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Møteprotokoll 
Styret for FREVAR KF 
 
 
Møtedato: 30.10.2020 
Tidspunkt: fra kl. 09.00 til kl. 12.30 
Møtested: Habornveien 61, 1630 Gamle Fredrikstad, møterom Klasserom 
Fra – til saksnr.: 22/20-26/20   
 
Frammøteliste 

Medlemmer: Sign. Møtt: Møtende 
varamedlemmer: 

Hege Dubec, leder  X  

Ida Irene Julsen, nestleder  X  

Dana Ghazi, medlem  X  

Tor Prøitz, medlem  X  

Leif Eriksen, medlem  X  

Cecilie Sahlin, medlem  X  

Hans Peter Dahl, medlem  X  
 
Fra adm. møtte: Fredrik Hellström og Ann-Kristin Stedjeberg  
Som tilhørere fra adm. møtte:  

 

Merknader 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 7 av 7. 
Leif Eriksen forlot møtet kl. 10.30. 
Kl. 12.00 Orienteringer 
 
Det innkalles til ekstra styremøte 24/11-20 kl. 14.00. 
 
 
 
 

…………………….  ……………………. 
Fredrik Hellström  Ann-Kristin Stedjeberg  

direktør  referent  
 
 

Hovedutskrift er sendt til 
Medlemmene 
Andre 
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Styret for FREVAR KFs møte 30.10.2020 
 
Sakliste 
 
  Side 

PS 22/20 Protokoll fra møte 15.09.20  

PS 23/20 Regnskapsrapport 2. tertial 2020  

PS 24/20 Etablering av nytt avløpsrenseanlegg på Øra  

PS 25/20 Budsjett 2021 - HP 21-24 FREVAR KF  

PS 26/20 Orienteringer  

OS 2/20 Justering av lønn direktør  
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PS 22/20 Protokoll fra møte 15.09.20 
 

Styret for FREVAR KFs behandling 30.10.2020: 
 
Votering 
Protokollen fra møte 15.09.2020 ble enstemmig godkjent. 
 

Styret for FREVAR KFs vedtak 30.10.2020: 
Protokollen fra møte 15.09.2020 ble enstemmig godkjent. 
 
 
 
 
PS 23/20 Regnskapsrapport 2. tertial 2020 

Direktørens innstilling 
Direktøren anbefaler styret i FREVAR KF å fatte slikt vedtak: 
1. Regnskapsrapport pr. 31.08.20 tas til orientering. 

 
Fredrikstad, 22.10.2020 

Styret for FREVAR KFs behandling 30.10.2020: 
 
Votering 
Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Styret for FREVAR KFs vedtak 30.10.2020: 
1. Regnskapsrapport pr. 31.08.20 tas til orientering. 

 
 
 
 
PS 24/20 Etablering av nytt avløpsrenseanlegg på Øra 

Direktørens innstilling 
Direktøren anbefaler styret i FREVAR KF å fatte slikt vedtak: 
1. Direktør anbefaler at nytt avløpsrenseanlegg for Fredrikstad eller Sarpsborg og 

Fredrikstad, bygges med teknologi i henhold til anbefaling i gjennomført forprosjekt 
(MBBR, Moving Bed Biological Reactor). 

2. Endelig vedtak om hvilket anlegg som skal bygges på Øra gjøres i sak som legges frem 
av Teknisk drift og avgjøres av bystyret. 

3. FREVAR følger bystyrets valg av hvilket anlegg som skal bygges, og starter prosessen 
umiddelbart etter vedtak. 

 
Fredrikstad, 19.10.2020 
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Styret for FREVAR KFs behandling 30.10.2020: 
 
Forslag fra Tor Prøitz om tillegg til pkt. 2: 
 

Saken vil bli forelagt FREVAR-styret før beslutning tas. 
 
Forslag fra Tor Prøitz til nytt pkt. 4: 
 

FREVAR vil ut fra foreliggende utredninger og rapporter anbefale et felles anlegg for 
Sarpsborg, Hvaler og Fredrikstad kommuner. Bakgrunnen for anbefalingen er at et 
fellesanlegg vil gi de laveste gebyrene for vannrensing for innbyggerne i de tre 
kommunene. 

 
Votering 
Punkt 1. ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 2. med tillegg foreslått av Tor Prøitz ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 3. ble enstemmig vedtatt. 
Forslag om nytt punkt 4. foreslått av Tor Prøitz falt mot en stemme (Tor Prøitz). 
 

Styret for FREVAR KFs vedtak 30.10.2020: 
1. Direktør anbefaler at nytt avløpsrenseanlegg for Fredrikstad eller Sarpsborg og 

Fredrikstad, bygges med teknologi i henhold til anbefaling i gjennomført forprosjekt 
(MBBR, Moving Bed Biological Reactor). 

2. Endelig vedtak om hvilket anlegg som skal bygges på Øra gjøres i sak som legges frem 
av Teknisk drift og avgjøres av bystyret. Saken vil bli forelagt FREVAR-styret før 
beslutning tas. 

3. FREVAR følger bystyrets valg av hvilket anlegg som skal bygges, og starter prosessen 
umiddelbart etter vedtak. 

 
 
PS 25/20 Budsjett 2021 - HP 21-24 FREVAR KF 

Direktørens innstilling 
Direktøren anbefaler styret i FREVAR KF å fatte slikt vedtak: 
1.  Handlingsplan for 2021 – 2024 vedtas. 
2.  Årsbudsjett for 2021 vedtas. 
3.  Det godkjennes låneopptak av inntil kr 74.000.000,- for 2021, iht. 

investeringsbudsjettet i vedlagt plandokument. 
4.  Priser innenfor foretakets næringsdrift fastsettes innenfor gjeldende avtaler, eller i 

samsvar med markedsutviklingen. 
5.  Priser innenfor selvkostområdet vedtas i henhold til vedlegg til saken. 
6.  Godtgjøring til FREVAR-styret vedtas i henhold til saksframlegget. 
7.  Budsjettendringer for 2020 vedtas iht. saksframlegget. 

