

5. september 2022 Arkiv:

Styret i Tønsberg renseanlegg IKS har i møte den 5.9.2022 vedtatt følgende uttalelse til forslag
om endringer i IKS-loven:

Åpne styremøter
Styret er negative til et krav om åpne styremøter og mener at dette hemmer styrets arbeid.

Begrunnelse:

• Styremedlemmene er valgt som ansvarlige, kompetente personer, uten tilknytning til
politisk parti eller annen gruppering, og har derved ingen gruppe å støtte seg på, men kun
seg selv.

Styremedlemmene har ingen «gruppemøter» der man drøfter saker før styremøtene.
AIie de refleksjoner og spørsmål den enkelte måtte ha, kommer fram i styremøtene.
Ingen ønsker å legge bånd på «dumme spørsmål».

Ingen politiske partier eller annen gruppering kan ansvarliggjøres for styremedlemmenes
meninger, kun det enkelte styremedlem selv.

• Konsekvensene ved å åpne møtene for presse og tilhørere, vil for enkelte oppfattes som
at de må legge bånd på seg, - og heller gi uttrykk for meninger og stille «dumme
spørsmål» på andre plattformer som mail, SMS, telefon, m.v.,
eller i verste fall skape et behov for arbeidsmøter, der man kan arbeide og drøfte uten
tilhørere. Da vil lett grunnlaget for avgjørelser legges i de lukkede rom.

• Det er ønskelig å ha styremøter med stor takhøyde, ingen skal føle at de ikke kan gi
uttrykk for meninger. Heller ikke skal noen kunne bruke styremøter som en arena for
strategier overfor media. Det er faglighet og kun selskapets beste som skal ha fokus.

• Et lite selskap, som vårt, har liten administrasjon og er i flere saker avhengig av å kunne
drøfte saker med styret på et tidlig stadium, både for å få innspill av faglige art (økonomi,
jus) og av politisk karakter (hva er viktige momenter for representantskapet/
kommunestyret å få belyst i den konkrete sak).

Et krav om åpne styremøter vil i større grad kreve at sakene er «ferdigtygde» før de
fremmes som sak. Styrets påvirkning i tidlig fase reduseres og viktige innspill til
administrasjonen i denne fasen reduseres også.
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• I alle viktige saker, herunder strategiplan og tiltak som får budsjettmessige konsekvenser 
mv., er styret kun et saksforberedende organ, mens beslutningene fattes av 
representantskapet. Dette svekker behovet for å kreve åpne styremøter. 
 

• Styret er i dag faglig sammensatt med folk med bakgrunn fra kommunal 
administrasjon/politisk arbeid, jus, økonomi og faglig erfaring innenfor vårt 
ansvarsområde. Dette har vært en bevisst og ønsket endring over flere år.   
Tidligere var styret sammensatt av politikere fra eierkommunene.  
 
Det er å frykte at krav om åpne møter vil føre til en dreining tilbake til et rent politisk 
sammensatt styre, jfr. kommentar over om å ha en gruppe å støtte seg til som 
styremedlem. 
 

• Styret har av og til møter på andre steder enn de faste lokalitetene, i forbindelse med 
seminar, befaringer mv.  Denne praksisen blir det blir vanskelig å videreføre med krav om 
åpne møter og tilhørende overføring på web. 
 
 

Godtgjørelse til ledervervet i representantskapet 
Vi finner dette forslaget problematisk.   
 
Vi er et selskap som har all vår virksomhet innenfor ett selvkostområde. Men denne utgiften kan 
ikke dekkes av selvkost. Dette innebærer at vi må be eierkommunene utbetale en egen 
budsjettsum for dette formålet som de ikke kan dekke over kommunens selvkostregnskap, og 
dermed må finne dekning innenfor kommunes ordinære budsjett.  Dette må komme som en egen 
overføring i tillegg til refusjoner innenfor selvkostområdet. 
 
I mange tilfeller vil et IKS kunne bygge opp et eget fond utenom selvkost, basert på forskjellen i 
faktisk rente og den kalkulatoriske selvkostrenten. Men dersom man pga. underskudd året før, 
eller andre forhold, har tappet dette fondet, må man be om egen bevilgning som nevnt over. 
 
Det synes ellers å være svært uryddig at godtgjørelse for et lederverv skal utbetales fra to ulike 
organer. 
 
 
Endringer i regler om økonomiforvaltning 
Det er positivt at fristene for avlevering av regnskap og årsberetning mv. er forskjøvet. 
Den kritiske fristen er imidlertid fristen for styret å avlegge regnskap.  Denne er forskjøvet kun 1 
uke, fra 15 til 22 februar. Øvrige frister har fått vesentlig lengre forskyvning. 
 
Fristen for avlevering av regnskap er nå sammenfallende med kommunenes frist. 
Men i kommunene er det tilstrekkelig at direktør og regnskapsfører avlegger regnskapet innen 22 
februar.   
 
