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FREDRIKSTAD KOMMUNE
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2020/5623
5
231615/2020
033
Hege Maria Blomkvist

Møtebok
Behandlet av
Styret for FREVAR KF

Møtedato
30.10.2020

Protokoll fra møte 15.09.20
Fredrikstad, 23.10.2020
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Utvalgssaksnr.
22/20

Møteprotokoll
Styret for FREVAR KF

Møtedato:
Tidspunkt:
Møtested:
Fra – til saksnr.:

15.09.2020
fra kl. 09.00 til kl. 12.00
Habornveien 61, 1630 Gamle Fredrikstad, møterom Klasserom
18/20-21/20

Frammøteliste
Medlemmer:

Sign.

Møtt:

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

Møtende
varamedlemmer:

Fra adm. møtte: Fredrik Hellström og Ann-Kristin Stedjeberg
Som tilhørere fra adm. møtte:

Merknader
Antall stemmeberettigede fremmøtte 7 av 7.
Kl. 10.00 Orienteringer
Kl. 10.45 Befaring

…………………….
Fredrik Hellström
direktør

…………………….
Ann-Kristin Stedjeberg
referent

Hovedutskrift er sendt til
Medlemmene
Andre
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Styret for FREVAR KFs møte 15.09.2020

Sakliste
Side
PS 18/20

Protokoll fra møte 09.06.20
Off.loven § 14, 1. ledd

PS 19/20

Protokoll fra møte 11.08.20
Off.loven § 15, 3. ledd

PS 20/20

Status hovedmål FREVAR KF

PS 21/20

Status arealdisponering Øra syd
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PS 18/20 Protokoll fra møte 09.06.20
Styret for FREVAR KFs behandling 15.09.2020:
Votering
Protokoll fra møte 09.06.20 ble enstemmig godkjent.

Styret for FREVAR KFs vedtak 15.09.2020:
Protokoll fra møte 09.06.20 ble enstemmig godkjent.

PS 19/20 Protokoll fra møte 11.08.20
Styret for FREVAR KFs behandling 15.09.2020:
Votering
Protokoll fra møte 11.08.2020 ble enstemmig godkjent.

Styret for FREVAR KFs vedtak 15.09.2020:
Protokoll fra møte 11.08.2020 ble enstemmig godkjent.

PS 20/20 Status hovedmål FREVAR KF
Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler styret ved FREVAR KF å fatte slikt vedtak:
1. Sak om status hovedmål FREVAR KF tas til orientering.
Fredrikstad, 04.09.2020

Styret for FREVAR KFs behandling 15.09.2020:
Forslag fra Tor Prøitz til endring av vedtak:
«Sak om status hovedmål FREVAR KF vedtas».
Votering
Forslag fra Tor Prøitz ble enstemmig vedtatt.

Styret for FREVAR KFs vedtak 15.09.2020:
1. Sak om status hovedmål FREVAR KF vedtas.
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PS 21/20 Status arealdisponering Øra syd
Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler FREVAR KF å fatte slikt vedtak:
1. Sak om status arealdisponering Øra syd tas til orientering.
Fredrikstad, 04.09.2020

Styret for FREVAR KFs behandling 15.09.2020:
Forslag fra Ida Julsen om nytt pkt. 2.:
«Protokoll fra bystyrebehandling av arealplanen, pkt. 3. om Øra syd, fra 18.06.20 vedlegges
protokollen.»
Votering
Direktørens innstilling med forslag fra Ida Julsen om nytt pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.

Styret for FREVAR KFs vedtak 15.09.2020:
1. Sak om status arealdisponering Øra syd tas til orientering.
2. Protokoll fra bystyrebehandling av arealplanen, pkt. 3. om Øra syd, fra 18.06.20
vedlegges protokollen.
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Vedlegg

Bystyrets behandling 18.06.2020:
Lise Thorsø Mohr (Sp) ønsket å få vurdert sin habilitet.
Habiliteten gjaldt fremtidig hyttebygging på Bevø, som eies av Bevø bukt g.nr 687 b.nr. 75 og
som er flyttet over til g.nr.687 b.nr.1 som er Thorsø herregård og bosted for representanten
som er gift med grunneier. Ordfører redegjorde for kommuneadvokatens vurdering.
Et enstemmig bystyret vurderte Lise Thorsø Mohr habil i saken.
Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold orienterte
Ordfører refererte til følgende skriv:

«Innbyggerinitiativ» fra innbyggere på Gressvik ,som ikke ønsker bebyggelse på
Galoppen som er et område som gjelder i planen. (sendt bystyrets medlemmer direkte)
 Brev fra fylkesmannen i Oslo og og Viken – Fredrikstad - forslag til løsning av
innsigelse til KB 11 i forslag til kommuneplanens arealdel.(sendt bystyrets medlemmer 17.6)
På bakgrunn av brevet vil ordfører fremme et forslag, som skal fange opp av vi skal
løse de innsigelsene som er knyttet til KB 11. (sendt bystyrets medlemmer 17.6)
 Brev vedrørende Domberg hvor aktørene nevner erstatning/søksmål knyttet til arealet
på Årum.
Ordfører fremmet følgende forslag nytt punkt 2 og 3:
2.
Områdene Gretnes (BA06) og Lahelle (IA06) unntas fra virkning. Kommunen ber
fylkesmannen om å innkalle til meklingsmøte mellom kommunen og Viken
fylkeskommune og Bane NOR.
3.
Området KB11 Øra Øst unntas fra virkning. Følgende endringer i tråd med
fylkesrådets vedtak 11.06.2020 og brev fra Fylkesmannen datert 15.06.2020
innarbeides i arealplanen:
Plankartet endres i Øra-området som vist på vedlagt skisse ved område KB11 Øra Øst.
Endringene omfatter byggeområde KB11, LNF-område, formål blågrønn struktur, endret trasé
for kyststien samt hensynssone felles plankrav for et område som omfatter alle disse
endringene i plankartet. Det innføres et bestemmelsesområde #x som vedlagt skisse over
Øraspissen.
Følgende bestemmelser innarbeides i Kap 7.2 for område KB11:
a. I reguleringsplan for KB11 skal det sikres at bestemmelsesområde #X omdisponeres til
friluftsområde og opparbeides etter istandsettingsplan med vekstjordlag som gir rask
vegetasjonsetablering, beplantning med stedegen vegetasjon og god skjerming av anleggene
mot innsyn senest 8 år etter vedtak av kommuneplanens areadel 2020-2032.
Istandsettingsplan skal utarbeides i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Viken og Viken
fylkeskommune i løpet av 2 år etter vedtak av kommuneplanen 2020-2032 (eller som del av
«Øra-prosjektet», dersom dette kommer tidligere.) Frevar sikres tilgang til sigevannsrør,
peilebrønner, sigevannstasjoner og annen viktig infrastruktur for å oppfylle
deponikonsesjonens krav til etter drift.
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b. Det skal utarbeides en skjøtselsplan/istandsettingsplan for området med formål
Naturområde ved Sommerrobekken og for område med formål Blågrønn struktur ved
byggeområde KB11 i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Viken og Viken
fylkeskommune, før det gis brukstillatelse til nytt avløpsrenseanlegg eller næringsbebyggelse i
KB11. Skjøtsel og tiltak skal gjennomføres etter planen, og skal startes første mulige
vekstsesong.
c. Reguleringsplan skal sikre at før område KB11 kan tas i bruk skal følgende tiltak være
gjennomført:
 10 dekar landareal skal være gjenskapt innenfor ytre avgrensning av område med
formål Blågrønn struktur utenfor sjeteen. Naturlige masser fra bløtbunnsområde i KB
11 skal brukes.
 Skjermende voll mot KB11 i minst 4 m høyde skal være etablert ved sjeteen.
Reguleringsplanen skal vise hvordan vollen skal beplantes.
 Ny sjete skal være etablert nord for KB11.
 Kyststien skal være lagt om med ny kryssing av Sommerrobekken.
 Sjete vest for LNF-område og nord for ny kyststi skal være fjernet.
For å sikre entydighet innarbeides følgende bestemmelse under kapitlet Virkninger av
planen/motstrid: «§ 1.1, f) Hensynssone med bestemmelser for (x) gjelder foran
reguleringsplan for Øra Syd.»
Det innføres retningslinjer om at «Tilrettelegging for friluftsliv ved Gullmoen i Øra Naturreservat
kan tillates.» under Kapittel 31 LNF-formål: Natur og friluftsliv.
Administrasjonen kan etter drøftinger med fylkeskommunen også ta i bruk hensynssone
sikringssone (SOSI-kode 190) for bestemmelsesområdet #X. Administrasjonen kan etter
drøftinger med fylkeskommunen og Fylkesmannen endre formål mellom Naturområde,
Blågrønnstruktur og LNF-formål med tilhørende bestemmelser innenfor området med felles
plankrav ved KB11.
Justert planforslag sendes på begrenset høring med mål om å løse innsigelsene for område
KB11 Øra Øst.
Bystyret gir administrasjonen i oppdrag å umiddelbart søke en løsning for sti-/broforbindelse
ved Gullemoen i dialog med Fylkesmannen i Oslo og Viken og Viken fylkeskommune.
Forutsatt at tiltaket lar seg forene med verneforskriftene, vurderinger etter Naturmangfoldloven
samt at det kan innvilges dispensasjon fra LNF-formålet, skal sti- /broløsning til Gullemoen
være ferdigstilt innen 3 år etter vedtak av kommuneplanens arealdel 2020-2032.
For varig sikring av natur- og rekreasjonsverdiene på Øraspissen skal området vist med
bestemmelsesområde #X vurderes avsatt med egnet grønt formål ved neste
kommuneplanrullering.
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Stiplet linje viser avgrensning for bestemmelsesområdet #X.
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FREDRIKSTAD KOMMUNE
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2012/3883
34
230491/2020
212
Ann Kristin Stedjeberg

Møtebok
Behandlet av
Styret for FREVAR KF

Møtedato
30.10.2020

Utvalgssaksnr.
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

Sammendrag
Regnskapet er ført etter Regnskapsloven, og resultatet pr. 31.08.20 utgjør et samlet
overskudd på kr 27,7 mill. før selvkostavregning og skatt.
Det er foretatt en foreløpig avregning mellom selvkost og næring, og resultatene er pr.
31.08.20 et regnskapsmessig næringsoverskudd på ca. 26,4 mill., og et beregnet
mindreforbruk på ca. 0,2 mill. i forhold til totalt fakturert selvkost. Etter overføring av
selvkostfonds til Teknisk Drift (TD), har budsjettert bruk av 4 mill. til finansiering av drift av
gjenvinningsstasjonen blitt fakturert til TD på ordinær måte, og regnes ikke som et avvik i
denne sammenhengen.
Resultatet gir så langt det er mulig et realistisk bilde av foretakets økonomiske status pr.
31.08.20. Ved årets slutt forventes det et overskudd på foretakets næringsvirksomhet på ca.
kr 26,9 mill. før skatt.
Innenfor selvkostområdene vil det ved årets slutt bli foretatt et oppgjør mot TD, som krever
inn kommunale avgifter fra innbyggerne. Totalt sett ser det ut til at det vil kunne bli et lite
mindreforbruk. Det er variasjoner innenfor de forskjellige områdene, og det ventes et
merforbruk på ca. 1 mill. ved GVS. Dette kommer hovedsakelig av merkostnader i
forbindelse med korona, nedstenging, gjenåpning, trafikkdirigering etc.
I prognosene er det tatt hensyn til kjente hendelser som forventes å påvirke resultatet
regnskapsmessig. Det er imidlertid alltid en usikkerhet rundt prognoser.
Resultatet av energigjenvinningsanleggets store vedlikeholdsstopp er ikke klart ennå, og vil
kunne påvirke prognosen for både selvkost- og næringsresultatet fra anlegget. Det er også
usikkerhet rundt driften av biogassanlegget. I tillegg gjør den pågående pandemi-situasjonen
at det er en risiko for både sykdom og karantene blant våre medarbeidere. Det er essensielt
at alle våre samfunnskritiske anlegg er i drift, både av hensyn til folkehelse og økonomi.
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Det endelige resultatet avhenger også av regnskapsmessige vurderinger av avsetninger,
selvkostavregninger, kalkulatoriske renteberegninger og skatteberegning av
næringsvirksomheten innenfor avfall. Dette skjer ved årsavslutningen.

Vedlegg
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen.

Saksopplysninger
Regnskapet er ført etter Regnskapsloven. Avdelingsvise resultater framkommer i tabellen
nedenfor:
Avdeling
Resultat Resultat drift
06 Adm & Ledelse
-1 258 319
11 RA
-270 193
-1 188 571
12 FA
-8 777 774
-9 948 037
13 AH
-15 965 236 -16 211 551
14 VA
27 588
-529 708
15-GVS
1 158 475
912 160
33 RGR
34 Lab
-292 591
35 Adm.bygg
-556 365
36 Vekta
-498 378
37 IKT
-532 914
38 NÆRING AVLØP
-743 043
-743 043
39 NÆRING AVFALL
-27 708 749 -27 708 750

Næring før
skatt

Selvkostresultat

-87 331
-9 073 869
-16 211 551
-290 176
-743 043
-26 405 970

-1 101 241
-874 168
-239 503
912 132
-1 302 780

Prognose Prognose Budsjett 2020
2020
2020 næring næring før
selvkost
før skatt
skatt
-500 000
-700 000
1 000 000

-200 000

-200 000
-9 000 000
-18 000 000
-200 000
500 000
-26 900 000

-200 000
-10 655 204
-8 570 650
-200 000
2 681 896
-16 943 958

Alle tall er før skatt.
Negative tall er overskudd/mindreforbruk.

Generelt
Pr. 31.08.20 ser årsprognosen ut til å kunne bli et overskudd før skatt på ca. kr 26,9 mill.
totalt for foretakets drift. Selvkostavregning, regnskapsmessige vurderinger rundt
avsetninger, driftstid på både biogassanlegget og energigjenvinningsanlegget samt
markedet for lettere forurensede masser vil påvirke resultatet for resten av året. I tillegg vil
resultatet av energigjenvinningsanleggets vedlikeholdsstopp høsten -20 bety mye for både
kostnader og inntekter resten av året.

Økonomiske konsekvenser
Næringsprognosen for året er ca. kr 10 mill. høyere enn budsjettert, før skatt. Det er
usikkerhet rundt denne prognosen.
Innenfor selvkostområdene ser det ut til å bli et lite mindreforbruk totalt sett. Forventet
merforbruk på ca. 1 mill. ved GVS vil bli delvis balansert av et evt. mindreforbruk på
energigjenvinningsanlegget, som er innenfor samme selvkostområde.
Ansattes medbestemmelse
Ikke relevant.
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Vurdering
Resultatet gir så langt det er mulig et realistisk bilde av foretakets økonomiske situasjon pr.
31.08.20, men det er knyttet usikkerhet til alle regnskapsprognoser.
Årsprognosen for 2020 tegner så langt til å bli ca. kr 26,9 mill. i næringsoverskudd før skatt.
Det arbeides kontinuerlig ved foretaket med å forbedre eksisterende prosesser, samt å
skaffe nye aktiviteter som kan bidra til å bedre resultatene innenfor både miljø, samfunn og
økonomi.
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FREDRIKSTAD KOMMUNE
Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2018/2883
11
225464/2020
M40
Fredrik Hellström

Møtebok
Behandlet av
Styret for FREVAR KF
Teknisk utvalg
Formannskapet
Bystyret

Møtedato
30.10.2020

Utvalgssaksnr.
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

Sammendrag
Denne saken svarer opp på fylkesmannens krav på valg av prosessløsning for nytt
avløpsrenseanlegg med frist 31.12.20
For å møte nye krav fra fylkesmannen er det behov for å bygge nytt avløpsrenseanlegg i
Fredrikstad. I den forbindelse er det gjennomført en vurdering om samarbeid mellom
Fredrikstad og Sarpsborg kommune. De to alternativene som vurderes er:
•
•

Fredrikstad kommune v/FREVAR KF bygger nytt avløpsrenseanlegg med kapasitet
for Fredrikstad kommune.
Fredrikstad kommune v/FREVAR KF bygger nytt avløpsrenseanlegg med kapasitet
for både Fredrikstad og Sarpsborg kommune.