 
Fredrikstad, 22.10.2020 
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Styret for FREVAR KFs behandling 30.10.2020: 
 
Forslag fra Ida Julsen om nytt punkt 8: 
 

I kommende arbeid med Handlingsplan 2022-25 utvikles kapittelet om FREVARs 
miljøpolitikk etter modell fra oppsett om personalpolitikk med klare forutsetninger, 
miljømål, opplæring etc. og utvikles i samarbeid med kommunens klimamålsetninger. 
 

Votering 
Direktørens innstilling med forslag fra Ida Julsen om nytt pkt. 8 ble enstemmig vedtatt. 
 

Styret for FREVAR KFs vedtak 30.10.2020: 
8.  Handlingsplan for 2021 – 2024 vedtas. 
9.  Årsbudsjett for 2021 vedtas. 
10.  Det godkjennes låneopptak av inntil kr 74.000.000,- for 2021, iht. 

investeringsbudsjettet i vedlagt plandokument. 
11.  Priser innenfor foretakets næringsdrift fastsettes innenfor gjeldende avtaler, eller i 

samsvar med markedsutviklingen. 
12.  Priser innenfor selvkostområdet vedtas i henhold til vedlegg til saken. 
13.  Godtgjøring til FREVAR-styret vedtas i henhold til saksframlegget. 
14.  Budsjettendringer for 2020 vedtas iht. saksframlegget. 
15.  I kommende arbeid med Handlingsplan 2022-25 utvikles kapittelet om FREVARs 

miljøpolitikk etter modell fra oppsett om personalpolitikk med klare forutsetninger, 
miljømål, opplæring etc. og utvikles i samarbeid med kommunens klimamålsetninger. 

 
 
 
 
PS 26/20 Orienteringer 
 
OS 2/20 Justering av lønn direktør 
 
Votering 
Lønnsjustering for direktør vedtas med kr. 3.015,- økning på grunnlønn. 
 

Styret for FREVAR KFs vedtak 30.10.2020: 
Lønnsjustering for direktør vedtas med kr. 3.015,- økning på grunnlønn. 
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Protokoll fra møte 24.11.20  
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Møteprotokoll 
Styret for FREVAR KF 
 
 
 
Møtedato: 24.11.2020 
Tidspunkt: fra kl. 14.00 til kl. 15.30 
Møtested: Habornveien 61, 1630 Gamlebyen (ekstramøte), møterom Klasserommet 
Fra – til saksnr.: 27/20   
 
Frammøteliste 

Medlemmer: Sign. Møtt: Møtende 
varamedlemmer: 

Hege Dubec, leder  X  

Ida Irene Julsen, nestleder  X  

Dana Ghazi, medlem  X  

Tor Prøitz, medlem  X  

Leif Eriksen, medlem  X  

Cecilie Sahlin, medlem  X  

Hans Peter Dahl, medlem  X  
 
Fra adm. møtte: Fredrik Hellström og Ann-Kristin Stedjeberg  
Som tilhørere fra adm. møtte:  

 

Merknader 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 7 av 7. 
 
 
 
 
 

…………………….  ……………………. 
Fredrik Hellström  Ann-Kristin Stedjeberg  

Direktør  referent  
 
 

Hovedutskrift er sendt til 
Medlemmene 
Andre 
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Sakliste 
 
  Side 

PS 27/20 Nytt renseanlegg Fredrikstad  
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PS 27/20 Nytt renseanlegg Fredrikstad 

Direktørens innstilling 
Direktøren anbefaler styret ved FREVAR KF å fatte slikt vedtak: 
1. Sak om ny avløpsrensing behandlet i Teknisk utvalg 18/11-20 tas til orientering. 

 
Fredrikstad, 20.11.2020 

 

Styret for FREVAR KFs behandling 24.11.2020: 
 
Tor Prøitz foreslår for styret i FREVAR å fatte følgende vedtak: 
 

1. FREVAR støtter at det besluttes å bygge nytt felles avløpsrenseanlegg som skal 
tilfredsstille FM’s pålegg om rensing av fosfor, BOF, KOF og forberedelser til fjerning 
av nitrogen 

2. FREVAR støtter mindretallets forslag i tre punkter i TU av 18.11.20. 
3. FREVAR anbefaler at det tas ny kontakt med Sarpsborg Kommune for å klargjøre 

forutsetningene for et felles avløpsrenseanlegg teknisk, økonomisk og organisatorisk 
med basis i lik pris pr m3 for avløpsvannet i kommunene. 

 
 
Votering 
Direktørens innstilling settes opp mot pkt. 1 i Tor Prøitz sitt forslag, direktørens innstilling ble 
vedtatt mot en stemme, Tor Prøitz,  
 
Forslag fra Tor Prøitz pkt. 2, falt mot en stemme, Tor Prøitz. 
 
Forslag fra Tor Prøitz pkt. 3, falt mot en stemme, Tor Prøitz. 
 