I et IKS derimot, tolkes regelen i dag av revisor slik at det er styret som må avlegge regnskapet 
innen samme dato. Dette innebærer at daglig leder må ha regnskapet klar med noter og 
kommentarer til regnskapet minst en uke tidligere slik at styret får anledning til å sette seg inn i 
saken før årsregnskapet behandles.  
 
Styret behandler som hovedregel årsregnskap og årsberetning samtidig.  I praksis må derfor 
årsberetningen legges frem for styret sammen med årsregnskapet.  Det synes unaturlig at det er 
så stor avstand i fristene for årsregnskap og årsberetning. 
 
Det er ønskelig at styrets frist for å avlegge regnskap settes til 15. mars. 

Tønsberg Renseanlegg IKS Side 2

• I alle viktige saker, herunder strategiplan og tiltak som får budsjettmessige konsekvenser
mv., er styret kun et saksforberedende organ, mens beslutningene fattes av
representantskapet. Dette svekker behovet for å kreve åpne styremøter.

• Styret er i dag faglig sammensatt med folk med bakgrunn fra kommunal
administrasjon/politisk arbeid, jus, økonomi og faglig erfaring innenfor vårt
ansvarsområde. Dette har vært en bevisst og ønsket endring over flere år.
Tidligere var styret sammensatt av politikere fra eierkommunene.

Det er å frykte at krav om åpne møter vil føre til en dreining tilbake til et rent politisk
sammensatt styre, jfr. kommentar over om å ha en gruppe å støtte seg til som
styremedlem.

• Styret har av og til møter på andre steder enn de faste lokalitetene, i forbindelse med
seminar, befaringer mv. Denne praksisen blir det blir vanskelig å videreføre med krav om
åpne møter og tilhørende overføring på web.

Godtgjørelse til ledervervet i representantskapet
Vi finner dette forslaget problematisk.

Vi er et selskap som har all vår virksomhet innenfor ett selvkostområde. Men denne utgiften kan
ikke dekkes av selvkost. Dette innebærer at vi må be eierkommunene utbetale en egen
budsjettsum for dette formålet som de ikke kan dekke over kommunens selvkostregnskap, og
dermed må finne dekning innenfor kommunes ordinære budsjett. Dette må komme som en egen
overføring i tillegg til refusjoner innenfor selvkostområdet.

I mange tilfeller vil et IKS kunne bygge opp et eget fond utenom selvkost, basert på forskjellen i
faktisk rente og den kalkulatoriske selvkostrenten. Men dersom man pga. underskudd året før,
eller andre forhold, har tappet dette fondet, må man be om egen bevilgning som nevnt over.

Det synes ellers å være svært uryddig at godtgjørelse for et lederverv skal utbetales fra to ulike
organer.

Endringer i regler om økonomiforvaltning
Det er positivt at fristene for avlevering av regnskap og årsberetning mv. er forskjøvet.
Den kritiske fristen er imidlertid fristen for styret å avlegge regnskap. Denne er forskjøvet kun 1
uke, fra 15 til 22 februar. Øvrige frister har fått vesentlig lengre forskyvning.

Fristen for avlevering av regnskap er nå sammenfallende med kommunenes frist.
Men i kommunene er det tilstrekkelig at direktør og regnskapsfører avlegger regnskapet innen 22
februar.

I et IKS derimot, tolkes regelen i dag av revisor slik at det er styret som må avlegge regnskapet
innen samme dato. Dette innebærer at daglig leder må ha regnskapet klar med noter og
kommentarer til regnskapet minst en uke tidligere slik at styret får anledning til å sette seg inn i
saken før årsregnskapet behandles.

Styret behandler som hovedregel årsregnskap og årsberetning samtidig. I praksis må derfor
årsberetningen legges frem for styret sammen med årsregnskapet. Det synes unaturlig at det er
så stor avstand i fristene for årsregnskap og årsberetning.

Det er ønskelig at styrets frist for å avlegge regnskap settes til 15. mars.
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Regnskapet vil da fortsatt være avlagt minst 4 uker før det skal være ferdig revidert. 
 
Alternativt kan man gi åpning for at daglig leder og regnskapsfører ferdigstiller regnskap innen 22 
februar, og at styret avlegger regnskap og årsberetning innen 15/31 mars. 
 
 
Inndekning av underskudd 
Det foreslås at underskudd på årsregnskapet skal føres opp til dekning i det følgende års 
budsjett. 
Vårt selskap har all sin virksomhet innenfor ett selvkostområde. I selvkostforskriften er fristen for 
å dekke inn over-/underskudd 3-5 år. Departementets forslag er derfor i konflikt med dette.  
 
Det foreslås derfor at fristen for inndekking av underskudd samkjøres med reglene i 
selvkostforskriften. 
 
 
 
Tønsberg den 5.9.2022 
 
Jørgen Fidjeland 
Daglig leder 
Sign. 
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Jørgen Fidjeland
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Sign.
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