Bystyret i Fredrikstad besluttet 07.02.20 å bygge avløpsrenseanlegg i Fredrikstad.
Beslutning om hvilket avløpsrenseanlegg som skal bygges ble avventet for å skape
handlingsrom til utredninger som viser de økonomiske konsekvensene.
Det er gjennomført forprosjekt med teknologivalg for de to alternativene Fredrikstad
vurderer. Utredningene er foretatt av Multiconsult AS og Envidan AS.
For begge anleggsalternativ anbefales MBBR teknologi – Moving Bed Biological Reactor.
Formålet var å danne et sikrere beslutningsgrunnlag for vedtak om eventuelt samarbeid med
Sarpsborg kommune.
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Utredninger er gjennomført parallelt på ledningsnett og av Sarpsborg kommune for eget
eksisterende avløpsrenseanlegg.
Valg av hvilket anlegg som skal bygges med økonomisk totalvurdering avgjøres i egne saker
av henholdsvis Fredrikstad kommune og Sarpsborg kommune sine bystyrer.

Vedlegg
1

Konsekvensanalyse av interkommunalt samarbeid som mulig framtidig
organisasjonsform. EY rapport juli-2019

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
1. Forprosjektrapport Fredrikstad anlegg. Multiconsult AS, Envidan AS september 2020.
2. Forprosjektrapport Felles renseanlegg Fredrikstad og Sarpsborg. Multiconsult AS,
Envidan AS september 2020.
3. Delrapport «Prosjektgjennomføring» i forprosjekt med teknologivalg for FREVAR KF.
Konsulenter Multiconsult AS og Envidan AS.
4. Vurdering av nødvendige investeringer på rørinfrastruktur. Cowi AS med teknisk drift
Fredrikstad kommune som oppdragsgiver oktober 2020. (Rapport under produksjon).
5. Alvim renseanlegg LCC analyse. Norconsult AS. Oktober 2020. (Rapport under
produksjon).

Saksopplysninger
EU sitt avløpsdirektiv innføres i Norge. Dette fører blant annet til strengere krav for rensing
av avløpsvann med hensyn til å redusere innhold av organisk materiale.
Dagens renseanlegg i Fredrikstad har en mekanisk-kjemisk renseprosess. Denne
teknologien har ikke forutsetningene som kreves for å klare de nye rensekravene, og
utløser, sammen med alder og slitasje på dagens anlegg, behov for å bygge et nytt
avløpsrenseanlegg. Det er vurdert at gjenbruk av dagens anlegg ikke er lønnsomt
sammenlignet med å etablere ny løsning. Forstudien som ble gjennomført har vist seg å ikke
være presis i flere av de økonomiske vurderingene. En rekke tekniske løsninger kan ikke
gjenbrukes, blant annet må det etableres helt nytt utløpssystem for å dekke det behov som
Fredrikstad har når byen og industrien vokser. Behovet for nye systemer gjelder uavhengig
om man skal bygge anlegg for Fredrikstad eller større anlegg for Fredrikstad og Sarpsborg.
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Avløpsrenseanlegget på Øra startet opp i 1989 og er 31 år i 2020. Økt belastning med
økende innbyggertall og ny industri samt villere og våtere vær, gjør at anlegget per 2020
belastes med større mengder avløpsvann enn hva det er dimensjonert for å behandle.
Bygging av nytt anlegg vil gi større økonomisk forutsigbarhet sammenlignet med gjenbruk av
gamle komponenter. Dette gjelder investering og ikke minst driftskostnader. Fylkesmannens
krav til full drift på dagens anlegg frem til nytt anlegg settes i drift, og mangel på plass til
ekstra rensetrinn ved dagens anlegg har bidratt til beslutning om bygging av nytt anlegg.
Det å kun etablere et ekstra rensetrinn for nitrogen og organisk materiale ble ikke vurdert
som mulig da mengdebelastningen med avløp allerede i dag er for stor.
Fylkesmannen stiller nye krav til Fredrikstad og for å møte disse kravene har FREVAR
gjennomført forprosjekt med teknologivalg. I henhold til bystyrets vedtak 7/2-20 er det
gjennomført forprosjekt med teknologivalg for et Fredrikstad-anlegg respektive ett
Fredrikstad-Sarpsborg anlegg.
For å unngå miljøbot må valg av prosessløsning være gjennomført innen 31.12.20.
Forprosjekt og anbefalt prosessløsning er ferdige fra FREVAR.
Det er per oktober ikke avklart om det skal bygges et anlegg for rensing av avløp for
Fredrikstad kommune, eller et anlegg for rensing av avløp fra Fredrikstad og Sarpsborg
kommune. Dette avklares i egen sak i Fredrikstad respektive Sarpsborg bystyre.
FREVAR KF har forberedt teknologivalg for de krav som kommer, og med mulige løsninger
for å møte disse kravene. I 2017 ble det sammen med MOVAR gjennomført en BAT (best
available technology)-analyse for et langsiktig bærekraftig teknologivalg for våre respektive
ansvarsområder. Det foreligger derfor fra tidligere forslag til bærekraftige teknologiløsninger
for det nye anlegget som skal bygges. Begge rapporter var en del av konkurranseunderlaget
i gjennomført forprosjekt, og var derved også med på å danne grunnlaget for det endelige
anbefalte prosessvalget.
Som en del av forprosjektet er det gjennomført omfattende grunnundersøkelser for aktuelt
område for nytt avløpsrenseanlegg.
Fylkesmannen stiller minimumskrav til det nye anlegget som skal bygges. Fredrikstad
kommune ved FREVAR KF stiller strengere krav enn dette, slik at anlegget som bygges må
klare mer enn myndighetenes krav. Det forventes også at et nytt anlegg i 2025 med da lav
belastning skal klare å rense bedre enn de krav som fylkesmannen krever.
Parameter

Fylkesmannens krav

FREVARs krav ved
dimensjonering av anlegget

Total fosfor
BOF5
KOFcr

90 %
70 %
75 %

95 %
75 %
80 %
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I perioden 2020-2025, til nytt anlegg er i drift må dagens anlegg i henhold til fylkesmannens
krav klare følgende:
Parameter

Fylkesmannens krav

Total fosfor
BOF5
KOFcr

90 %
60 %
40 %

FREVAR har som del av prosessen med teknologivalg vurdert at det blir satt krav til rensing
av nitrogen. Fylkesmannen har så langt ikke satt et spesifikt rensekrav, slik at FREVAR må
gå i dialog med fylkesmannen for å fastsette hvilket krav anlegget faktisk får til rensing av
nitrogen. Dette svar vil bli dimensjonerende for endelig størrelse på det spesifikke
rensetrinnet for nitrogen.
Det forutsettes at dagens anlegg er i drift i hele byggeperioden til det nye anlegget settes i
drift og overtar renseprosessen for avløpsvannet.
Avløpsnettet som tilfører anlegget avløpsvann har per 2020 omfattende innlekking av
fremmedvann. Det har som konsekvens at den renseløsningen som velges må
dimensjoneres for tidvis kraftig belastning av tynt avløpsvann. Valg av prosessteknisk
løsning fra forprosjektet ivaretar dette forhold ved at en egen teknisk renseløsning behandler
også tynt vann ved ekstrem nedbør, slik at alt vann som tilføres anlegget fra avløpsnettet
alltid renses før det slippes til resipienten Glomma.
Det nye anlegget er dimensjonert for vekst både med innbyggertall og industri. Avløpsnettet
fornyes og forbedres gradvis, dette sammen med separering av overvann påvirker avløpet
både med hensyn til mengde og sammensetning. Anlegget er videre dimensjonert for å
kunne håndtere variasjoner i avløpsvannets sammensetning som utilsiktede påslipp fra
industri kan ha.
I prosessen med teknologivalg er det lagt stor vekt på sirkulærøkonomiske løsninger. Alle
fraksjoner som oppstår som restprodukter ved anlegget skal ivaretas ved
materialgjenvinning og/eller energigjenvinning. Til noen av rensetrinnene ved anlegget skal
vi strekke oss etter å bruke restprodukter fra annen industri, slik at forbruket av kjemikalier
kan holdes så lavt som mulig.
FREVAR har valgt et designkriterium med prosessvalg som sikrer størst mulig produksjon
av biogass. Det er lagt vekt på energieffektive løsninger, og skal i størst mulig grad være
selvforsynt med tanke på energi/varme. Varme kan gjenvinnes fra renset avløpsvann, og
noe av det rensede vannet skal brukes i nærliggende industrielle prosesser. Anleggets
plassering vises i bilde nedenfor.
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Det er gjort anstrengelser for å vurdere teknologier som kan rense vannet så mye at det kan
benyttes direkte av industri på Øra industriområde. Her ble vurderingen at en slik
prosessløsning krevde vesentlig mer bruk av energi og kjemikalier, samt at nødvendig areal
ble uforsvarlig større enn andre prosessløsninger. Valgt teknologi gir imidlertid en fullgod
renseløsning samt et godt utgangspunkt for videre fremtidige vurderinger for gjenvinning og
gjenbruk av renset avløpsvann.
Teknologivalget illustreres i figur nedenfor.

Forprosjekt for å bygge det nye renseanlegget viser at det blir meget utfordrende å nå
tidsfrist gitt av Fylkesmannen (1/7-25) for igangkjøring av anlegget, og som er en
forutsetning for å unngå miljøbøter på veien fra detaljprosjektering til bygging og oppstart av
anlegget.
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Planleggingsfasen frem til kontrahering av entrepriser er lik for både Anlegg Felles og
Anlegg Fredrikstad. Kritiske tidsfrister i denne fasen overholdes i prosjektgjennomføring
utarbeidet av Multiconsult.
Alternative byggeprosesser for har estimert ferdigstillelse i andre halvdel av 2025 hvorav
anlegg felles har ferdigstillelse i november 2025 og anlegg Fredrikstad har ferdigstillelse i
september 2025. Begge disse prosessene overskrider kritisk tidsfrist for igangsetting av drift
01.07.25. Se illustrasjon nedenfor.

Adkomst til tomten for innledende grunnarbeider, dreneringsarbeider og forbelastninger er
kritisk for å klare fremdriften mot nytt anlegg i drift 2025.
Parallelt med teknologivalgprosjektet, har det vært en omfattende politisk og administrativ
prosess med fylkesmannen og fylkeskommunen for å reguleringsmessig få frigjort aktuell
tomt til byggingen av det nye renseanlegget. Den prosessen er nå i all hovedsak ferdig.
Det kreves en lokal reguleringsprosess for den aktuelle tomten og der samarbeider FREVAR
KF med Borg havn IKS. FREVAR representerer behovet til areal som avløpsrenseanlegget
har, Borg Havn representerer Batteriretur AS som planlegger bygging av en ny fabrikk for
gjenvinning av elbilbatterier. Prosessen er godt i gang, men på nåværende tidspunkt vil det
være meget utfordrende teknisk/geologisk å møte de krav til geografisk og topografisk
utforming som miljømyndighetene har. Derfor skal det opprettes en god dialog med
myndighetene for å sikre valg av gjennomførbare løsninger.
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Det gjennomføres en politisk vurdering i Fredrikstad kommune om hvorvidt det nye
renseanlegget skal rense avløp for Fredrikstad kommune, eller for både Fredrikstad
kommune og Sarpsborg kommune. Tilsvarende prosess pågår også i Sarpsborg kommune.
Samarbeid inngås hvis det er rasjonale for begge kommuner å samarbeide.
Dersom det nye renseanlegget skal rense avløp for begge kommuner, kan samarbeid løses
på flere måter med ulike konsekvenser for Fredrikstad:
1. FREVAR KF bygger og eier anlegget, samt selger tjenesten rensing av avløp til
Sarpsborg. Det er den økonomisk mest lønnsomme modellen for begge kommuner,
ref. vedlagt EY rapport 2019.
2. FREVAR KF avdeling avløpsrensing må skilles ut fra øvrige FREVAR. Det får da
store konsekvenser for resten av FREVARs drift, ref. EY rapport 2019 med bl.a. 7
mill. økte kostnader per år.
3. Hele FREVAR KF inkludert nytt avløpsrenseanlegg omdannes fra KF til IKS som
organisasjonsform hvor Sarpsborg kjøper seg inn på avløpsrensing og evt.
biogassproduksjon. Dette vil få konsekvenser for Fredrikstad kommune på de
tjenester som FREVAR utfører i form av blant annet økt skatt.
Fylkesmannen har vært meget tydelig i krav til fremdrift mot bygging av nytt
avløpsrenseanlegg, med hvert tiltak følger miljøbot som konsekvens hvis man ikke innfrir
kravene. Mer om dette under økonomiske konsekvenser.
For å klare tidsfristene fra fylkesmannen må hovedprosjektet med å bygge nytt anlegg starte
så snart som mulig etter politisk vedtak desember 2020. FREVAR ser at det må leies inn
eksterne ressurser i tillegg til utstrakt bruk av egne ressurser i organisasjonen. Ikke minst
må de som skal drifte og vedlikeholde det nye anlegget involveres tidlig i prosessen. Det
gjelder også øvrige relevante fagdisipliner som vil få ansvar knyttet til anleggets drift.
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Gjennomført forprosjekt er meget godt gjennomtenkt og detaljert slik at det nærmer seg nivå
på detaljprosjektering. Kvalitetskring er også gjennomført ved at anlegget er modellert og
kontrollert i 3D.
Parallelt med at anlegget bygges må tilførselsnettet etableres. Det blir derfor viktig med en
god koordinering mellom FREVAR og teknisk drift vann&avløp slik at blant annet
prosjektering av tilførsel fra gammelt til nytt anlegg er i fase.

Økonomiske konsekvenser
Som følge av større dimensjonert belastning er alternativet for anlegg felles noe større enn
anlegg Fredrikstad.
Totale kostnadsvurderinger gjennomføres i kommende sak fra Teknisk utvalg for samlet
investering, nødvendig rørnett og resulterende gebyrutvikling for innbyggerne.
Fylkesmannen har tydelige krav til fremdrift med bøter milepælsvis hvis man ikke har
fremdrift, se tabeller nedenfor. På bystyremøte i Fredrikstad ble det 07.02.20 vedtatt at man
skal bygge avløpsrenseanlegg. Hvilket anlegg man skal bygge ble avventet for å skape
handlingsrom til utredninger som viser de økonomiske konsekvensene.
Dagens avløpsrenseanlegg på Øra renser avløp for både Fredrikstad og Hvaler. Hvaler må
betale sin relative andel av kostnadene for det nye anlegget med samme påslag som
dagens rutiner. Dette gjelder uavhengig hvilket anlegg man velger å bygge.

M1

31.12.2019

Vedtak og investeringsbeslutning separate eller felles
renseanlegg for Nedre Glomma

M4/1

31.12.2019

Kontrahere rådgiver forprosjekt renseanlegg

M2

31.12.2020

Prosessløsning valgt

M3/4

31.12.2020

Rapport Forprosjekt transportsystem og renseanlegg

M5

31.12.2021

Driftstillatelse/byggetillatelse gitt, reguleringsplan

M8

31.12.2021

Kontrahering leverandør renseprosess

M8/1

31.12.2021

Kontrahering rådgiver detaljprosjektering renseanlegg

M9

31.12.2022

Kontrahere entreprenør

M7

01.07.2025

Fullført transportsystem

M10

01.07.2025

Igangsetting av drift ny renseprosess

Aktivitet

Frist

Varslet tvangsmulkt

M1 og M4/1

31.12.2019

1 000 000 kr

M2 og M3/4

31.12.2020

1 000 000 kr

M5, M8 og M8/1

31.12.2021

2 000 000 kr

M9

31.12.2022

1 000 000 kr

M7

01.07.2025

10 000 000 kr

M10

01.07.2025

10 000 000 kr
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Eventuelle bøter kan ikke finansieres over selvkostkapitlet. Posten M7 gjelder avløpsnett til
det nye anlegget.
Teknisk drift i Fredrikstad kommune driver inn gebyret fra innbyggerne, og har derfor den
totale kostnadsoversikten for summen av ledningsnett og behandlingsanlegget. Som
tidligere nevnt bestemmes størrelse på anlegg som skal bygges i egen sak.
Sarpsborg har relativt nylig reinvestert i prosesstrinn ved sitt avløpsrenseanlegg. For å
utnytte levetiden til den investeringen maksimalt utreder Sarpsborg kommune separat de
muligheter og kostnader de har ved å kun etablere et ekstra rensetrinn på sitt eksisterende
anlegg.