 

Styret for FREVAR KFs vedtak 24.11.2020: 
1. Sak om ny avløpsrensing behandlet i Teknisk utvalg 18/11-20 tas til orientering. 
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FREDRIKSTAD KOMMUNE      
Saksnr.: 2020/55131 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 262211/2020 
Klassering: M65 
Saksbehandler: Fredrik Hellström 

 
 
 
Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Styret for FREVAR KF 08.12.2020 30/20 

 
Biokull og FREVAR KF. Forstudie med lokale aktører.  
 

Direktørens innstilling 
Direktøren anbefaler styret i FREVAR KF å fatte slikt vedtak: 
 
1. FREVAR deltar i forprosjekt med biokull vurderinger som presentert i saksfremlegg. 

 
Fredrikstad, 01.12.2020 
 
 

Sammendrag 
Produksjon av biokull er en stadig mer aktuell løsning for å produktifisere 
avfallsrestprodukter hvor sammensetningen er hovedsakelig organisk. Et eksempel på 
FREVAR er kvist og hagefraksjonen som i dag kvernes og brukes som strukturmateriale for 
kompost- og jordproduksjon. 
Det er ønskelig å delta i et forstudium hvor man innledende vurderer en produktifisering av 
denne fraksjonen til biokull av kommersiell kvalitet. 
 
Forstudiet gjennomføres som deltagelse med lokale aktører og prosjektledelse av 
konsulentfirma CUBE8. Fredrikstad kommune har fra før et samarbeid med CUBE8, og i 
forstudien med biokull vil man i tillegg til miljømessige/tekniske og økonomiske moment, 
undersøkes muligheter for sosial inkludering. 
 
Forstudien skal gjennomføres i perioden januar-juni 2021. FREVARs bidrag til forstudien blir 
ikke finansiering, men egenandel på timer fra hovedsakelig direktør. 
 

Vedlegg 
1 SO GREEN INDUSTRY november 2020  

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen. 
 

Saksopplysninger 
FREVAR KF har mange viktige aktiviteter innenfor området som kalles «Sirkulær økonomi». 
Begrepet kan defineres på mange måter. 
 
En vanlig definisjon er: 
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Sirkulær økonomi er et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser 
forblir i økonomien lengst mulig. Dette ønskes oppnådd ved redusere råvarebruk, avfall, 
utslipp, energiforbruk til et minimum. Sirkulær økonomi har også som mål at produkt 
gjenbrukes, gjerne også utenom sitt opprinnelige formål. 
 
De siste årene diskuteres «biokull» stadig mer som en mulig viktig løsning for å bidra til 
bedre miljø- og sirkulærøkonomiske prestasjoner. Men hva er egentlig biokull? 
 
Biokull er trekull produsert ved pyrolyse av biomasse. 

De mest aktuelle råstoffene for produksjon av biokull er halm og trevirke. Biokull dannes ved å 
varme opp biomassen i et oksygenfattig miljø til rundt 500-600 °C. Rundt halvparten 
av karbonet i biomassen blir omdannet til biokull, resten blir til bioolje og gasser (blant 
annet metan). Oljen og gassene kan nyttes til energiformål (wikipedia). 

Våre nordiske naboland har kommersiell produksjon av biokull, og enn så lenge har Norge kun 
produksjonsanlegg som er å betrakte som forskning og utvikling. Biokull importeres til blant 
annet jordforbedringsprodukter, og det er mulighet for å etablere en ny næring med både lokal, 
regional og nasjonal etterspørsel på produktet – biokull. 

For eksempel selges biokull i Sverige som en miks med andre viktige jordbestandsdeler og det 
er stor etterspørsel. 

 
Kommersielt tilgjengelig biokull. Skogens biokol AB. 
 
Biokull har en rekke jordforbedrende egenskaper, og direktør vurderer det som strategisk 
riktig at FREVAR deltar som viktig partner i forstudien som saken presenterer. 
 
Konseptet So Green Industry foreslår et innovasjonspartnerskap mellom FREVAR KF 
/Fredrikstad kommune, C.H. Evensen Industriovner og CUBE8. Dette vil være et unikt 
konsept i Norge hvor vi utvider begrepet sirkulær økonomi og bærekraft til også å innbefatte 
vår viktigste ressurs, mennesket.  

I vår region står 25 % av mennesker i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet. Vi vil vise at det 
finnes ubenyttede ressurser i vårt samfunn og So Green Industry vil kunne bli springbrettet 
ut i varig arbeid. Videre ser vi at konseptet har potensial til å skape større lokalt engasjement 
rundt verdien av ubenyttede ressurser, bio-avfall, gjenvinning og sirkulær økonomi. 
Prosjektet vil kunne skape nasjonal interesse og da potensielt kunne bli et utstillingsvindu for 
sirkulær økonomi og sosial bærekraft. 
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CUBE8 AS er et selskap som driver bærekraftig og innovativ forretningsutvikling. 
Selskapet har tjue års erfaring både fra lokal og internasjonal business. Hovedaktivitetene 
er konseptutvikling, salg- og marked, strategi, personal og drift. CUBE8 holder til i 
Fredrikstad, og arbeider både lokalt og internasjonalt. Selskapet har utviklet konseptet 
Eventyrlige folk! et senter for sosial innovasjon i Fredrikstad. I samarbeid med Fredrikstad 
kommune er målsettingen å skape engasjement og samskaping i regionen for å inkludere 
flere mennesker ut i varig arbeid. www.cube8.no  
 
C.H.Evensen Industriovner er en ledende aktør på markedet innen design og utvikling 
av industriovner og varmeteknologi. De besitter også bred kompetanse 
om biokullproduksjon, og har allerede utviklet biokullanlegg som er i drift i dag. De holder til i 
Fredrikstad. www.che.no  
  
Det er bekreftet økonomisk støtte fra Innovasjon Norge til en forstudie for dette konseptet. 
De ser med spesielt stor interesse på dette siden det inkluderer alle de tre bærekraftmålene; 
mennesket (utenforskapet), miljøet og økonomi.  

Det har vært kontakt med akademia v/Norsus: Professor Ole Jørgen Hanssen, ser prosjektet 
som svært interessant også med tanke på det sosiale bærekraftaspektet prosjektet bringer 
inn. De ønsker å være en deltakende part i prosjektet fra oppstart av forstudiet.  

CUBE8 har gjennom sitt prosjekt Eventyrlige folk! en tett dialog med Fredrikstads 
formannskap. Prosjektet kan bidra til informasjon om nye grønne arbeidsplasser, som også 
er tilgjengelige for en bredere arbeidsstokk. 

Fredrikstad kommune ønsker minst ett stort klima-spydspissprosjekt som blir lagt merke til 
og som skaper engasjement for nye klimaløsninger og næringsplanen sier følgende: 

«Fredrikstad kommune ønsker partnerskap for samskaping mellom kommune og næringsliv 
med mål om å løse samfunnsutfordringer og samtidig drive næringsvirksomhet.» 

Det vurderes at So Green Industry kan bli det prosjektet som etterspørres i Fredrikstad 
kommunes planer med lokale aktører. 

FNs bærekraftmål: 

 

So Green Industry aktiviteter vil dekke 10 viktige bærekraftsmål (7-15 og 17). 

Det er ønskelig å gjennomføre et forstudium for biokull i perioden januar til juni 2021.  

Forstudiet vil involvere ulike aktører fra ulik lokal industri, forskning og innovasjonsmiljøer 
som vil kunne se synergier, muligheter, utfordringer og løsninger. Vi vil se på tidsrammer, 
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teknologi, kostnadsrammer etc. Vi vil kartlegge utfordringene og mulige problemer som må 
løses for at det slikt konsept skal bli til suksess. 

I samarbeid med Innovasjon Norge vil vi involvere Enova, SIVA, NAV samt ulike FoU 
miljøer. Vi vil her se på mulighetsrommet for ulike finansieringsmuligheter og støtteordninger 
som ligger til rette for prosjektet.  

Prosjektledelse vil være i regi av konsulentfirma Cube8. 

For FREVAR vil det være flere interessante aspekter som kan undersøkes i forstudien, som 
er et bidrag til bærekraftig design og produktutvikling. 

- Kvist og hage avfall leveres av innbyggerne og benyttes i dag avtalefestet som 
strukturmateriale for produksjon av kompost. Vil lokal produksjon av biokull på denne 
fraksjonen gi FREVAR, og derved Fredrikstads kommune en bedre miljøprestasjon, 
og hvilke kostnader (og inntekter) kan identifiseres ved en slik lokal anvendelse? 

 

CH Evensen har allerede produsert et pilotanlegg og gjennomført innledende studier, se 
figur nedenfor. Pilotanlegget som er produsert er imidlertid ikke egnet for den produksjon 
som FREVARs kvist og hage avfall kan benytte. Det må designes som en evt. videreføring 
fra forstudie til forprosjekt. I forstudien inngår ikke piloteringsaktiviteter. 

 

- FREVARs visjon er innovative løsninger for miljøets beste. Ved å undersøke biokull 
som mulighet, vil muligheten til innovasjon værer stor. Blant mulighetene er blant 
annet: 

Kommersiell produksjon av biokull, produktifisering av avfallsstrømmer og 
samtidig nye inkluderende arbeidsplasser. 

Bruk av biokull lokalt og regionalt. Hvem bruker biokull i dag, og hvor kjøpes 
produktet? Vi utforsker og viser nå en produksjonslinje som kan passe for 
FREVAR sitt behov. Det er lite tilgjengelig areal på Øra, og med (blant annet) 
etableringen av nytt ettersorteringsanlegg i 2023 mister FREVAR ca 15 mål av 
ditt disponible prosessareale. 
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Bilde ovenfor viser FREVARs prosessanlegg på Øra. 

Forstudiet skal innledende besvare en rekke viktige spørsmål, blant annet: 

 Hvilke fraksjoner fra FREVAR kan være aktuelle å produktifisere videre til biokull? 
 Hva skal biokull brukes til?  
 Hvor arealkrevende er produksjonen? 
 Hvilken risiko (brann, forurensing, andre faktorer) foreligger. 
 Skal biokull selges uforedlet eller foredlet? 
 Hvem er mulige kjøpere av biokull? Kommuner, vegvesen, landbruk, hagesentra, 

industri, utbyggere med flere? Hvor mye kan avsettes til Fredrikstad kommune 
direkte? 

 Hvordan kan overskuddenergien benyttes? Kan overskuddsvarmen kobles til 
eksisterende energiinfrastruktur og hva blir resulterende energipris?  

 Økonomiske vurderinger for å investere i et anlegg som minimum klarer å 
prosessere dagens mengder av kvist&hageavfall fra Fredrikstad kommune (ca 5000 
tonn). 

 
Forstudien skal altså bidra til å verifisere og styrke de muligheter som man identifisert så 
langt, eller like viktig, avkrefte og peke på utfordringer som gjør at man ikke skal vurdere 
dette videre. 
 