Ansattes medbestemmelse
I denne saken berøres ansatte ved FREVARs avløpsrenseanlegg, FREVARs samtlige
fellesfunksjoner og de ansatte ved Alvim renseanlegg i Sarpsborg kommune. I
arbeidsgruppe med skisseprosjektet 2019 deltok representanter fra både ledelse og
fagforeninger fra begge virksomhetene og teknisk drift i Fredrikstad kommune.
På FREVAR er det gjennomført informasjon i egne møter med fagforeningene, samt til
samtlige ansatte via allmøter og informasjon på foretakets intranett.

Vurdering
Det haster med å velge videre vei for bygging av et nytt renseanlegg som kan rense avløp
fra både Fredrikstad og Sarpsborg, eller bare for Fredrikstad.
Fylkesmannen har (blant annet) varslet bot på 1 mill. dersom vedtak om å bygge ikke
foreligger ved årsskiftet. Det er ikke bare økonomi i en bot fra fylkesmannen, men også tap
av omdømme.
Dersom det skal bygges felles anlegg for Fredrikstad og Sarpsborg, vil det være økonomisk
mest fordelaktig å bygge det nye renseanlegget i KF’et, og selge tjenester til Sarpsborg
kommune. Dersom annen organisering er ønsket, er det viktig å minimere de økonomiske
ulempene for FREVAR/Fredrikstad kommune.
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Disclaimer
Vår gjennomgang og kontroll er av rådgivende art og utgjør ikke noen revisjon eller annen form for sikkerhet
som definert av styret i Den norske Revisorforening. Vi gir følgelig ikke uttrykk for noen form for sikkerhet i
regnskapsspørsmål, om regnskaper eller annen finansiell informasjon.
Vårt mandat omfatter ikke redegjørelse for fremgangsmåte og regelverk for å opprette IKS eller andre
juridiske foretaksformer. Vi har imidlertid redegjort for enkelte grunnleggende juridiske konsekvenser,
herunder skatt og avgift ved et interkommunalt samarbeid gjennom en ny juridisk enhet. Formålet med denne
redegjørelsen er å gi Frevar KF et bilde av vesentlige momenter og konsekvenser ved et interkommunalt
samarbeid gjennom en ny juridisk enhet.

Kontaktpersoner EY
Kjersti Haukom Syvertsen
Partner
Mobil: 975 33 603
kjersti.syvertsen@no.ey.com

Vidar Såheim
Partner
Mobil: 917 97 633
vidar.saheim@no.ey.com
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Innledning: bakgrunn og formål

Det har over noe tid pågått et utredningsarbeid
knyttet til et mulig felles avløpssamarbeid mellom
Fredrikstad og Sarpsborg kommune. Et
avløpssamarbeid i Nedre Glommaregionen har vært
et tema siden 1960-tallet, men av ulike årsaker ble
det på 1980-tallet etablert to separate
avløpsrenseanlegg, henholdsvis på Øra i Fredrikstad
og på Alvim i Sarpsborg. Anlegget på Øra inngår i
Frevar KF, mens anlegget på Alvim er en del av
kommuneområde teknisk – enhet for vann og avløp i
Sarpsborg kommune. Begge renseanlegg står nå
overfor store investeringer både relatert til skjerpede
rensekrav, men også som følge av det faktum at
anleggene er i ferd med å nå sine kapasitetsgrenser,
og generelt sett har et behov for oppgradering. Som
en følge av begge anleggenes investeringsbehov er
et mulig samarbeid mellom Fredrikstad og Sarpsborg
kommune på nytt aktualisert i forhold til å vurdere
mulighetene for å bygge et felles renseanlegg for
begge kommuner.
COWI har vært engasjert for å utarbeide en
mulighetsstudie knyttet til avløpsbehandling i Nedre
Glommaregionen, og avga sin rapport om dette i mai
2018. Denne rapporten konkluderer blant annet med
en anbefaling om et fortsatt videre arbeid med å
utrede mulighetene for å etablere et felles
avløpsrenseanlegg for Fredrikstad og Sarpsborg
kommune.
På bakgrunn av anbefalingen i COWI-utredningen ble
det opprettet en administrativ arbeidsgruppe med
representanter fra Fredrikstad kommune, Sarpsborg
kommune og Frevar, med støtte av konsulenter.
COWI støtter på de tekniske aspektene knyttet til et
nytt renseanlegg med tilhørende nødvendig
infrastruktur, samt også bistand med beregninger i
forbindelse med investeringsbehov og besparelse ved
bygging av et felles anlegg samt besparelser knyttet
til driftskostnader med et felles anlegg sammenlignet
med to separate anlegg.

Videre har arbeidsgruppen engasjert KS Konsulent
for bistand i forhold til det organisatoriske.
I erkjennelsen av at mandatet for KS Konsulents
arbeid ikke ble oppfattet å være tilstrekkelig
omfattende for at alle relevante områder som burde
belyses faktisk hadde utsikter til å bli belyst, ble EY,
etter et styremøte i Frevar KF i mars 2019, engasjert
for å komplettere KS Konsulents utredning. EYs
arbeid skulle vurdere konsekvenser utover de
organisasjonsmessige i forhold til eier- og
styringsdialog ved ulike foretaksformer. EY skulle
vurdere de økonomiske konsekvensene ved å
eventuelt skille ut deler av Frevars virksomhet, samt
også belyse juridiske forhold, herunder skatte- og
avgiftsmessige forhold, samt miljømessige og
samfunnsrelaterte forhold knyttet til dette.
Det lå ved vårt oppdrags start an til at et samarbeid
mellom Fredrikstad og Sarpsborg knyttet til
avløpsrensing trolig ville bli organisert i et IKS, enten
ved at aktuell virksomhet i Frevar skilles ut fra dagens
foretak og legges inn i et IKS sammen med
Sarpsborgs relevante virksomhet, eller at det
etableres et «stor-IKS» som også omfatter resten av
dagens Frevar, det vil si at dagens organisasjon med
alle dens interaksjoner og synergier videreføres
samlet som i dag, men at også Sarpsborg kommune
kommer inn på eiersiden. Vårt oppdrags formål har
vært å belyse konsekvenser som det er viktig å være
klar over og derfor ta hensyn til, både for rest-Frevar
ved en eventuell utskillelse av deler av dagens
virksomhet, og for Fredrikstad kommune, før det
treffes beslutninger om hvilken modell som skal
velges.
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Innledning: bakgrunn og formål, forts.

Selv om vårt oppdrag startet med et mandat knyttet
til å kommentere på de to alternativene nevnt
ovenfor, har omfanget på vår bistand økt underveis i
prosjektet. Underveis i prosessen har KS Konsulent
presentert flere ulike alternativer for å organisere et
avløpssamarbeid i Nedre Glommaregionen. Parallelt
med at disse nye alternativene har blitt presentert
har Frevar ønsket at også EY skulle kommentere på
disse nye alternativene, hvilket vi har gjort og som
presenteres i herværende rapport.

Vår rapport gir rett etter denne innledningen en
oppsummering med sammendrag og konklusjoner.
Dernest er rapporten bygget opp ved at det startes
med en redegjørelse for juridiske aspekter knyttet til
organisering av et mulig avløpssamarbeid. Deretter
gis det en beskrivelse av de ulike scenarioene for et
samarbeid med kommentarer knyttet til de viktigste
observasjonene. Videre følger en redegjørelse for
skattemessige forhold etterfulgt av en redegjørelse
for merverdiavgiftsmessige forhold. Etter dette viser
vi en simulering av økonomiske konsekvenser ved de
aktuelle samarbeidsalternativene før vi avslutter med
en redegjørelse knyttet til miljømessige og
samfunnsrelaterte forhold ved en omorganisering.

Vårt oppdrag startet med å hete
«Konsekvensanalyse av IKS som mulig fremtidig
organisasjonsform». Etter hvert som prosjektet har
skredet frem og etter hvert som KS Konsulent har
presentert flere ulike modeller for et slikt samarbeid,
som også EY er bedt om å kommentere på, og hvor
organisasjonsformen faktisk foreløpig ikke er tatt
stilling til, vil det ikke lenger være riktig å kalle vårt
oppdrag for konsekvensanalyse av IKS.
«Konsekvensanalyse av interkommunalt samarbeid
som mulig framtidig organisasjonsform» vil nå være
et mer dekkende oppdragsnavn.
Som det fremgår av vår rapport kan et
interkommunalt samarbeid organiseres gjennom
ulike foretaksformer. Mange av våre kommentarer i
denne rapporten er relevante uavhengig av hvilken
juridisk form som velges. Vi vil imidlertid understreke
at det vil være et avgjørende skille mellom å enten
beholde dagens samlede virksomhet i Frevar
fremdeles samlet i samme organisasjon eller å splitte
opp dagens Frevar og skille ut deler av virksomheten.
Om man skulle velge alternativet med oppsplitting og
utskillelse vil det videre være et avgjørende moment
hvilke deler av virksomheten som skilles ut, nærmere
bestemt om kun avløpsrenseanlegget skilles ut, eller
også biogassanlegget.
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Sammendrag

COWI sin rapport til den administrative
arbeidsgruppen som vurderer mulighetene for å
etablere et felles avløpsrenseanlegg for Fredrikstad
og Sarpsborg kommune, gir en tydelig anbefaling om
at det bør bygges ett felles avløpsrenseanlegg. Det
argumenteres med svært relevante og gode
argumenter, både knyttet til teknologi, økonomi og
andre forhold.

Det fremstår derfor som relativt åpenbart at det bør
investeres i ett felles anlegg for Fredrikstad og
Sarpsborg kommune, og at anlegget bør etableres
ved Frevars eksisterende anlegg på Øra.
Gitt utgangspunktet beskrevet ovenfor står man da
igjen med spørsmålet om hvordan et slikt samarbeid
bør organiseres. Det er en rekke elementer som
naturlig bør inngå i en vurdering av dette spørsmålet
før en konklusjon trekkes. Vår utredning har til
hensikt å synliggjøre relevante elementer som
beslutningstakerne bør kjenne til og de tilhørende
konsekvenser som vil oppstå i de ulike scenarioer som
er lansert som aktuelle, før beslutninger fattes
knyttet til organisering av et felles avløpsrenseanlegg
for Fredrikstad og Sarpsborg kommune.

Når det gjelder teknologi pekes det på at VA-bransjen
står overfor store endringer med hensyn på
innovasjon og teknologiutvikling, og at dette er
trender som kommer fra utlandet hvor ny teknologi i
stor grad tilpasses anlegg som i stor grad er større
enn hva som er vanlig i Norge, En større enhet som
et slikt felles avløpsrenseanlegg for Fredrikstad og
Sarpsborg kommune vil representere, vil derfor ha
større mulighet til å nyttiggjøre seg ny teknologi
utviklet i utlandet.

Vår utredning viser at det avgiftsmessig sett ikke er
noen vesentlige forhold som påvirker valget knyttet
til organisering av avløpssamarbeid. Det er riktignok
en rekke forhold det er viktig å huske på, slik som at
plikten til justering av merverdiavgift på kapitalvarer
som overdras ved eventuell utskillelse eller
overføring til ny juridisk enhet må overføres gjennom
avtale om overdragelse av justeringsplikt, og at slik
avtale må inngås innen fristen for levering av
skattemelding for merverdiavgift for den terminen da
transaksjonen skjer. Videre er det viktig for å unngå
tap av fradragsrett for merverdiavgift eller negativ
likviditetseffekt for merverdiavgift på bygge- og
anleggskostnader at prosjektet startes og fullføres i
samme subjekt. Endelig beslutning om modell for
fremtidig drift og eierskap til nye anlegg bør dermed
tas før merverdiavgiftsbelagte kostnader til planlagte
anleggsprosjekter pådras. Så lenge man er bevisst og
oppmerksom på de regler som skal overholdes bør
valg av løsning ikke påvirkes av avgiftsmessige
argumenter.

Med hensyn på økonomi er det i COWI-rapporten
beregnet og konkludert på en betydelig økonomisk
besparingsmulighet ved å bygge ett felles anlegg i
stedet for to separate anlegg, samt at det er
beregnet og konkludert på også betydelige
besparelser relatert til årlige driftskostnader ved ett
felles anlegg sammenlignet med to separate anlegg.
COWI sin rapport peker videre på at det er naturlig å
plassere et slikt anlegg ved Frevars anlegg på Øra,
både av plassmessige, topografiske forhold og av
miljømessige hensyn.
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Sammendrag, forts.

Selv om valg av løsning ikke bør påvirkes av
avgiftsmessige argumenter, understrekes det at
kommentaren ovenfor knyttet til at et byggeprosjekt
bør startes og fullføres i samme subjekt og at endelig
beslutning om modell for fremtidig drift og eierskap
til nye anlegg derfor bør tas før
merverdiavgiftsbelagte kostnader til planlagte
anleggsprosjekter pådras er spesielt viktig da dette
innebærer at det er tidskritisk å ferdigstille
vurderingene knyttet til organisasjons- og
samarbeidsform, ikke minst i forhold til nødvendig
rekruttering til dagens avløpsrenseanlegg som skal
gjennomføre prosjektet.

Hvis det etableres en ny juridisk enhet for
avløpsrenseanlegg og biogassanlegg, og hvor ansatte
overføres fra Frevar gjennom virksomhetsoverdragelse, vil det oppstå vesentlige negative
økonomiske konsekvenser for Frevar.

Skattemessig vil etablering av en ny juridisk enhet
medføre endret skattemessig status og behandling
for kommunene.

Et annet aspekt er at en reallokering av
felleskostnader som tidligere har blitt allokert til
avløpsrense- og biogassanlegget i en slik situasjon vil
medføre økte kostnader for rest-Frevar på mNOK 7,1
per år. Heller ikke en slik løsning fremstår derfor som
hensiktsmessig.

Ett aspekt er at Frevar ikke lenger vil beholde 100%
av resultatet fra biogassanlegget, som i sine
prognoser har forventede overskudd i årene
fremover (det forutsettes at det ved en eventuell
utskillelse av avløpsrenseanlegget også skilles ut
biogassanlegget, da dette er to virksomhetsområder
som er svært tett integrert, hvilket også illustreres
flere steder i utredningen).