Prosjektledelse i forstudiet ivaretas av konsulentfirma CUBE8. Fra forstudien skal det lages 
en sluttrapport til innovasjon Norge. Det vurderes som hensiktsmessig at styret ved 
FREVAR KF får sluttrapport som egen sak etter at den er ferdig. Da blir det en naturlig 
avrapportering til styret, hvor man også evaluerer de funn som rapporten gir i forhold til 
potensiale for å videre med et forprosjekt. 
 

Økonomiske konsekvenser 
Biokull kan være en interessant produktifiseringsmulighet for FREVARs organiske 
restprodukter. I tillegg til at biokull må være mer miljøvennlig enn dagens løsninger, må de 
totale kostnadene for å etablere produksjon av biokull være tydelig bedre enn dagens 
alternativer. 

17



 
For å produsere biokull kreves det blant annet investering i et anlegg. For FREVAR kan 
dette fra et økonomisk perspektiv være av interesse fordi det krever vesentlig mye mindre 
areal enn dagens løsning. Ved å kombinere den mest miljøvennlige teknologien i alle trinn 
med blant annet elektrisk kverning kan både økonomi og miljø gå sammen. 
 
Det er før forstudien vanskelig å si noe om hvilke kostnader som kan være aktuelle. Men 
blant annet krever dagens behandling av avløpsslam et areal på ca. 20 mål for 
mellomlagring. Mellomlagring av kvist og hage avfall krever ca. 15 mål, og sistnevnte 
område skal FREVAR om få år gi fra seg til bruk for Østfold Avfallssortering IKS sitt nye 
ettersorteringsanlegg. Med andre ord kreves det uansett tiltak fra FREVAR for å effektivisere 
dagens arealbruk, her kan omlegging til produksjon av biokull bidra til en mer effektiv bruk 
av disponibelt areal. 
 
I forstudiet forventer vi kunnskapsdeling og utforsking av muligheter og utfordringer i et slikt 
prosjekt. Dette vil kunne gi oss de beste forutsetninger for finansieringsløsninger til et 
hovedprosjekt. Det forventes ingen finansiering fra FREVAR i forstudiet.  

Det forventes imidlertid en egeninnsats med timer fra hovedsakelig direktør som anslås til ca 
50 timer. I den grad korona situasjonen tillater det vil FREVAR også tilby nødvendig bruk av 
møterom. 

Når det gjelder oversikt over prosjektets kostnader er det for tidlig å fastslå, og det er 
nettopp dette vi grundig vil finne ut av i forstudiet. Foreløpig anslag for dette anlegget er 
omlag NOK 20 mill. Finansiering vil kunne være en blanding av aksjekapital, ulike 
tilskuddsordninger (Innovasjon Norge, Enova, SIVA, Grønn Plattform, Fredrikstad 
næringsfond, Viken næringsutvikling m.fl.), FoU og lån fra Innovasjon Norge og bank. 
Forstudiet vil avdekke naturlige aksjonærer og samarbeidspartnere. Målsettingen vil være å 
skape lokalt engasjement og eierskap.  

Det vurderes som naturlig at det i forstudien kommuniseres med selskapet Østfold 
Gjenvinning som FREVAR eier sammen med Norsk Gjenvinning AS. De har blant annet en 
elektrisk kvern som kan bidra til lavere klimaavtrykk i et fremtidig forbehandlingsanlegg til 
kvist og hage avfallsfraksjonen. 
 

Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant. 
 

Vurdering 
FREVAR er en sentral aktør innenfor sirkulær økonomi, visjonen er innovative løsninger for 
miljøets beste. En forstudie i nye muligheter som biokull utgjør vil i tillegg til moment innen 
miljø, økonomi og samfunn øke foretakets attraktivitet som en fremoverlent attraktiv 
arbeidsgiver som gjennom dette prosjektet vurderer muligheter i arbeid med kontinuerlig 
forbedring. 
Samhandlingen med lokale aktører, akademia og den sosialt inkluderende profilen er viktige 
moment som gjør at direktør ser positivt på FREVARs deltagelse i forstudien. 
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SO GREEN INDUSTRY inviterer til et spennende innovasjonssamarbeid. 
Et bærekraftig industriprosjekt for produksjon av biokull basert på rent bioavfall.
Teknologien bidrar til lokal CO2 fangst og CO2 negativt energioverskudd, basert
på ubenyttede tilgjengelige ressurser. I tillegg er prosjektet sosialt innovativt og
skaper nye arbeidsplasser som inkluderer unge mennesker som har falt utenfor
arbeidslivet. Konseptet er skalerbart. 

     industriell innovasjon
+ sosial  innovasjon
=   bærekraftig innovasjon

Konfidensielt - november 2020

"Et utstillingsvindu for
 sosial og miljømessig  
 bærekraft."
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Ny gravemaskin på deponi  
 

Direktørens innstilling 
Direktøren anbefaler styret i FREVAR KF å fatte slikt vedtak: 
 
1. Direktøren gis fullmakt til å investere inntil 3.000.000 NOK til en ny gravemaskin til bruk 

for massehåndtering på de forskjellige prosessområdene på deponiet. 
 
Fredrikstad, 30.11.2020 
 
 

Sammendrag 
Gravemaskinen som brukes på deponi er en 7 år gammel Caterpillar 323, den har gått 5900 
timer og er moden for utskifting. Maskinen har i 2020 vært gjennom uplanlagt vedlikehold og 
tilbakemelding fra verksted er at nå kommer det mer fremover fordi maskinen er utslitt til vårt 
bruk.  
 

Vedlegg 
Ingen. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen. 
 

Saksopplysninger 
Hos FREVAR går maskinen jevnt hele tiden hvilket er en hardere belastning for denne type 
maskiner enn det som antas være normalt. Massene den håndterer er av aggressive arter 
og forårsaker høyere slitasje enn man forventer på denne type maskin. Maskinen bemannes 
av 4 faste og noe innleid arbeidskraft. Maskinen er for liten til vårt bruk og blir av den grunn 
belastet hardt hele tiden.  
 
Det ble utført service på gravemaskinen 02.04.20. og en tilstandsrapport ble utarbeidet for å 
få indikert en innbyttepris i forbindelse med anskaffelse av ny. Det viste seg at maskinen er i 
betydelig dårligere tilstand enn antatt. Det ble anslått at den hadde igjen cirka 500 timer før 
renovering av understell måtte gjennomføres. Kostnaden ble anslått til omtrent kr 300 000,-. 
Maskinen havarerte før de 500 timene var kjørt. På bakgrunn av denne informasjonen ble 
vedlikehold og reparasjon ikke utført, en maskin ble leid inn og en anskaffelsesprosess ble 
startet.  
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Forventet resultat: 
Innkjøp av en ny og kraftigere maskin vil jobbe letter i vårt tøffe miljø og ha lengre levetid 
enn eksisterende maskin. Investeringen vil sette oss i stand til å håndtere det store volumet 
vi tar imot mer effektivt og med en tilgjengelighet på maskinen som forventes. 
 

Økonomiske konsekvenser 
Basert på budsjettpriser fra leverandører ser kostnadsoversikten ut som følger: 
 
Innkjøp av ny gravemaskin: NOK 3.000.000,- 
Annet: NOK 0,- 
Totalt: NOK 3.000.000,- 
 
Det vurderes som riktig å sette et budsjett for prosjektet på 3 millioner kroner. 
 

Ansattes medbestemmelse 
De ansattes medbestemmelse vil bli ivaretatt gjennom deltagelse i prosjekt- og driftsmøter 
samt generell orientering om de vurderinger og valg som gjøres. Berørt drifts- og 
vedlikeholdspersonell har bidratt til vurderingen av gravemaskinen og står bak anbefalingen 
om å skifte den ut. 
 

Vurdering 
Maskinen som er brukt på anlegget er etter hvert blitt gammel og slitt. Den vurderes også 
som for liten til oppgavene den er satt til. Det anbefales å investere i en modell som er noe 
større og mer tilpasset behovet vi har på deponiet.  
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Forbrenningskjelen, innvendig vasking  
 

Direktørens innstilling 
Direktøren anbefaler styret i FREVAR KF å fatte slikt vedtak: 
 
1. Direktøren gis rett til å investere inntil 320.000 NOK i et vaskesystem 

forbrenningskjelen i 2020. Investeringen inngår i den oppsatte investeringsplanen for 
energigjenvinningsanlegget, og vil bli iverksatt i 2020. 

 
Fredrikstad, 30.11.2020 
 
 

Sammendrag 
Investeringen kan brukes på begge ovner, det er mest optimalt å kjøpe en for hver linje, men 
vi velger å kjøpe en for bruk på begge. Løsningen er testet i en periode og derfor enkel å 
installere.  
 
Systemet vasker forbrenningskjelen innvendig i områder hvor det kommer mye støv og det 
er et stort behov for å holde det rent. Testene fra linje 2 har gitt meget gode resultater for 
både vegger og rør i testperioden. 
 

Vedlegg 
1 Se bilder vedlagt  

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen. 
. 

Saksopplysninger 
Inne i forbrenningskjelen dannes det røykgasser med partikler som fester seg på vegger og 
damprør inne i kjelen. Vi har sett gode effekter ved bruk av dette systemet, på fra før 
problematiske områder.  
 
Løsningen består av en vanndyse som roterer ved spyling av vann. Den senkes ned i fra 
taket på forbrenningskjelen og ned i kammeret. Når vannet treffer overflatene på rør og 
vegger som holder 900-1000 0C skjer en liten eksplosjon i det vannet fordamper. Denne 
eksplosjonen gjør at partikler dannet på overflatene faller ned.  
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Løsningen består av en vanndyse som roterer ved spyling av vann. Den senkes ned i fra 
taket på forbrenningskjelen og ned i kammeret. Når vannet treffer overflatene på rør og 
vegger som er flere hundre grader varme skjer en liten eksplosjon i det vannet fordamper. 
Denne eksplosjonen gjør at partikler dannet på overflatene faller ned. 
 
Det er betydelig mindre oppsamling av støv og vi får bedre varmeopptak på rørverket med 
vann/damp i som skal ta opp varmen fra røykgassen og levere videre til fjernvarme og 
industrikunder.  
 
Den bidrar også med mer stabile temperaturer videre nedover til economizer og filterpakker 
ved at mer varme blir tatt opp ved kjelen og vi får lavere temperaturer mot disse enhetene. 
Det har vært og delvis er en utfordring å få temperaturene fra forbrenningskjelen ned til de 
temperaturene Eco og filter typisk skal ha. 
 
Bakgrunn for utskifting: 
Det bygger seg opp støv i forbrenningskjelen på vegger og rørpakker som medfører mindre 
varmeoverføring og dermed høyere temperaturer enn ønskelig videre i systemet. Tester har 
vist at denne enheten med gode resultater fjerner støv og partikler på en tilfredsstillende 
måte.  
 
Forventet resultat: 
En renere forbrenningsovn hvor vi har bedre varmeopptak og dermed lavere temperaturer 
videre nedover i røykgassrensingen. 
 