Det vil kunne være behov for å utrede nærmere den
skattemessige situasjonen for en ny juridisk enhet
med tanke på om denne kan bli omfattet av det
særskilte skattefritak i sktl. § 2-32, som gjelder for
institusjoner, selskaper m.v som ikke har erverv til
formål. Videre bør det utredes hvordan nye
rentebegrensningsregler vil slå ut i dette tilfelle.
Ny juridisk enhet må fakturere sine tjenester til
markedspris, dvs. med et fortjenestepåslag, hvilket
blir dyrere for kommunenes innbyggere.
Hvis det etableres en ny juridisk enhet for
avløpsrenseanlegg og biogassanlegg, og hvor ansatte
blir igjen i Frevar må det faktureres påslag to ganger;
først fra Frevar til ny enhet og deretter fra ny enhet
til kommunene. Dette vil innebære unødvendige økte
kostnader for innbyggerne og oppfattes følgelig som
lite hensiktsmessig.
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Det understrekes at det som et bakteppe er viktig å
ha med seg kunnskap om Frevar sin finansielle
sårbarhet. I et prosjekt EY hadde for Frevar i 2018,
«Bærekraftig drift for fremtiden» ble det analysert
hvilke økonomiske utsikter Frevar hadde for de
kommende årene. Det ble utarbeidet tre ulike
analyser; en base-case-analyse/hovedprognose, samt
en alternativ prognose hvor input-forutsetningene
var noe mer pessimistiske og en alternativ prognose
med noe mer optimistiske forutsetninger. Dette
analysearbeidet viste Frevar sin grad av robusthet,
ved at det allerede ved kun mindre endringer i
enkelte modellmessige forutsetninger oppstod
utsikter til uforsvarlige nivåer på virksomhetens
egenkapital. Ser man konklusjonene i rapporten fra
prosjektet «Bærekraftig drift for fremtiden» opp mot
fremtidig forventet marginbilde, kommende periode
med behov for betydelige investeringer og tilhørende

2

Sammendrag, forts.

låneopptak, og kommunens utbytteforventninger,
illustrerer dette tydelig at man bør være ytterst
varsom med å splitte opp dagens Frevar og skille ut
deler av dagens virksomhet om dette skulle innebære
negative økonomiske konsekvenser for Frevar KF og
for Fredrikstad kommune.
Som nevnt ovenfor, og som dokumentert senere i
denne utredningen, vil en oppsplitting av dagens
Frevar med utskilling av deler av dagens virksomhet
innebære nettopp slike negative økonomiske
konsekvenser, både for Frevar KF og for Fredrikstad
kommune.
Også vårt kapittel om miljø- og samfunnsrelaterte
forhold gir en klar anbefaling om å unngå
oppsplitting av dagens Frevar.
I veikart for sirkulær økonomi, er en av de viktigste
anbefalingene til bransjen tilknyttet organisering, økt
samarbeid og samordning. Dermed kan valg av
selskapsform påvirke bransjen sin evne til å bidra til
sirkulær økonomien.
Uten samarbeid og samhandling på tvers av
avfallsprodusent, gjenvinner og ressursforbruker vil
det ikke være mulig for Norge å nå EUs overordnede
målsetning for materialgjenvinning. Selskapsform og
fremtidig strategi for avfall- og gjenvinningsbransjen
i Fredrikstad og Sarpsborg kan dermed påvirke
bransjen sin evne til å tilrettelegge for dette
samarbeidet og denne samhandlingen.
Frevar forholder seg til den tredelte bunnlinje, med
økonomi, miljø og samfunn som rettesnor når
beslutninger skal tas. Både administrasjonen og
styret i Frevar, samt også politikerne i Fredrikstad
kommune, som et ledd i forvaltningen av Frevar,
plikter å legge disse forhold til grunn når
beslutninger relatert til Frevar skal tas.
Når en oppsplitting av dagens Frevar, enten det er
snakk om å kun skille ut avløpsrenseanlegget,
avløpsrenseanlegget kombinert med
biogassanlegget, eller en utskillelse som i tillegg til
anlegg også
7
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inkluderer personell både er uheldig ut fra et
økonomisk perspektiv og også ut fra et miljø og
samfunnsmessig perspektiv, er det vanskelig å se for
seg at det vil være mulig å treffe en beslutning om
slik oppsplitting av dagens Frevar uten å avvike fra
den rettesnor som er vedtatt at skal følges.
Skal man unngå en oppsplitting av dagens Frevar står
man igjen med valget mellom det som er benevnt KFmodellen eller det som er benevnt «Stor-IKS»modellen. Begge modeller vil ivareta hensynet til å
sikre at man ikke mister de synergier som preger
dagens organisering av virksomheten. Det skjer ingen
oppsplitting eller utskilling.
Dersom man velger et IKS vil det som beskrevet i
oppsummeringen på skatt under kapittel 5 måtte
beregnes et fortjenestepåslag for tjenester mellom
kommunen og IKS’et med hjemmel i sktl § 131/interessefellesskapsbestemmelsen, samt at
unntaket fra skatteplikt for avfallshåndtering fra
kommunens egne innbyggere ikke gjelder for et IKS.
Dette innebærer at virksomheten må betale mer
inntektsskatt og høyere priser på
tjenesteproduksjonen. For Fredrikstad vil KFmodellen ha alle fordeler ved dagens organisering og
drift og ingen identifiserte ulemper. Også for
Sarpsborg kommune fremstår KF-modellen som den
beste finansielt sett da det i en slik modell vil være
mulig å fakturere tjenester knyttet til avløpsrensing
til selvkost. Prisingen av tjenestene til Sarpsborg
kommune sine innbyggere vil eventuelt måtte skje
med påslag i «Stor-IKS»-modellen. Den eneste
forskjellen som potensielt kan oppfattes negativt for
Sarpsborg kommune er at de i KF-modellen ikke har
anledning til å være på eiersiden siden KF formelt
sett er en del av én kommune. Om det viktigste er
mest mulig effektiv og rimelig tjenesteproduksjon til
kommunens innbyggere kombinert med å sikre at alle
regulatoriske krav etterleves, bør imidlertid ikke
manglende eierskap være et argument som tillegges
avgjørende vekt. Det kan også stilles spørsmål ved
hvilken reell innflytelse Sarpsborg kommune oppnår
grunnet at rammene for drift av avløpsrensing i stor
grad er styrt regulatorisk.

3

Juridiske aspekter

3.1 Generelt
I forhold til de skisserte alternativer for interkommunalt samarbeid om avløpsrensing m.v., er det
interkommunalt styre iht. kl § 27, bl.a. videreført/
avløst av reglene om kommunalt oppgavefellesskap i
nkl kapittel 19, som eventuelt kan tenkes aktuelt.
Reguleringen av interkommunalt styre i dagens
kommunelov, samt de noe mer utbyggede
bestemmelsene om oppgavefellesskap i nkl kapittel
19, er imidlertid relativt begrenset sammenlignet
med andre selskaps-/foretaksformer beskrevet
nedenfor. For å få på plass et tilstrekkelig detaljert
grunnlag for mer omfattende samarbeid, vil det kreve
en gjennomarbeidet samarbeidsavtale som behandler
problemstillinger som kan oppstå i samarbeidet og
som ellers er regulert i annen selskapslovgivning,

Det er flere alternative måter å organisere det
interkommunale samarbeidet på, og det er så langt
ikke truffet beslutning om hvilken organisasjonsform
som skal legges til grunn.
For det første kan Fredrikstad og Sarpsborg
kommuner benytte seg av generelle organisasjons/samarbeidsformer på samme måte som private.
Dette omfatter typisk aksjeselskap, ansvarlig selskap
og samvirkeforetak.
For det annet kan kommunene benytte seg av
organisasjons-/samarbeidsformer forbeholdt
kommuner og fylkeskommuner. Ett alternativ er
såkalt interkommunalt selskap (IKS), som er regulert
i lov om interkommunale selskaper. I tillegg
inneholder gjeldende kommunelov (kl) følgende
samarbeidsordninger:
• Interkommunalt styre, jfr. kl §27,

Av øvrige alminnelige selskaps-/foretaksformer
fremstår interkommunalt selskap (IKS), aksjeselskap
og samvirke som de mest aktuelle alternativer.

• Vertskommunesamarbeid, jfr. kl kapittel 5A, og
• Samkommunesamarbeid, jfr. kl kapittel 5B.
Den nye kommuneloven (nkl), som ikke har trådt i
kraft ennå, fastslår utgangspunktet om at
interkommunalt samarbeid kan organiseres på ulike
måter. Kapitlene 18-20 i den nye kommuneloven
regulerer følgende interkommunale
samarbeidsformer:

Etter det vi forstår er det tidligere gitt generelle
beskrivelser av de ovennevnte alternativer for
organisering av det interkommunale samarbeidet,
hvor oppgavefellesskap iht. nkl kapittel 19, IKS,
aksjeselskap og samvirke er ansett som relevante
alternativer. Da det foreløpig ikke er tatt stilling til
valg av formell form på samarbeidet har vi av
rapporttekniske hensyn i det videre valgt å benytte
begrepet «Samarbeidsvirksomheten» som da vil
dekke alle de aktuelle alternativer.

• Interkommunalt politisk råd,
• Kommunalt oppgavefellesskap, og
• Vertskommunesamarbeid.
De samarbeidsformene som er regulert i
kommuneloven og ny kommunelov er av ulik
karakter.

Vi vil i det følgende gi en overordnet beskrivelse av
de mest sentrale juridiske problemstillinger knyttet til
etablering av interkommunalt samarbeid, under
forutsetning av at samarbeidet organiseres som et
eget rettssubjekt.

Hvilken organisering som velges kan potensielt ha
stor betydning, og vi kommer tilbake til dette
gjennom utredningen.
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Juridiske aspekter

3.2 Problemstillinger knyttet til etableringen
3.2.1 Innskudd og eierandel

For ordens skyld nevnes at ved en eventuell
beslutning om å bygge et felles avløpsrenseanlegg vil
Sarpsborg kommune måtte nedskrive den
gjenstående regnskapsmessige verdien på dagens
avløpsrenseanlegg på Alvim. Vi går ikke nærmere inn
på dette i denne rapporten da en slik kostnad vil
måtte håndteres av Sarpsborg kommune da den ikke
er relevant i forhold til hverken Frevar, Fredrikstad
kommune eller et felles selskap.

Den selskaps-/foretaksform som velges må etableres
i tråd med den lovgivning som gjelder for den valgte
form. For hver av selskapsformene vil det være
behov for en form for avtale (for aksjeselskapet et
stiftelsesdokument) som grunnlag for etablering av
Samarbeidsvirksomheten.
Dersom det skal etableres et nytt eget selskap bidrar
kommunene med forskjellig innskudd til selskapet.
Ved etableringen må det tas stilling til hvor store
kapitalinnskudd som skal ytes. For aksjeselskap må
det skytes inn minimum NOK 30.000 i aksjekapital,
mens det for de øvrige alternativer ikke er noen
nominelle minimumskrav. Det antas imidlertid at det
under enhver omstendighet vil være behov for at
deltakerne skyter inn midler i Samarbeidsvirksomheten, slik at den sikres en viss egenkapital
ved stiftelsen.

3.2.2 Overføring av virksomhet fra Fredrikstad

I denne forbindelse vil eventuelle forutsetninger
knyttet til eierandel kunne legge føringer på hvilke
type kapitalinnskudd (kontantinnskudd vs
tingsinnskudd) som skal gjøres ved stiftelsen. Dersom
det er en forutsetning om en bestemt fordeling av
eierandel mellom Fredrikstad kommune og Sarpsborg
kommune, trekker det i retning av at hver av partene
bidrar med kontante midler ved stiftelsen,
forholdsmessig i samsvar med forutsatt eierandel.
Vi nevner at man kunne tenke seg at Fredrikstad
kommunes innskudd ved stiftelsen består av
eiendeler/ virksomhet som skal ligge i
Samarbeidsvirksomheten (jfr. alternativene
beskrevet i kapittel 4), hvilket innebærer et
tingsinnskudd.
I et slikt scenario vil Sarpsborg kommune, forutsatt
at det ikke skal overføres virksomhet/verdier fra
Sarpsborg, måtte bidra med kontante midler som
forholdsmessig tilsvarer den forutsatte eierandel.
9
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Alternativene beskrevet i kapittel 4 nedenfor
innebærer at utvalgte eiendeler/virksomhet som i dag
tilhører Fredrikstad kommune gjennom Frevar KF
overføres til den nye Samarbeidsvirksomheten.
Dersom virksomheten ikke overføres som
tingsinnskudd ved stiftelsen, vil den måtte overdras
til Samarbeidsvirksomheten i etterkant. Hvis ikke
virksomheten skytes inn som tingsinnskudd, vil
overføringen skje som et salg basert på avtale mellom
Frevar FK (Fredrikstad kommune) og
Samarbeidsvirksomheten. Et tingsinnskudd har
utstedelse av eierandeler som kompensasjon og vil
følgelig påvirke eiersammensetningen, mens et salg
har kontanter som kompensasjon. For å redusere
behovet for kapitalisering av
Samarbeidsvirksomheten kan man imidlertid tenke
seg at overdragelsen gjøres på selgerkreditt, dvs.
vederlaget for virksomheten betales over tid.
Betingelsene for overdragelsen og eventuell
selgerkreditt må vurderes nærmere for å sikre at de
er forenlige med lovgivningen for øvrig, herunder
EØS-rettslige regler om offentlig støtte. Det
understrekes at både et tingsinnskudd og et salg må
finne sted til virkelige verdier/markedsverdi på
aktuelle netto eiendeler og virksomhet.

3

Juridiske aspekter

3.2 Problemstillinger knyttet til etableringen
3.2.3 Arbeidsrettslige problemstillinger forbundet
med virksomhetsoverdragelse
Overføring av eiendeler og ansatte fra Frevar KF til
den nye Samarbeidsvirksomheten, uavhengig av om
overføringen skjer som tingsinnskudd ved stiftelsen
eller etterfølgende avtale, vil mest sannsynlig utgjøre
en virksomhetsoverdragelse iht. arbeidsmiljøloven
kapittel 16. Dette vil trolig være tilfelle for
alternativene beskrevet i kapittel 4.3 og kapittel 4.6,
hvor Samarbeidsvirksomheten både skal stå for
eierskap og drift (og forutsetningsvis vil få overført
ansatte fra Frevar KF).
Når det gjelder alternativene beskrevet i kapittel 4.4
og kapittel 4.5, bygger de på at foretaket skal være
eier, men hvor driften forestås av Frevar KF. I den
grad ingen, eventuelt kun få, ansatte skal overføres
fra Frevar KF til det nye foretaket, må det foretas en
konkret vurdering av om det foreligger en
virksomhetsoverdragelse i arbeidsrettslig forstand.
Det sentrale i vurderingen er om det blir overført en
virksomhet som kan anses som en selvstendig enhet,
som beholder sin identitet.
Samtlige ansatte som hører til den virksomhet som
overdras vil være omfattet. Det må gjøres en konkret
vurdering for å avgrense den virksomhet som faktisk
overdras og hvilke ansatte som tilhører denne.
Hvorvidt det vil foreligge noen
virksomhetsoverdragelse fra Sarpsborg kommune vil
måtte vurderes konkret i lys av hva, om noe, som
eventuelt skal overføres fra kommunen til
Samarbeidsforetaket.
I den utstrekning reglene om virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse, vil de
rettigheter og forpliktelser som følger av ansettelsesforholdet til de ansatte som tilhører den overførte
virksomheten overføres til Samarbeidsvirksomheten.
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Samarbeidsvirksomheten vil også bli bundet av
tariffavtale tidligere arbeidsgiver var bundet av, men
foretaket kan erklære skriftlig at det ikke ønsker å bli
bundet. De overførte ansattes rett til videre
opptjening av alders-, etterlatte- og uførepensjon iht.
kollektiv tjenestepensjon overføres også. Dersom
Samarbeidsvirksomheten allerede har en
pensjonsordning, kan denne gjøres gjeldende også
for de overførte ansatte.
Hvilket handlingsrom som foreligger må vurderes
konkret. Vi påpeker videre at virksomhetsoverdragelse også utløser plikt til informasjon og
drøfting med de ansattes tillitsvalgte og informasjon
til berørte ansatte, så tidlig som mulig. Vi er kjent
med at det hos Frevar, som berøres mest av
eventuelle endringer, allerede pågår kommunikasjon
om dette med tillitsvalgte og ansatte.
Videre må det tas i betraktning om etableringen av
Samarbeidsvirksomheten kan medføre behov for
færre ansatte enn det samlede antall ansatte som i
dag jobber i hhv. Frevar KFs og Sarpsborg kommunes
aktiviteter innenfor det virksomhetsområde
Samarbeidsvirksomheten skal utøve. Dette vil i så fall
kunne medføre en overtallighet. Hvorvidt slik
overtallighet oppstår vil avhenge av hvor mange
ansatte som overføres til Samarbeidsvirksomheten
(hva enten gjennom virksomhetsoverdragelsesreglene eller på annet grunnlag).
Dersom Samarbeidsvirksomheten får overført flere
ansatte enn det er behov for, vil foretaket etter kort
tid måtte vurdere rasjonaliseringstiltak/
nedbemanning. Hvis på den annen side Frevar KF
og/eller Sarpsborg kommune sitter igjen med ansatte
som det ikke lenger er behov for etter at
Samarbeidsvirksomheten er etablert, så vil slikt
rasjonaliseringsbehov måtte håndteres av disse og
hvor man på sikt vil måtte forberede seg på en
prosess med oppsigelser.