Økonomiske konsekvenser 
Basert på budsjettpriser fra leverandører ser kostnadsoversikten ut som følger: 
 
Antatt kostnad NOK  320.000,- 
Uforutsett/Uspesifisert: NOK  0,- 
Totalt NOK 320.000,- 
 
Det vurderes som riktig å sette et budsjett for prosjektet på NOK 320.000,-. 
 

Ansattes medbestemmelse 
De ansattes medbestemmelse vil bli ivaretatt gjennom deltagelse i prosjekt- og driftsmøter 
samt generell orientering om de vurderinger og valg som gjøres. Berørt drifts- og 
vedlikeholds personell har bidratt til vurderingen av dagens innmatertrakter og står bak 
anbefalingen om å skifte dem ut. 
 

Vurdering 
Ved å investere i vaskeenheten vil vi være i stand til å holde sentrale områder inne i kjelen 
mye renere og det er vist i testperioden at dette får direkte innvirkning på varmeopptak til 
damp i kjelen og som følge av det lavere temperaturer videre nedover i renseprosessen. Vi 
får tatt ut mer energi der vi ønsker å ta den ut og det blir mindre vedlikehold av 
forbrenningskjelen. 
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Nye innmatertrakter ovnslinje 1 og 2  
 

Direktørens innstilling 
Direktøren anbefaler styret i FREVAR KF å fatte slikt vedtak: 
 
1. Direktøren gis rett til å investere inntil 7.180.000 NOK i nye innmatertrakter til ovnslinje 

1 og 2 i 2020. Investeringen inngår i den oppsatte investeringsplanen for 
energigjenvinningsanlegget, og er en del av anleggets ønske om implementering i 
2021. 

 
Fredrikstad, 01.12.2020 
 
 

Sammendrag 
Investeringen gjelder hver av de to ovnslinjene vi har - to like systemer, én til hver linje. 
Gjennomføring vil starte nå og utføres i revisjonsstopp i 2021.  
 
Opprinnelig plan var å investere i 2020 og det var satt av 2,5 MNOK til dette formål basert 
på prisantydninger vi har mottatt fra eksterne selskaper. Det viste seg at ingen ville by på 
jobben på grunn av manglende tegninger fra FREVAR sin side og oppgavens kompleksitet 
bortsett fra Martin som sitter på originale tegninger. Tilbudet fra Martin var på noe over 6 
MNOK og konkurransen ble avlyst. Utlysningen for 2020 var priset for lavt og 
dokumentasjonen var for mangelfull.  
 
Det vil bli gjort en vurdering om hele enheten skal kjøpes komplett fra Martin eller om det er 
mulig å dele opp kjøpet for å spare penger.  
 

Vedlegg 
1.  Innmatertrakter  

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen. 
 

Saksopplysninger 
Hver av ovnslinjene har separate innmatertrakter, nedslepp/tilførsel av brensel til innmating 
til ovn. Øvre del blir matet med kran fra bunker og er en ikke vannkjølt stålkonstruksjon som 
skal sikre at brensel er enkelt å laste fra kran med grabb. Dagens løsning stikker noe for 
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høyt i forhold til effektiv utnyttelse av kran og det oppleves stadig at deler av lasten i grabb 
henger lavere enn dagens inntaks kant, noe som bidrar til enten tømming av grabb tilbake i 
bunker og ny fylling, eller at det kan medføre sleng på krangrabben ved passering av kant.  
 
Begge disse anleggsdeler er slitt innvendig på grunn av avfall som gjennom mange år har 
sklidd over veggplatene. Dette er mest kritisk i traktens nedre del, hvor innvendig slitasje 
sammen med korrosjon på vannkjølt side har redusert veggtykkelse. Det skjer at 
skarpe/spisse gjenstander lager hull på svake punkter hvor vann blir frigjort inn mot 
brenselet og inn mot ovn. Det medfører nedkjøring av en ovnslinje for utbedring av lekkasje. 
Det koster NOK 6579,- per time å stoppe en linje i tapte driftsinntekter, i tillegg kommer 
kostnader ved personell som jobber kveld og natt for å reparere det som er ødelagt. Det skal 
kjøpes materialer, bygge stillas, lete etter feil og reparere den. Det kan bety tilpasning av 
deler før montering. Typisk koster en stopp på en linje i overkant av 200.000 NOK per døgn 
og varer fra 2 til 4 dager. 
 
Videre vil slike havarier virke negativt på anleggets miljøprestasjoner, selv små lekkasjer her 
gjør at avfallet befuktes på veien til ovnen slik at CO-avvik oppstår. Det er med andre ord 
både økonomiske og miljømessige grunner til investeringen.  
 
Bakgrunn for utskifting: 
Uplanlagte utslipp ved lekkasjer, dagens tilstand er dårlig, ønske om tekniske utbedringer på 
ny installasjon. Det er mulig å velge nytt design med innvendige sliteplater, disse kan byttes 
separat uten å bytte hele trakten. 
 
Forventet resultat: 
Nye innmatertrakter med bedret kjøling og påmonterte sliteplater for et forenklet vedlikehold 
og økt levetid på hovedkonstruksjoner. I tillegg tilpasse at øvre del blir utformet bedre, slik at 
dagens kran og grabb med hengende last går klar av kant. 
 

Økonomiske konsekvenser 
Investeringene planlagt for 2020 er som følger: 

 
 
De første 3 utsettes inntil videre for å kunne gjennomføre innmatertrakter.  
Det er planlagt 320.000 på Dublix rensesystem for kjeler, se egen styresak som gir 
7.180.000 til denne styresaken. 
 
Basert på budsjettpriser fra leverandører ser kostnadsoversikten ut som følger: 

 
 
Det vurderes som riktig å sette et budsjett for prosjektet på 7,18 mill. kr. 
 

Ansattes medbestemmelse 
De ansattes medbestemmelse vil bli ivaretatt gjennom deltagelse i prosjekt – og driftsmøter 
samt generell orientering om de vurderinger og valg som gjøres. Berørt drifts- og 
vedlikeholds personell har bidratt til vurderingen av dagens innmatertrakter og står bak 
anbefalingen om å skifte dem ut. 

FA Diverse tiltak rullerende 3 000 000
FA Rehab bankeverk 1 000 000
FA Nytt hydraulikkaggregat 1 000 000
FA Nye innmatertrakter 2 500 000
FA SUM 7 500 000

Antatt kostnad 7 180 000kr    
Uforutsett/Uspesifisert -kr               
Totalt 7 180 000kr    
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Vurdering 
Med siste års utvikling, har det ved flere anledninger vært lekkasjer i disse trakter som en 
følge av tynnslitte områder, som blir eksponert for skarpe/spisse gjenstander, hvorpå det blir 
hull i vannkjølt kappe med den konsekvens at brensel til ovn får et uønsket forhøyet fuktnivå. 
Med de foreslåtte endringer er det en klar fremlagt forventning om lavere totale 
livstidskostnader fremover og en økt total levetid på disse anleggsdeler. 
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                         Figur 1 Illustrasjonstegning omfang pr ovnslinje 
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     Figur 2 Dagens løsning nedre del med vannkjølte sidevegger 
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    Figur 3 Dagens utforming av øvre ikke vannkjølte deler
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Møteplan 2021  
 

Direktørens innstilling 
Direktøren anbefaler styret i FREVAR KF å fatte slikt vedtak: 
 
Mandag  15.02.21 09.00 – 12.00 Årsregnskapet 
Tirsdag  20.04.21 09.00 – 12.00  
Tirsdag 15.06.21 09.00 – 12.00  
Tirsdag  14.09.21 09.00 – 12.00  
Tirsdag 02.11.21 09.00 – 12.00 Budsjett og handlingsplan 2022-2025 
Tirsdag  14.12.21 09.00 – 13.00 Julelunsj 

 
Fredrikstad, 30.11.2020 
 
 

Sammendrag 
Det legges fram forslag til møteplan for styret i FREVAR KF for 2021. 
 
Det legges opp til 6 faste møter, men det må påregnes ekstra styremøter dersom det 
oppstår behov. 
 

Vedlegg 
1 Kalender 2021  

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen. 
 

Saksopplysninger 
Det er tatt hensyn til formannskapets og bystyrets møtekalendere, samt helligdager og 
skolens ferier. 
 

Økonomiske konsekvenser 
Styrets godtgjørelse inngår i foretakets ordinære budsjett. 
 

Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant i denne saken. 
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Vurdering 
Møteplanen vedtas som den foreligger. 
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Uke ma ti on to fr lø sø Uke ma ti on to fr lø sø Uke ma ti on to fr lø sø 

53 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7

1 4 5 6 7 8 9 10 6 8 9 10 11 12 13 14 10 8 9 10 11 12 13 14

2 11 12 13 14 15 16 17 7 15 16 17 18 19 20 21 11 15 16 17 18 19 20 21

3 18 19 20 21 22 23 24 8 22 23 24 25 26 27 28 12 22 23 24 25 26 27 28

4 25 26 27 28 29 30 31 13 29 30 31

Uke ma ti on to fr lø sø Uke ma ti on to fr lø sø Uke ma ti on to fr lø sø 

13 1 2 3 4 17 1 2 22 1 2 3 4 5 6

14 5 6 7 8 9 10 11 18 3 4 5 6 7 8 9 23 7 8 9 10 11 12 13

15 12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 24 14 15 16 17 18 19 20

16 19 20 21 22 23 24 25 20 17 18 19 20 21 22 23 25 21 22 23 24 25 26 27

17 26 27 28 29 30 21 24 25 26 27 28 29 30 26 28 29 30

22 31

Uke ma ti on to fr lø sø Uke ma ti on to fr lø sø Uke ma ti on to fr lø sø 

26 1 2 3 4 30 1 35 1 2 3 4 5

27 5 6 7 8 9 10 11 31 2 3 4 5 6 7 8 36 6 7 8 9 10 11 12

28 12 13 14 15 16 17 18 32 9 10 11 12 13 14 15 37 13 14 15 16 17 18 19

29 19 20 21 22 23 24 25 33 16 17 18 19 20 21 22 38 20 21 22 23 24 25 26

30 26 27 28 29 30 31 34 23 24 25 26 27 28 29 39 27 28 29 30

35 30 31

Uke ma ti on to fr lø sø Uke ma ti on to fr lø sø Uke ma ti on to fr lø sø 

39 1 2 3 44 1 2 3 4 5 6 7 48 1 2 3 4 5

40 4 5 6 7 8 9 10 45 8 9 10 11 12 13 14 49 6 7 8 9 10 11 12

41 11 12 13 14 15 16 17 46 15 16 17 18 19 20 21 50 13 14 15 16 17 18 19

42 18 19 20 21 22 23 24 47 22 23 24 25 26 27 28 51 20 21 22 23 24 25 26

43 25 26 27 28 29 30 31 48 29 30 52 27 28 29 30 31

FREVAR-styret

Bystyret

Formannskapet

Fagbefaring FREVAR-styret

juli august september

oktober november desember

Kalender for år 2020

FREVAR-styret

januar februar mars

april mai juni
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