4

Beskrivelse av de ulike scenarioene,
med oppsummering av de viktigste
observasjonene

4.1 Bakgrunn
I de diskusjoner som har funnet sted og de
vurderinger som er foretatt gjennom vinteren og
våren hos arbeidsgruppen for prosjektet samt fra KS
Konsulent sin side knyttet til ulike måter å organisere
et regionalt avløpsrensesamarbeid på, er det enkelte
ulike modeller som har fremstått som aktuelle.
Vi vil nedenfor gi vår beskrivelse av hvordan vi ser
for oss at hvert enkelt av disse scenarioene kan
fungere, samt beskrive de konsekvenser vi oppfatter
er relevante for det enkelte alternativ.
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4.2 «KF modellen» hvor Fredrikstad kommune selger
tjenester til innbyggerne i Sarpsborg kommune

Fredrikstad kommune bygger et nytt renseanlegg
med utgangspunkt i den eksisterende virksomheten i
Frevar KF. Frevar blir eier av renseanlegget og
drifter dette som en del av foretakets ordinære
virksomhet. Denne løsningen innebærer at Sarpsborg
kommune ikke investerer i nytt renseanlegg.
Frevar KF inngår avtale om salg av tjenester fra
renseanlegget med Sarpsborg kommune på vegne av
kommunens innbyggere.
Finansiering av bygging av nytt renseanlegg
Frevar KF bygger et nytt renseanlegg på en del av
tomten som foretaket selv eier. Byggekostnaden
finansieres over tid gjennom både selvkostbasert
inntekt og næringsinntekten fra innbyggerne i
Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler. For å finansiere
utbyggingen kan Frevar ta opp et langsiktig lån.
Lånet betales tilbake etter hvert som Frevar har
levert tjenester til de tre kommunenes innbyggere.

Inntekter
Frevar leverer tjenester til egne innbyggere og andre
kommuners innbyggere i tillegg til salg av tjenester til
næringslivet. Frevar fakturerer i denne modellen
Fredrikstad, Hvaler og Sarpsborg kommune som krever inn
gebyr fra sine respektive innbyggere. Det nye i denne
modellen er salg til Sarpsborg kommune. Siden det ikke vil
foreligge noe interessefellesskap mellom Fredrikstad og
Sarpsborg kommune, kan Frevar anvende sitt frie
forretningsskjønn og fakturere tjenesten til selvkost om det
skulle være ønskelig.
Skatt
For skattepliktige tjenester er det vår oppfatning at
skattemyndighetene kan anvende sktl. § 5-2 og fastsette et
fortjenesteelement ved uttaksbeskatning, «som
skattepliktig inntekt regnes enhver fordel ved uttak til eget
bruk og gaveoverføring». Kommunen er fritatt for
skatteplikt etter sktl. § 2-30, men har skatteplikt for
konkurranseutsatt avfallshåndtering, unntatt lovpålagt
plikt til avfallshåndtering fra kommunens egne innbyggere
etter sktl. § 2-5 (2). Frevar vil ikke ivareta
avfallshåndtering for Sarpsborg – de vil eventuelt ivareta
rensing av avløpsvann, som er en tjeneste som forutsettes
å falle inn under kommunens alminnelige skattefritak. Sktl.
§ 5-2 vil dermed etter vår oppfatning ikke komme til
anvendelse, og det vil ikke ut fra den bestemmelsen være
et krav om å operere med et fortjenesteelement.
Merverdiavgift
Frevar KF er registrert i Merverdiavgiftsregisteret – enten
som selvstendig avgiftssubjekt eller som en del av
Fredrikstad kommunes avgiftsregistrering.
Det antas at KFet beregner og betaler merverdiavgift på
tjenestene som leveres til mottakere av tjenester –
herunder innbyggere og næringsdrivende i Fredrikstad
kommune og andre kommuner – og at merverdiavgift på
anskaffelser til bruk i den avgiftsregistrerte virksomheten
fradragsføres.
Det antas at denne modellen ikke medfører
merverdiavgiftsmessige endringer i forhold til dagens
modell.
Ifølge merverdiavgiftsloven § 2-1 stilles ikke de samme
vilkår til at avgiftspliktig offentlig virksomhet oppfyller
kravet til næring. Selv om tjenester leveres til selvkost vil
virksomheten være avgiftspliktig og det vil foreligge rett til
fradrag for inngående avgift på anskaffelser i den
avgiftsregistrerte virksomheten.
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4.3 Interkommunalt samarbeid om eierskap og drift av
et felles renseanlegg

Fredrikstad kommune og Sarpsborg kommune blir i
dette alternativet i felleskap enige om å etablere et
interkommunalt samarbeid (Samarbeidsvirksomheten) om eierskap til og drift av et felles
renseanlegg. Det er foreløpig ikke avklart hvilken
juridisk form samarbeidet vil ha, men det er forventet
at det vil være en juridisk enhet med egne
medarbeidere samt egen ledelse og styre.

Virksomhetsoverdragelse av ansatte

Det inngås en avtale om salg av tjenester fra
Samarbeidsvirksomheten med Fredrikstad,
Sarpsborg og Hvaler kommune på vegne av
kommunenes innbyggere.

Finansiering av bygging av nytt renseanlegg

Etablering av Samarbeidsvirksomhet
Fylkesmannen har varslet miljøbot på et tidlig
tidspunkt dersom bygging av et nytt renseanlegg ikke
har den nødvendige fremdrift. Det er derfor sentralt
at det på et tidlig tidspunkt kommer en avklaring av
hvilken form samarbeidet skal ha, og hva dette
innebærer for kommunene som evt. må skyte inn
kapital dersom det blir en selskaps-/foretaksform.
Hvilken eierbrøk de to kommunene skal ha blir en del
av en slik vurdering, herunder må det vurderes
hvordan Frevars tomt skal tilføres
Samarbeidsvirksomheten og om dette skal påvirke
eierbrøken. Se også kapittel 3.2.1 og 3.2.2 ovenfor.

En overføring av ansatte og eiendeler fra Frevar KF
til Samarbeidsvirksomheten vil trolig utgjøre en
virksomhetsoverdragelse i arbeidsrettslig forstand. Vi
viser til våre generelle kommentarer om
arbeidsrettslige problemstillinger i kapittel 3.2.3
ovenfor.

Samarbeidsvirksomheten bygger et nytt renseanlegg
på tomten som Samarbeidsvirksomheten selv er blitt
eier av. Byggekostnaden skal over tid finansieres
gjennom inntekten fra innbyggerne i Fredrikstad,
Sarpsborg og Hvaler. For å finansiere utbyggingen
kan Samarbeidsvirksomheten ta opp et langsiktig lån.
Lånet betales tilbake etter hvert som Samarbeidsvirksomheten leverer tjenester til kommunenes
innbyggere. Betingelsene for et slikt langsiktig lån må
vurderes nærmere for å sikre at de er forenlige med
lovgivningen for øvrig, herunder EØS-rettslige regler
om offentlig støtte.

Det er forventet at renseanlegget skal bygges på en
tomt som tilhører Fredrikstad kommune i dag. Det
må vurderes konsekvenser av alternative løsninger
for overdragelse av tomten til den nye virksomheten.
Det vil måtte gjennomføres en verdsettelse av
tomten for å fastsette virkelig verdi som kan bli tilført
Samarbeidsvirksomheten gjennom en
kapitalforhøyelse eller gjennom et salg til
Samarbeidsvirksomheten. Begge alternativene
krever at det legges til grunn virkelig verdi av
tomten.
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4.3 Interkommunalt samarbeid om eierskap og drift av
et felles renseanlegg, forts.

Inntekter

Skatt

Samarbeidsvirksomheten leverer tjenester til de to
kommunenes innbyggere og innbyggere i Hvaler, i
tillegg til salg av tjenester til næringslivet.
Samarbeidsvirksomheten fakturerer Fredrikstad,
Sarpsborg og Hvaler kommune som krever inn
gebyret fra sine innbyggere. Salg av tjenester til
innbyggerne i Samarbeidsvirksomhetens kommuner
vil ved salg fra egen juridisk enhet ikke kunne finne
sted basert på et selvkostprinsipp, men må prises på
markedsmessig vilkår dvs. med en relevant
fortjenestemargin. Salg til Hvaler kommune vil også
fremdeles anses som næringsinntekt med
fortjeneste.

Dette alternativet medfører vesentlige skattemessige
konsekvenser og det henvises til kapittel 5 med
utredning og oppsummering av skattemessige
forhold.
Merverdiavgift
Dette alternativet kan medføre enkelte
avgiftsmessige endringer/konsekvenser. Se egen
oppsummering av merverdiavgiftsmessige forhold i
kapittel 6.

Salg til næringsaktører er næringsvirksomhet.
Kostnader
Samarbeidsvirksomheten vil ha kostnader til egne
ansatte som drifter anlegget samt fulle
driftskostnader inkludert avskrivninger og
finansieringskostnader knyttet til renseanlegget.
Samarbeidsvirksomheten vil i tillegg ha kostnader fra
avhending av slam. Slam kan avhendes eksternt eller
det kan avhendes til Frevar KF som benytter dette
som en innsatsfaktor til biogassanlegget. Avhending
av slam fra Samarbeidsvirksomheten til Frevar KF må
skje til markedsmessige vilkår.
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4.4 Interkommunalt samarbeid om eierskap til et felles
renseanlegg som driftes av Frevar

Fredrikstad kommune og Sarpsborg kommune blir i
dette alternativet i felleskap enige om å etablere et
interkommunalt samarbeid (Samarbeidsvirksomheten) om eierskap til og drift av et felles
renseanlegg. Det er foreløpig ikke avklart hvilken
juridisk form samarbeidet vil ha, men det er forventet
at det vil være en juridisk enhet med egne
medarbeidere samt egen ledelse og styre.
Det inngås en avtale om salg av tjenester fra
Samarbeidsvirksomheten med Fredrikstad,
Sarpsborg og Hvaler kommune på vegne av
kommunenes innbyggere.
Etablering av Samarbeidsvirksomheten
Det er sentralt at det på et tidlig tidspunkt kommer
en avklaring av hvilken form samarbeidet skal ha, og
hva dette innebærer for kommunene som evt. må
skyte inn kapital dersom det blir en selskaps/foretaksform. Hvilken eierbrøk de to kommunene
skal ha blir en del av en slik vurdering, herunder må
det vurderes hvordan Frevars tomt skal tilføres
Samarbeidsvirksomheten og om dette skal påvirke
eierbrøken. Se også kapittel 3.2.1 og 3.2.2 ovenfor.
Det er forventet at renseanlegget skal bygges på en
tomt som tilhører Fredrikstad kommune i dag. Det
må vurderes konsekvenser av alternative løsninger
for overdragelse av tomten til den nye virksomheten.
Det vil måtte gjennomføres en verdsettelse av
tomten for å fastsette virkelig verdi som kan bli tilført
Samarbeids-virksomheten gjennom en
kapitalforhøyelse eller gjennom et salg til
Samarbeids-virksomheten. Begge alternativene
krever at det legges til grunn virkelig verdi av
tomten.
Virksomhetsoverdragelse av ansatte
Ettersom renseanlegget skal driftes av Frevar synes
det mindre aktuelt med en virksomhetsoverdragelse
av medarbeidere etter arbeidsmiljøloven fra Frevar
til Samarbeidsvirksomheten enn beskrivelsen i
kapittel 4.3. Dette fordi driften videreføres av Frevar
som følgelig beholder medarbeidere som jobber med
drift av renseanlegget. Det vil eventuelt kun være
aktuelt for enkeltmedarbeidere å få et nytt
arbeidsforhold i Samarbeidsvirksomheten. Det må
videre vurderes om dette alternativet har noen
påvirkning på medarbeidere som jobber med dagens
renseanlegg i Sarpsborg kommune, jfr. for øvrig
kapittel 3.2.3 ovenfor.

Samarbeidsvirksomheten må etablere
tjenestekjøpsavtaler med Frevar som dekker kjøp av
tjenester knyttet til drift og vedlikehold av
renseanlegget. Ulik status når det gjelder skatt og
offentlig støtte i de to selskapene stiller særskilte
krav til utforming av tjenestekjøpsavtalen. Avtalen
må definere rammen for hva slags tjenester som
dekkes av avtalen, og beskrive oppgavefordelingen
mellom oppdragsgiver (samarbeidsvirksomheten) og
leverandøren (Frevar). Videre må det fremkomme
hvilket vederlag oppdragsgiver skal betale
leverandøren, og til hvilke betingelser, herunder også
håndtering av tillegg og endringer.
Avtalen må inngås til armlengdes avstand og
markedsmessige betingelser.
Samarbeidsvirksomheten vil være ansvarlig for å
utarbeide kravspesifikasjon for ønskede
tjenesteleveranser. Samarbeidsvirksomheten må
derfor kunne definere hvilke tjenester de som
oppdragsgiver skal bestille fra Frevar og Frevar som
leverandør må kunne kalkulere og prise de
etterspurte tjenestene. Videre må
samarbeidsvirksomheten ha tilstrekkelig kompetanse
og kapasitet til å kunne ivareta den etterfølgende
leverandør- og kontraktsoppfølgingen for å sikre
kvalitet og økonomi knyttet til tjenesteleveransene.
Som eier av renseanlegget må
Samarbeidsvirksomheten vurdere investeringsbehov
og gjøre økonomiske prioriteringer mellom
drift/vedlikehold og investeringer. Partene kan
vurdere hvorvidt det skal avtalefestes at
Leverandøren skal støtte Oppdragsgiver med
kompetanse og erfaring vedr. drift og vedlikehold av
anlegget. Oppdragsgiver vil med utgangspunkt i dette
kunne ta beslutninger og gjøre prioriteringer basert
på input fra Leverandør. Partene kan også
avtalefeste at Leverandør skal bidra med forslag til
forbedringer og effektivisering av drifts- og
vedlikeholdsprosessen.
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4.4 Interkommunalt samarbeid om eierskap til et felles
renseanlegg som driftes av Frevar, forts.

Finansiering av bygging av nytt renseanlegg

Kostnader

Samarbeidsvirksomheten bygger et nytt renseanlegg
på tomten som Samarbeidsvirksomheten selv er blitt
eier av. Byggekostnaden skal over tid finansieres
gjennom inntekt fra innbyggerne i Fredrikstad,
Sarpsborg og Hvaler. For å finansiere utbyggingen
kan Samarbeidsvirksomheten ta opp et langsiktig lån.
Lånet betales tilbake etter hvert som Samarbeidsvirksomheten leverer tjenester til kommunenes
innbyggere. Betingelsene for et slikt langsiktig lån må
vurderes nærmere for å sikre at de er forenlige med
lovgivningen for øvrig, herunder EØS-rettslige regler
om offentlig støtte.

Samarbeidsvirksomheten vil ikke ha egne ansatte til å
drifte anlegget, og disse tjenestene vil kjøpes fra
Frevar KF. Frevar KFs salg av drift- og vedlikeholdstjenester til samarbeidsvirksomheten må prises på
markedsmessig vilkår dvs. med en relevant
fortjenestemargin.

Inntekter
Samarbeidsvirksomheten leverer tjenester til de to
kommunenes innbyggere og innbyggere i Hvaler, i
tillegg til salg av tjenester til næringslivet.
Samarbeidsvirksomheten fakturerer Fredrikstad,
Sarpsborg og Hvaler kommune som krever inn
gebyret fra sine innbyggere. Salg av tjenester til
innbyggerne i Samarbeidsvirksomhetens kommuner
vil ved salg fra egen juridisk enhet ikke kunne finne
sted basert på et selvkostprinsipp, men må prises på
markedsmessig vilkår dvs. med en relevant
fortjenestemargin. Salg til Hvaler kommune vil også
fremdeles anses som næringsinntekt med
fortjeneste.

I tillegg vil virksomheten ha avskrivninger og
finansieringskostnader knyttet til renseanlegget.
Samarbeidsvirksomheten vil i tillegg ha kostnader fra
avhending av slam. Slam kan avhendes eksternt eller
det kan avhendes til Frevar KF som benytter dette
som en innsatsfaktor til biogassanlegget. Avhending
av slam fra Samarbeidsvirksomheten til Frevar KF må
skje til markedsmessige vilkår.
Skatt
Dette alternativet medfører vesentlige skattemessige
konsekvenser og det henvises til kapittel 5 med
utredning og oppsummering av skattemessige
forhold.
Merverdiavgift
Dette alternativet kan medføre enkelte
avgiftsmessige endringer/konsekvenser. Se egen
oppsummering av merverdiavgiftsmessige forhold i
kapittel 6.

Salg til næringsaktører er næringsvirksomhet.
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4.5 Interkommunalt samarbeid om eierskap til felles
renseanlegg og biogassanlegg som driftes av Frevar

Fredrikstad kommune og Sarpsborg kommune blir i
dette alternativet i felleskap enige om å etablere et
interkommunalt samarbeid (Samarbeidsvirksomheten) om eierskap til og drift av et felles
renseanlegg. I tillegg vil virksomheten få overført
eierskapet til biogassanlegget som i dag eies av
Frevar KF. Frevar oppfatter det som en ufravikelig
forutsetning at biogassanlegget og renseanlegget
eies av samme juridiske enhet. Dette som en
konsekvens av synergier mellom de to anleggene.
Det er foreløpig ikke avklart hvilken juridisk form
samarbeidet vil ha, men det er forventet at det vil
være en juridisk enhet med egne medarbeidere samt
egen ledelse og styre.

kapitalforhøyelse eller gjennom et salg fra Frevar KF
til Samarbeidsvirksomheten. Begge alternativene
krever at det legges til grunn virkelig verdi av tomten.

Det inngås avtale om salg av tjenester fra
Samarbeidsvirksomheten til Fredrikstad, Sarpsborg
og Hvaler kommune på vegne av kommunenes
innbyggere.

Ettersom både renseanlegget og biogassanlegget skal
driftes av Frevar KF synes det mindre aktuelt med en
virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven av
medarbeidere fra Frevar KF til Samarbeidsvirksomheten enn beskrivelsen i kapittel 4.3. Dette
fordi driften videreføres av Frevar som følgelig
beholder medarbeidere som jobber med drift av
renseanlegget og biogassanlegget. Det vil eventuelt
kun være aktuelt for enkeltmedarbeidere å få et nytt
arbeidsforhold i Samarbeidsvirksomheten. Det
henvises til omtale av forhold knyttet til en eventuell
tjenesteavtale i avsnitt 4.4 ovenfor.

Alternativet innebærer videre at eierskapet til
biogassanlegget til Frevar KF også skal overdras fra
Frevar KF til Samarbeidsvirksomheten. Også her må
virkelig verdi fastsettes, og det må tas stilling til om
overdragelsen skal skje gjennom kapitalinnskudd,
som vil påvirke eierbrøken i Samarbeidsvirksomheten, eller gjennom et ordinært salg fra
Frevar KF til Samarbeidsvirksomheten.
Virksomhetsoverdragelse av ansatte

Etablering av Samarbeidsvirksomhet
Det er sentralt at det på et tidlig tidspunkt kommer
en avklaring av hvilken form samarbeidet skal ha, og
hva dette innebærer for kommunene som evt. må
skyte inn kapital dersom det blir en selskaps/foretaksform. Hvilken eierbrøk de to kommunene
skal ha blir en del av en slik vurdering, herunder må
det vurderes hvordan Frevar KFs eiendeler i form av
tomt og biogassanlegg skal tilføres Samarbeidsvirksomheten og om dette skal påvirke eierbrøken.
Se også kapittel 3.2.1 og 3.2.2 ovenfor.
Det er forventet at renseanlegget skal bygges på en
tomt som tilhører Frevar KF i dag. Det må vurderes
konsekvenser av alternative løsninger for
overdragelse av tomten fra det kommunale foretaket
til den nye virksomheten. Det vil måtte gjennomføres
en verdsettelse av tomten for å fastsette virkelig
verdi som kan bli tilført Samarbeidsvirksomheten
gjennom en

Frevar beholder medarbeidere som jobber med drift
av renseanlegget og biogassanlegget, jfr. for øvrig
kapittel 3.2.3 ovenfor. Det må videre vurderes om
dette alternativet har noen påvirkning på
medarbeidere som jobber med dagens renseanlegg i
Sarpsborg kommune, jfr. for øvrig kapittel 3.2.3
ovenfor.
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4.5 Interkommunalt samarbeid om eierskap til felles
renseanlegg og biogassanlegg som driftes av Frevar,
forts.
Finansiering av bygging av nytt renseanlegg

Kostnader

Samarbeidsvirksomheten bygger et nytt renseanlegg
på tomten som Samarbeidsvirksomheten selv er blitt
eier av. Byggekostnaden skal over tid finansieres
gjennom inntekten fra innbyggerne i Fredrikstad,
Sarpsborg og Hvaler. For å finansiere utbyggingen
kan Samarbeidsvirksomheten ta opp et langsiktig lån.
Lånet betales tilbake etter hvert som
Samarbeidsvirksomheten leverer tjenester til
kommunenes innbyggere. Betingelsene for et slikt
langsiktig lån må vurderes nærmere for å sikre at de
er forenlige med lovgivningen for øvrig, herunder
EØS-rettslige regler om offentlig støtte.

Samarbeidsvirksomheten vil ikke ha egne ansatte til å
drifte anleggene, og disse tjenestene vil kjøpes fra
Frevar KF. Frevar KFs salg av drift- og vedlikeholdstjenester til samarbeidsvirksomheten må prises på
markedsmessig vilkår dvs. med en relevant
fortjenestemargin.

Inntekter
Samarbeidsvirksomheten leverer tjenester til de to
kommunenes innbyggere og innbyggere i Hvaler, i
tillegg til salg av tjenester til næringslivet.
Samarbeidsvirksomheten fakturerer Fredrikstad,
Sarpsborg og Hvaler kommune som krever inn
gebyret fra sine innbyggere. Salg av tjenester til
innbyggerne i Samarbeidsvirksomhetens kommuner
vil ved salg fra egen juridisk enhet ikke kunne finne
sted basert på et selvkostprinsipp, men må prises på
markedsmessig vilkår dvs. med en relevant
fortjenestemargin. Salg til Hvaler kommune vil også
fremdeles anses som næringsinntekt med
fortjeneste.
Salg til næringsaktører er næringsvirksomhet.

I tillegg vil virksomheten ha avskrivninger og
finansieringskostnader knyttet til renseanlegget og
biogassanlegget.
Samarbeidsvirksomheten vil i tillegg ha kostnader fra
avhending av slam utover slammet som Samarbeidsvirksomheten selv trenger som en innsatsfaktor til
biogassanlegget.

Skatt
Dette alternativet medfører vesentlige skattemessige
konsekvenser og det henvises til kapittel 5 med
utredning og oppsummering av skattemessige
forhold.
Merverdiavgift
Dette alternativet kan medføre enkelte
avgiftsmessige endringer/konsekvenser. Se egen
oppsummering av merverdiavgiftsmessige forhold i
kapittel 6.
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4.6 Interkommunalt samarbeid i form av et «stor-IKS»
med utgangspunkt i Frevar
Fredrikstad kommune og Sarpsborg kommune blir i
dette alternativet i felleskap enige om å etablere et
interkommunalt samarbeid (Samarbeidsvirksomheten) om eierskap til og drift av felles
anlegg og virksomhet knyttet til vann, avløp og
renovasjon. Dette alternativet er vesentlig mer
omfattende enn øvrige alternativer og omfatter hele
dagens virksomhet i Frevar KF. Det er foreløpig ikke
avklart hvilken juridisk form samarbeidet vil ha, men
det er forventet at det vil være en juridisk enhet med
egne medarbeidere samt egen ledelse og styre. I
overskriften er det anvendt begrepet «Stor-IKS»,
men det er ment som en referanse til de innledende
diskusjonene som var i prosjektet hvor det
innledningsvis var IKS som ble trukket frem som
aktuell selskapsform. Dette alternativet åpner også
for at andre kommuner kan inviteres med på
eiersiden.
Det inngås avtale om salg av tjenester fra
Samarbeidsvirksomheten med Fredrikstad,
Sarpsborg og Hvaler kommune på vegne av
kommunens innbyggere.
Etablering av Samarbeidsvirksomhet
Det er sentralt at det på et tidlig tidspunkt kommer
en avklaring av hvilken form samarbeidet skal ha, og
hva dette innebærer for kommunene som evt. må
skyte inn kapital dersom det blir en selskaps/foretaksform. Hvilken eierbrøk de to kommunene
skal ha blir en del av en slik vurdering, herunder må
det vurderes hvordan de to kommunenes eiendeler
skal tilføres Samarbeidsvirksomheten og om dette
skal påvirke eierbrøken. Se også kapittel 3.2.1 og
3.2.2 ovenfor.

Finansiering av bygging av nytt renseanlegg
Samarbeidsvirksomheten bygger et nytt renseanlegg
på tomten som Samarbeidsvirksomheten selv er blitt
eier av. Byggekostnaden skal over tid finansieres
gjennom inntekten fra innbyggerne i Fredrikstad,
Sarpsborg og Hvaler. For å finansiere utbyggingen
kan Samarbeidsvirksomheten ta opp et langsiktig lån.
Lånet betales tilbake etter hvert som Samarbeidsvirksomheten leverer tjenester til kommunenes
innbyggere. Betingelsene for et slikt langsiktig lån må
vurderes nærmere for å sikre at de er forenlige med
lovgivningen for øvrig, herunder EØS-rettslige regler
om offentlig støtte.
Inntekter
Samarbeidsvirksomheten leverer tjenester til de to
kommunenes innbyggere og innbyggere i Hvaler, i
tillegg til salg av tjenester til næringslivet.
Samarbeidsvirksomheten fakturerer Fredrikstad,
Sarpsborg og Hvaler kommune som krever inn
gebyret fra sine innbyggere. Salg av tjenester til
innbyggerne i Samarbeidsvirksomhetens kommuner
vil ved salg fra egen juridisk enhet ikke kunne finne
sted basert på et selvkostprinsipp, men må prises på
markedsmessig vilkår dvs. med en relevant
fortjenestemargin. Salg til Hvaler kommune vil også
fremdeles anses som næringsinntekt med fortjeneste.
Salg til næringsaktører er næringsvirksomhet.
Kostnader

Det er forventet at renseanlegget skal bygges på en
tomt som tilhører Frevar KF i dag. Det må vurderes
konsekvenser av alternative løsninger for
overdragelse av tomten fra det kommunale foretaket
til den nye virksomheten. Det vil måtte gjennomføres
en verdsettelse av tomten for å fastsette virkelig
verdi som kan bli tilført Samarbeidsvirksomheten
gjennom en kapitalforhøyelse eller gjennom et salg
fra Frevar KF til Samarbeidsvirksomheten. Begge
alternativene krever at det legges til grunn virkelig
verdi av tomten.
Virksomhetsoverdragelse av ansatte
Siden hele virksomheten knyttet til vann, avløp og
renovasjon i de to kommunene vil overføres til den
nye Samarbeidsvirksomheten er det grunn til å tro at
det kan gjennomføres en overføring av ansatte i
begge virksomheter gjennom en
virksomhetsoverdragelse i arbeidsrettslig forstand.
Vi viser til våre generelle kommentarer om
arbeidsrettslige problemstillinger i kapittel 3.2.3
ovenfor.

Samarbeidsvirksomheten vil ha kostnader til egne
ansatte som drifter anleggene samt fulle
driftskostnader inkludert avskrivninger og
finansieringskostnader knyttet til renseanlegget.
Samarbeidsvirksomheten vil i tillegg totalt sett ha
kostnader fra avhending av slam utover slammet som
Samarbeids-virksomheten selv trenger som en
innsatsfaktor til biogassanlegget.
Skatt
Dette alternativet medfører vesentlige skattemessige
konsekvenser og det henvises til kapittel 5 med
utredning og oppsummering av skattemessige
forhold.
Merverdiavgift
Dette alternativet kan medføre enkelte
avgiftsmessige endringer/konsekvenser. Se egen
oppsummering av merverdiavgiftsmessige forhold i
kapittel 6.
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5

Skattemessige konsekvenser ved
utvalgte scenarioer

Sentrale skattemessige forhold relatert til valg av
organisering følger nedenfor:
• Frevar KF/Kommunen er fritatt for skatteplikt etter
sktl. § 2-30, men har skatteplikt for konkurranseutsatt avfallshåndtering, unntatt lovpålagt plikt til
avfallshåndtering fra kommunens egne innbyggere
etter sktl. § 2-5 (2)
• Et interkommunalt selskap (IKS) har alminnelig
skatteplikt etter sktl. § 2-2. Unntak fra skatteplikt for
avfallshåndtering fra kommunens egne innbyggere
gjelder ikke for et IKS. Dette medfører at salg av
tjenester fra IKS til eierne/kommunene i henhold til
sktl. § 13-1 må prises på markedsmessige vilkår dvs.
med margin. Det kan eventuelt vurderes hvorvidt et
IKS kan innrømmes skattefritak etter sktl. § 2-32 med
begrenset skatteplikt for næringsvirksomhet (alt
utover egne innbyggeres avfall). Det vil være
avgjørende for en slik vurdering hvorvidt
hovedformålet til selskapet er å levere tjenester til
eierselskapene/kommunene uten erverv som formål
• Frevar KFs salg av drift- og vedlikeholdstjenester til
IKS må også prises på markedsmessig vilkår dvs. med
en relevant fortjenestemargin
• Ingen skatteplikt ved overdragelse av virksomhet,
inkludert tomt, eventuelt anlegg fra Frevar KF til IKS
så lenge dette skjer innenfor kommunens område jf.
sktl. § 2-30. Oppgjør gjennomføres i form av et
tingsinnskudd eller salg til IKS med oppgjør i
selgerkreditt eller annen finansiering
• Lån til eierne/kommunen og eksterne lån kan bli
gjenstand for rentebegrensning
• Frevar KF/Kommunen er ikke fritatt for
dokumentavgift ved overskjøting av hjemmel til
eiendom, utgjør 2,5 % av eiendommens markedsverdi
• IKS er fritatt for skatt på formue etter skt. § 2-36 (1)
Oppsummering skatt
Dersom et interkommunalt samarbeid/eierskap legges i
et IKS eller AS (egen juridisk enhet), vil dette medføre at
tjenester som leveres fra Frevar KF og fra
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den nye juridiske enheten, som utgangspunkt må
prises på markedsmessige vilkår med en relevant
fortjenestemargin. Det kan etter vår forståelse ikke
faktureres tjenester til selvkost i dette tilfelle. Dette
betyr at kostnaden for kommunene øker når de skal
levere lovpålagte tjenester til sine innbyggere. Det vil
være et fordyrende ledd dersom drift og vedlikehold
ivaretas av Frevar KF fremfor den nye juridiske
enheten (pris med margin i to ledd; først fra Frevar
KF til Samarbeidsvirksomheten med påslag for
fortjeneste og deretter fra Samarbeidsvirksomheten
til kommunene med fortjeneste).
Etableringen av en ny juridisk enhet kan skje uten at
det medfører skatt. Videre vil en ny juridisk enhet
kunne etablere skattemessige inngangsverdier på
eiendeler/virksomhet/goodwill som overdras lik
markedsmessig verdi.
Dokumentavgift vil pådras ved overskjøting av
hjemmel til fast eiendom.
Det er ovenfor kommentert endringer i skatteplikten
vedrørende avfallshåndtering. I enkelte av
scenarioene er det kun avløpsrensing som det er
diskutert å skille ut og da er ikke denne kommentaren
om skatt aktuell, men poenget med fordyrende
tjenester knyttet til anvendelse av markedsbasert
prising vil være sentralt. I alternativet med «StorIKS» vil imidlertid også kommentaren om endring i
skatteplikten vedrørende avfallshåndtering være
relevant.
Det vil være behov for å utrede nærmere den
skattemessige situasjonen for en ny juridisk enhet
med tanke på om denne kan bli omfattet av det
særskilte skattefritak i sktl. § 2-32, som gjelder for
institusjoner, selskaper m.v som ikke har erverv til
formål. Videre bør det utredes hvordan nye
rentebegrensningsregler vil slå ut i dette tilfelle.

6

Merverdiavgiftsmessige konsekvenser
ved utvalgte scenarioer

Sentrale avgiftsmessige forhold relatert til valg av
organisering følger nedenfor:
Frevar KF/kommunen eller en annen interkommunal
samarbeidsvirksomhet vil drive avgiftspliktig virksomhet
som følge av leveranser av vann-, avløps-, renseanleggs,
slamleverings- og/eller biogassproduksjons og –
leveringstjenester.
Såfremt virksomheten utøves av et kommunalt foretak
eller en annen interkommunal samarbeidsvirksomhet
kan virksomheten være registrert i Merverdiavgiftsregisteret som en del av eierkommunens (ved eierskap/
drift hos en kommune) eller «hovedkommunens»
avgiftsregistrerte virksomhet.
Samarbeidsvirksomhet som utgjør et eget rettssubjekt
kan imidlertid registreres i Merverdiavgiftsregisteret som
et eget avgiftssubjekt.
Ifølge merverdiavgiftsloven § 2-1 kreves det ikke at
offentlig virksomhet som skal registreres oppfyller krav
til næring. Selv om varer og tjenester leveres til selvkost
fra et kommunalt foretak eller en interkommunal
samarbeidsvirksomhet vil virksomheten likevel være
registreringspliktig og ha rett til fradrag for inngående
avgift på anskaffelser til bruk i den avgiftsregistrerte
virksomheten.
Dersom det etableres et aksjeselskap for eierskap og
drift av den ovennevnte virksomheten vil dette stille seg
annerledes. For at virksomheten skal ha rett og plikt til
registrering i Merverdiavgiftsregisteret må virksomheten
drives «i næring» og dermed være egnet til å gå med
overskudd.
Det antas dermed at tjenester som leveres fra en ny
juridisk enhet i form av et aksjeselskap, som
utgangspunkt må prises på markedsmessige vilkår med
fortjenestemargin for å oppnå rett til avgiftsregistrering.
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Overdragelse av eiendeler, rettigheter og forpliktelser
ved virksomhetsoverdragelse er fritatt for
merverdiavgift jf. merverdiavgiftsloven § 6-14.
Avgiftsfritaket er avhengig av at virksomheten eller en
del av denne overdras og at virksomheten i det store
og hele fortsetter som tidligere på den nye eiers hånd.
Plikt til justering av merverdiavgift på kapitalvarer
som overdras må overføres gjennom avtale om
overdragelse av justeringsplikt. Slik avtale må inngås
innen fristen for levering av skattemelding for
merverdiavgift for den terminen da transaksjonen
skjer.
Dersom en overdragelse av eiendeler/driftsmidler i
forbindelse med etableringen av et nytt juridisk
subjekt ikke skjer mot vederlag og overdragelsen ikke
omfattes av avgiftsfritaket i merverdiavgiftsloven § 614, kan overdragelsen utløse uttaksmerverdiavgift
hos overdrager. Uttaksmerverdiavgiften kan i så fall
ikke fradragsføres eller på annen måte kreves
kompensert av avgiftsmyndighetene.
Det bør derfor gjøres en nærmere vurdering av
eventuelle avgiftsmessige konsekvenser av
overdragelse av eiendeler, rettigheter og forpliktelser
før endelig avgjørelse med hensyn til overdragelse tas.
For å unngå tap av fradragsrett for merverdiavgift
eller negativ likviditetseffekt for merverdiavgift på
bygge- og anleggskostnader bør prosjektet startes og
fullføres i samme subjekt. Endelig beslutning om
modell for fremtidig drift og eierskap til nye anlegg
bør dermed tas før merverdiavgiftsbelagte kostnader
til planlagte anleggsprosjekter pådras. Denne
kommentaren er spesielt viktig da dette innebærer at
det er tidskritisk å ferdigstille vurderingene knyttet til
organisasjons- og samarbeidsform, ikke minst i forhold
til nødvendig rekruttering til dagens
avløpsrenseanlegg som skal gjennomføre prosjektet.

7

Økonomiske konsekvenser ved utvalgte
scenarioer

7.1 Bakgrunn og finansiell simuleringsmodell
Virksomheten
Frevar KF tilbyr ulike kommunale tjenester. For disse
tjenestene er selvkostprinsippet den rettslige ramme. I
tillegg til den selvkostfinansierte virksomheten har Frevar
konkurranseutsatt næringsvirksomhet. I 2018 utgjorde
omsetning fra næring ca. 68 % og selvkost ca. 32 %.
Selvkostvirksomheten skal i prinsippet ha et resultat på
null, etter fratrekk av kalkulatorisk rente som er tillatt
avkastning på investert kapital. Årlige avvik skal som
utgangspunkt justeres inn i løpet av påfølgende femårs
periode ved å tilpasse prisene. Selvkostvirksomheten har
derfor svært lav risiko på middels/lang sikt.
Frevar KF har organisert virksomhetsområdene sine i fem
driftsavdelinger som har ulik eksponering mot næring og
selvkost. I kapittel 7.2.1 er de ulike avdelingene beskrevet
særskilt.
Målsetningen til Frevar KF er å oppnå lønnsomhet innenfor
den tredelte bunnlinjen miljø, økonomi og samfunn.
Historisk har Frevar KF hatt en positiv driftsmargin (EBITmargin) på mellom 12,1% og 5,4 %. Og en gjennomsnittlig
resultatmargin på 5,31 % i 2017 og 2018.

Historisk utvikling i driftsresultat
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Reduksjonen i driftsmargin fra 2017 til 2018 med
3,2 % kan delvis forklares med at Frevar KF hadde
driftsmessige utfordringer på biogassanlegget og
energigjenvinningsanlegget.
Fredrikstad kommune verdsetter blant annet
FREVAR KF sin evne til å generere økonomisk
utbytte. Det er overskuddet fra næringsvirksomheten
som gir grunnlaget for utdelingen av utbytte.
Virksomhetsområdene som genererer
næringsoverskudd er hovedsakelig energigjenvinningsanlegget og biogassanlegget. I tillegg er
deponiområdet som mottar og håndterer avfall og
masser definert som næringsvirksomhet.
Biogassanlegget har kun bidratt med underskudd så
langt, men dette er i prognosene for kommende år
forventet å endre seg.
Nytt rensekrav
Frevars renseanlegg er omtrent 30 år gammelt og
nye rensekrav har medført at foretaket må investere
vesentlige beløp for å ruste opp dagens renseanlegg.
Kravene gjelder renseanleggene i både Sarpsborg og
Fredrikstad kommune. Istedenfor at det investeres i
begge anlegg pågår det, som nevnt innledningsvis,
vurderinger av et mulig samarbeid om et felles
renseanlegg for de to kommunene hvor et eventuelt
samarbeid og samarbeidsform fortsatt er usikkert.
Blant forslagene som er under vurdering er
alternativet med å skille ut deler av virksomheten i
dagens Frevar KF til en egen samarbeidsvirksomhet
som Sarpsborg og Fredrikstad kommune skal være
sammen om. Fokuset i denne delen av utredningen
er å synliggjøre potensielle økonomiske konsekvenser
for resten av Frevar KF ved at avløpsrenseanlegget
og biogassanlegget skilles ut.

2018A
Resultatmargin
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7.1 Bakgrunn og finansiell simuleringsmodell, forts.

Biogassanlegget er Frevar KFs nyeste anlegg og sto
ferdig juli 2013. Figuren nedenfor viser at anlegget
historisk har hatt negativ økonomisk fortjeneste.
Dette forklares med driftsmessige utfordringer i
anlegget siden oppstart. Det er den senere tid
gjennomført investeringer bl.a. i et nytt
forbehandlingstrinn som skal bidra til å øke anleggets
driftstilgjengelighet. Det presiseres at anlegget har
en klar trend mot lønnsom drift og at alle
investeringer er gjennomført med forventning om
fremtidig avkastning.

Basert på tilgjengelig informasjon som bla. historiske
årsregnskap, budsjett- og handlingsplaner og
samtaler med ledelsen er det modellert tre ulike
scenarioer:

Historiske resultater i biogassanlegget

Det må tas forbehold om at vårt arbeid bygger på
samtaler med representanter fra Frevar KF og
materialet som er stilt til vår disposisjon. Arbeidet er
videre gjort innenfor en tidsbegrenset ramme.

Ø Fortsatt drift av Frevar KF med investering i eget
avløpsrenseanlegg – fremtidige resultater,
balanseposter, kontantstrømmer og avkastning
ved fortsatt drift av Frevar KF slik virksomheten er
organisert i dag.

Ø Utskillelse av biogass- og avløpsrenseanlegg fra
Frevar KF – renseanlegget og biogassanlegget
Ledelsen i Frevar presiser at hvis renseanlegget blir
skilles ut fra dagens Frevar KF og inn i en
skilt ut i en egen rettslig enhet og biogassanlegget
samarbeidsvirksomhet med Sarpsborg kommune.
må kjøpe rågass til markedsmessige betingelser så vil
Den nye samarbeidsvirksomheten står selv for
det være økonomisk uforsvarlig å drifte
driften av virksomheten.
biogassanlegget videre. Derfor har vi i den videre
Ø Utskillelse av biogass- og avløpsrenseanlegg
utredningen valgt å forutsette at både
hvor Frevar KF står for drift- og vedlikehold biogassanlegget og avløpsrenseanlegget vil bli skilt
renseanlegget og biogassanlegget skilles ut fra
ut fra dagens Frevar (om alternativet med
dagens Frevar KF og inn i en samarbeidsoppsplitting av dagens Frevar og utskillelse av
virksomhet med Sarpsborg kommune. Frevar KF
virksomhet velges), og at eierskapet vil forbli samlet i
står ansvarlig for driften av den nye
en ny virksomhet.
samarbeidsvirksomheten.
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Driftsresultat (EBIT) næring
Investering på investert kapital

Økonomisk simuleringsmodell

Det presiseres at simuleringer og drøftinger utført i
denne delen ikke i seg selv bør danne grunnlag for å
trekke konklusjoner, da utredningen er ment å belyse
potensielle økonomiske effekter ved en mulig
fremtidig omorganisering Frevar KF står overfor. I en
slik simuleringsmodell bestående av en rekke
inputparametere vil det også alltid eksistere
estimatusikkerhet.
Resultatene fra simuleringen er ment som
underbyggende beslutningsinformasjon i en
totalvurdering.

EY har etablert et rammeverk for modellering og
simulering av økonomiske konsekvenser for resten av
Forutsetninger i prognosemodellen er nærmere
Frevar ved en utskillelse av avløps- og
beskrevet på de neste to sidene.
biogassanlegget til en samarbeidsvirksomhet med
Sarpsborg Kommune.
I simuleringen vil hovedformålet være å synliggjøre
de økonomiske effekter denne omorganiseringen får
for rest-Frevar.
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7.1.1 Forutsetninger prognosemodell
Estimatene fra simuleringsmodellen er basert på en rekke forutsetninger som er innebygd i modellen. De
mest sentrale forutsetningene er oppsummert nedenfor.

Sentrale forutsetninger:
Driftsinntekter og driftskostnader:

•

Hovedprognosen er basert på Frevar KFs estimater fra budsjett- og handlingsplaner 2019-2022,
hvor det er gjort detaljerte vurderinger per avdeling på regnskapslinjenivå.

Driftsmidler- og avskrivninger:

•

Eksisterende driftsmidler er fordelt til den enkelte avdeling med bakgrunn i oppdatert
anleggsregister den 31.12.18. Historiske lineære avskrivninger lagt til grunn for å beregne
fremtidige bokførte verdier av disse eiendelene. Disse avskrivningene er tilpasset budsjett- og
handlingsplaner 2019 – 2022.

•

Nye investeringer er lagt inn i modellen med utgangspunkt i siste oppdaterte budsjett- og
handlingsplan mottatt fra Frevar KF. Fremtidige avskrivninger på disse investeringene er estimert på
bakgrunn av historisk avskrivningsmetoder.

Gjeld til kredittinstitusjoner og rentekostnader:

•

Eksisterende forpliktelser til kredittinstitusjoner er fordelt til den enkelte avdeling med bakgrunn i
oppdatert oversikt over kredittforpliktelser mottatt av foretaket. For eksisterende kredittgjeld er
forventet avdrag i perioden 2018 til 2021 lagt inn i modellen på bakgrunn av foretakets estimater.

•
•

Alle nye lån fordeles per avdeling etter investeringsplan og har en avdragsperiode på 20 år.
Renter beregnes med utgangspunkt i en fast rente på 2,5 % i perioden 2019 til 2022. Det er denne
metoden som benyttes i Frevar KFs estimater fra budsjett- og handlingsplaner 2019-2022.

Renteinntekter:

•

Renteinntektene er beregnet på samme måte som rentekostnadene med forventet NIBOR
(swaprenter), men med et fratrekk på 0,5 %-poeng.

Kalkulatorisk rente og selvkostfond:

•

Kalkulatorisk rente er avkastningen på investert kapital som selvkostvirksomheten kan ha som
inntjening. Resultater over/under dette må tilbakeføres/innkreves innen en periode på 5 år ved å
justere gebyr til innbyggere/kommunen. Kalkulatorisk rente fastsettes årlig basert på snitt 5-års
swaprente i løpet av året med et tillegg på 0,5 %-poeng. Vi har estimert fremtidig 5-års swaprente
basert på interpolering av dagens swaprentekurve.

Skattekostnad

•

Norske myndigheter fastsatte nye skatteregler i overenstemmelse med ESAs anbefalinger med
virkning fra 1. januar 2014. Foretaket fikk fra regnskapsåret 2014 skatteplikt på inntekt fra
håndtering av næringsavfall. Med utgangspunkt i skatteberegningen for 2016 til 2018 har vi i
modellen simulert fremtidig skattekostnad.

Kapitaloverføringer til kommunen

•

Fremtidige kapitaloverføringer til kommunen er lagt inn i modellen med bakgrunn i revidert budsjett
og handlingsplan vedtatt av bystyret i Fredrikstad kommune.

Fordeling mellom selvkost- og næring

•

Som et kommunalt foretak tilbyr Frevar KF flere kommunale tjenester. For disse tjenestene er
selvkostprinsippet den rettslige ramme. I tillegg til den selvkostfinansierte virksomheten har Frevar
KF konkurranseutsatt næringsvirksomhet. For å fordele resultater mellom selvkost og næring er det i
modellen benyttet samme metode som Frevar KF historisk har benyttet.
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7.1.2 Fordeling av felleskostnader

Fordeling av felleskostnader:
Under har vi illustrert foretakets initiale fordeling av felleskostnader mellom de ulike driftsavdelingene pr.
31.12.2018. Vi har også oppsummert foretakets nye vurdering ved eventuell utskillelse av
avløpsrenseanlegg og biogassanlegg. Den nye vurderingen er lagt til grunn for simulering av økonomiske
konsekvenser om rense- og biogassanlegget skilles ut fra Frevar og legges til Samarbeidsvirksomheten.

Initial fordeling av felleskostnader
Avdeling
Lab.
Adm.bygg
Vekta
Adm&Ledelse
IKT

RA
30 %

FA
20 %

AH
10 %

VA
30 %

GVS
10 %

20 %
30 %
35 %

40 %
40 %
35 %

20 %
5%
5%

20 %
20 %

20 %
5%
5%

AH
40 %

VA
30 %

GVS
10 %

A&L
100 %

TOT
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Ny fordeling av felleskostnader
Avdeling
Lab.

RA

FA
20 %

Adm.bygg
Vekta

45 %

30 %

Adm&Ledelse

50 %

15 %

IKT

50 %

10 %
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A&L

TOT
100 %

100 %

100 %

25 %

100 %

25 %

10 %

100 %

25 %

15 %

100 %

7.2 Fortsatt drift av Frevar KF med investering i eget
avløpsrenseanlegg

I scenario «Fortsatt drift av Frevar KF med investering i eget avløpsrenseanlegg» blir det estimert
fremtidige resultat- og balanseposter med utgangspunkt i budsjett- og handlingsplaner 2019-2022
mottatt fra Frevar KF. Det forutsettes her at det ikke blir samarbeid med Sarpsborg Kommune om felles
eierskap til nytt avløpsrenseanlegg, og at Frevar KF selv investerer i nytt avløpsrenseanlegg for egen
bruk.
økonomisk utvikling i resultatposter ved fortsatt drift
slik foretaket er organisert per dags dato.

I budsjettene er det hensyntatt at investeringer i
biogassanlegget medfører at anlegget oppnår positivt
driftsresultat allerede i 2019, men positivt årsresultat
først i 2021. Den forventede utviklingen i
biogassanlegget påvirker positivt Frevar KFs evne til å
dele ut utbytte til Fredrikstad kommune, ettersom
virksomheten i sin helhet er klassifisert som næring.

På lang sikt forventes omsetningen å øke fordi økte
investeringer i selvkostvirksomheten må dekkes inn
gjennom økte avgifter fra innbyggerne i Fredrikstad
Kommune, noe som bidrar til å øke driftsmarginen.
Mer lønnsom drift i biogassanlegget er også med på å
øke den totale driftsmarginen. Sammenlignet med
tidligere år forventes det en nedgang i
resultatmarginene, som følge av betydelig økning i
rentekostnader som følge av planlagte investeringer i
nytt avløpsrenseanlegg.

Videre er det lagt inn forventninger om at nye
rensekrav medfører økte investeringer for
renseanlegget som i sin helhet lånefinansieres. Dette
vil medføre økte kapitalkostnader for virksomheten
som må dekkes av innbyggerne i Fredrikstad
kommune, da denne virksomheten i all vesentlighet er For detaljert beskrivelse av virksomheten og
selvkostfinansiert. I figuren nedenfor har vi illustrert
tilhørende prognoser (hovedprognose) i de ulike
forventet
avdelingene, se kapittel 7.2.1 nedenfor.
Forventede resultater i budsjett- og planperiode 2019 - 2022
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For øvrige planlagte investeringer henvises det til
kommentarer per avdeling i kapittel 7.2.1.

Figur nedenfor viser utviklingen av den totale
balansen (totalkapitalen) i regnskapet til Frevar KF i
budsjettperioden.

Investeringene gjenspeiles i figuren nedenfor hvor vi
ser at totalkapitalen øker samtidig som
egenkapitalandelen faller, da investeringen
finansieres med langsiktig gjeld. En svekket
egenkapitalandel gjør foretaket mindre solid og
sårbart for perioder med svake resultater.

Som nevnt over vil det kreves betydelige fremtidige
investeringer i nytt rensetrinn for avløpsrenseanlegget for å nå de nye kravene.
Fremtidige investeringer i avløpsrenseanlegget er
budsjettert å utgjøre mNOK 310, hvor mNOK 300
allerede forventes å komme i 2020. Det nevnes
imidlertid at Frevar antar at dispensasjon vil bli gitt
med frist i 2025. Investeringen forventes i sin helhet
å skulle lånefinansieres med fremmedkapital.

Forventet kapitalsammensetning i budsjett- og planperiode 2019 - 2022
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2020P
2021P
2022P
19,3 %

7.2.1 Hovedprognose avdelinger (1:3)
Modellen bryter ned informasjonen på følgende fem avdelinger; Renseanlegget, Vannverket,
Avfallshåndtering, Forbrenningsanlegget og Biogassanlegget. Inntekter, marginer og avkastning som
fremkommer i figurene er kun knyttet til næringsvirksomheten.

Renseanlegget
Renseanlegget renser avløpsvann fra
Fredrikstad og Hvaler kommune. Av den
totale avløpsmengden i kommunen
knytter ca. 2 % seg til rensing av
avløpsvann i næringsvirksomhet. I
modellen er den samme fordelingsnøkkelen lagt til grunn for fremtidig
simulering.
Nye rensekrav for avløp med frist i 2020
har medført at Frevar må investere
betydelige beløp for å møte nye krav til
rensing av avløpsvann. I modellen er det
lagt inn totalt NOKm 327,5 i investeringer
i perioden 2019-2022. Se imidlertid
kommentar ovenfor knyttet til mulig
utsettelse.
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Driftsresultat (EBIT)

EBIT-margin

Avkastning på investert kapital

Omsetningen og EBIT-marginene
forventes å øke grunnet at investeringen
dekkes av selvkostfinansiering. Resultat
fra næring er budsjettert med tNOK 200 i
perioden 2019 til 2022.

Vannverket
Vannverket tilfører/produserer vann til
innbyggerne i Fredrikstad og Hvaler
kommune. Vannrensingen til Hvaler
kommune er klassifisert som næringsvirksomhet og har historisk utgjort rundt
4 % av vannverkets omsetning. I modellen
er den samme fordelingsnøkkelen lagt til
grunn for fremtidig simulering.
Det er forutsatt investeringer på totalt
NOKm 203,5. Hovedtyngden av
investeringene forventes å komme i 2021
i forbindelse med investering i nytt
rensetrinn.
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Omsetningen og EBIT-marginene
forventes å øke som følge av at
investeringen dekkes av selvkostfinansiering. Resultat fra næring er
budsjettert med tNOK 200 i perioden
2019 til 2022.

27
50

F2017

F2018

2%

2%
E2019

2%

2% 2%

1%
E2020

0%
E2021

E2022

Totale innekter
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Avkastning på investert kapital

7.2.1 Hovedprognose avdelinger (2:3)
Modellen bryter ned informasjonen på følgende fem avdelinger; Renseanlegget, Vannverket,
Avfallshåndtering, Forbrenningsanlegget og Biogassanlegget. Inntekter, marginer og avkastning som
fremkommer i figurene er kun knyttet til næringsvirksomheten.

Avfallshåndtering
Avfallshåndtering omfatter gjenvinningsstasjonen og deponiområder. Levering av
grovavfall fra husholdningene er finansiert
dels over renovasjonsavgiften, og dels ved
betaling ved levering av avfall. Næringsdrivende som leverer næringsavfall skal
deklareres og faktureres. Deponiområdet er
definert som 100 % næringsvirksomhet.
Avdelingen er særlig sensitiv til
avfallsprisene.
Av driften utgjør rundt 64 % næringsvirksomhet. I modellen forutsettes samme
fordeling mellom selvkost og næring. Videre
forutsettes uendrede priser og usikkerhet
rundt tidspunkt for mottak av
muddermasser. Dette medfører lavere EBITmargin i periode 2019 til 2022. Over
simuleringsperioden forutsettes det
investeringer på totalt mNOK 18,0.
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Avkastning på investert kapital

Forbrenningsanlegget
Forbrenningsanlegget leverer prosessdamp
til industri og fjernvarme. Restenergi
utnyttes i egne anlegg hos Frevar KF. Av
omsetningen fra driften kommer rundt
84 % fra næringsvirksomhet. I modellen er
den samme fordelingsnøkkelen lagt til
grunn.
Avdelingen er sensitiv overfor energipriser
og de enkelte avtalene med industrien i
området (damp/fjernvarme). Avdelingen
har hatt varierende resultater, men har
hatt positivt driftsresultat fra næringsvirksomheten i 2016, 2017 og 2018.
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I modellen er det lagt til grunn totale
investeringer i perioden 2019-2022 på
mNOK 157,5, hvor investering i ny
røkgassrensning utgjør mNOK 155. En
kritisk faktor for avdelingens resultater når
anlegget oppgraderes er nedetiden. Det
forutsettes at marginen holder seg stabilt i
perioden.
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Avkastning på investert kapital

7.2.1 Hovedprognose avdelinger (3:3)
Modellen bryter ned informasjonen på følgende fem avdelinger; Renseanlegget, Vannverket,
Avfallshåndtering, Forbrenningsanlegget og Biogassanlegget. Inntekter, marginer og avkastning som
fremkommer i figurene er kun knyttet til næringsvirksomheten.

Biogassanlegget
Biogassanlegget driver 100 % næringsvirksomhet og omdanner slam fra det
kommunale renseanlegget og substrat fra
næringsmiddelindustrien til biogass.
Biogassen benyttes som drivstoff til
privatbiler, busser og renovasjonsbiler.
Inntektskildene for anlegget er mottak
substrat, matavfall og salg av biogass.
Historisk har anlegget gitt en negativ
EBIT-margin. Årsaken er at det har vært
krevende å drifte anlegget. I budsjett- og
handlingsplan for 2019 budsjetteres med
lønnsom drift i fremtiden.
I modellen er det lagt til grunn
investeringer i optimalisering og økt
kapasitet på mNOK 26,5 i perioden 20192022 og at anlegget fra og med 2020
leverer positive resultater før skatt.
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Resultat før skatt

EBIT-margin

Avkastning på investert kapital

Et hovedpoeng med å vise de oversiktene vi har gjort i kapittel 7.2 er å illustrere Frevar sin finansielle
sårbarhet. I et prosjekt EY hadde for Frevar i 2018, «Bærekraftig drift for fremtiden» ble det analysert
hvilke økonomiske utsikter Frevar hadde for de kommende årene. Det ble utarbeidet tre ulike analyser; en
base-case-analyse/hovedprognose, samt en alternativ prognose hvor input-forutsetningene var noe mer
pessimistiske og en alternativ prognose med noe mer optimistiske forutsetninger. Dette analysearbeidet
viste Frevar sin grad av robusthet, ved at det allerede ved kun mindre endringer i enkelte modellmessige
forutsetninger oppstod utsikter til uforsvarlige nivåer på virksomhetens egenkapital. Ser man
konklusjonene i rapporten fra prosjektet «Bærekraftig drift for fremtiden» opp mot fremtidig forventet
marginbilde, kommende periode med behov for betydelige investeringer og tilhørende låneopptak, og
kommunens utbytteforventninger, illustrerer dette tydelig at man bør være ytterst varsom med å splitte
opp dagens Frevar og skille ut deler av dagens virksomhet om dette skulle innebære negative økonomiske
konsekvenser for Frevar KF og for Fredrikstad kommune.
Nettopp for å besvare spørsmålet knyttet til om en utskillelse av virksomhet fra dagens Frevar ved
oppsplitting av dagens organisasjon medfører negative økonomiske konsekvenser er dette analysert i
kapittel 7.3 nedenfor.
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7.3 Utskillelse av biogass- og avløpsrenseanlegg

En eventuell utskillelse av avløpsrenseanlegget og
biogassanlegget fra Frevar KF forventes å ville ha
økonomiske konsekvenser for rest-Frevar. Basert på
samtaler med ledelsen og tilgjengelig informasjon
forventes de største økonomiske konsekvensene å
relatere seg til:
1.

Reallokering av felleskostnader som tidligere har
blitt allokert til avløpsrense- og biogassanlegget.

2.

Markedsbasert prising mellom rest-Frevar og ny
samarbeidsvirksomhet.

3.

Tap av attraktivitet som arbeidsgiver (knowhow)

4.

Nedjustering av totalkapitalen ved utskillelse av
biogass- og avløpsrenseanlegg.

5.

Nedbetaling av av eksisterende gjeld knyttet til
tidligere investeringer gjort i regi av Frevar KF
knyttet til avløpsrenseanlegget og
biogassanlegget.

I denne situasjonen har vi endret input i modellen
benyttet i det første scenarioet til å reflektere at
biogass- og avløpsrenseanlegget skilles ut fra Frevar
KF. Vi har særskilt beskrevet hver enkelt endring
gjort i modellen i denne rapporten. Helt til slutt har
vi oppsummeringsmessig sammenlignet økonomiske
konsekvenser for rest-Frevar etter utskillelse.
1. Reallokering av felleskostnader

belastes driftsavdelingene med den andelen
fellesfunksjoner de forbruker.
Frevar KF registrerer kostnader for fellesfunksjonene
i egne avdelinger i regnskapet. Figuren nedenfor
viser fordeling av totale felleskostnader i 2018 på de
ulike fellesavdelingene. Fordelingen er hentet fra
regnskapet til Frevar KF for 2018. Administrasjon og
ledelse utgjør her hovedandelen med 60 % av totale
felleskostnader.

Felleskostnader (2018)
9 593 262

2 030 016

2 373 552

1 842 973
245 177

Lab

Adm.bygg

Vekta

Adm &
Ledelse
(Merkantil)

IKT

Felleskostnadene i figuren viderefaktureres til de
respektive driftsavdelinger etter hvor mye de
forbruker av disse ressursene. Fordelingen
gjennomføres av Frevar KF basert på en konkret
vurdering hvert år.
i figuren nedenfor er fordelingen av de totale mNOK
16 på ulike driftsavdelinger i 2018 illustrert. Av de
totale kostnadene på mNOK 16 ble mNOK 4,4 fordelt
til renseanlegget i 2018.

Som nevnt leverer dagens Frevar en rekke ulike
kommunale tjenester. Alle tjenesteområdene er i all
hovedsak lokalisert på Frevars industriområde på
Øra i Fredrikstad.
Ved at driften av flere kommunale tjenester i
Fredrikstad er samlet på samme sted er en sentral
og viktig gevinst utnyttelse av stordriftsfordeler.
Ettersom den største delen av virksomheten er
selvkostfinansiert vil en mer kostnadseffektiv drift
medføre reduserte kommunale avgifter for
innbyggerne i Fredrikstad Kommune.

Fordeling av felleskostnader på driftsavdeling (2018)
5 172 122
4 366 762
3 002 368

Frevar KFs interne økonomiske rapporter fra 2018
viser totalt mNOK 16 i felleskostnader fra
fellesfunksjonene som har blitt fordelt på de ulike
driftsavdelingene nevnt innledningsvis.

1 842 973
850 378

Frevar KF klassifiserer sine fellesfunksjoner inn i
avdelingene laboratorie, administrasjonsbygg,
vekta, administrasjon og ledelse (merkantil) og IKT.
Felles for disse avdelingene er at de understøtter de
ulike driftsavdelingene. Driftsavdelingene forbruker
ressursene i fellesavdelingene ulikt, og derfor bør de
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850 378

7.3 Utskillelse av biogass- og avløpsrenseanlegg, forts.
Felleskostnader på mNOK 4,4 som i dag allokeres til
avløpsrenseanlegget må ved en utskillelse fordeles til
gjenværende driftsavdelinger i rest-Frevar. For å
synliggjøre disse økonomiske konsekvensene er det
gjennomført en ny fordeling hvor biogass- og
avløpsrenseanlegget er skilt ut. Figuren nedenfor
oppsummerer effekten av den nye fordelingen. Størst
påvirkning får det for forbrenningsanlegget og
avfallshåndteringen hvor økningen er hhv. mNOK 1,3
og mNOK 1,7.
Ny fordeling av felleskostnader pr driftsavdeling (2018)
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
-

Utover mNOK 4,4 i felleskostnader som diskutert
ovenfor, som vil utgjøre ekstrakostnader for restFrevar, er det relevant å ta hensyn til et i dag relativt
stort omfang av ledere og medarbeidere som er
ansatt i én avdeling, men som bruker tiden i en annen
avdeling. Disse personalkostnadene allokeres til den
enkelte avdeling iht faktisk tidsbruk. For rense- og
biogassanlegget utgjør dette hhv. mNOK 2,4 og
mNOK 0,3. I simuleringen er kostnaden eliminert ved
utskilling av driftsresultat for rense- og
biogassanlegget, men effekten ligger fremdeles som
en reduksjon av lønn i opprinnelig avdeling. Dersom
Frevar KF ikke klarer å redusere lønnskostnadene, jf
forutsetning diskutert ovenfor, vil også mNOK 2,7
måtte belastes øvrige avdelinger, slik at samlet
mNOK 7,1 vil komme som en aktuell reduksjon i
driftsresultatet for rest-Frevar.
2. Markedsbasert prising mellom rest-Frevar og ny
samarbeidsvirksomhet

Opprinnelig fordeling

Ny fordeling

Som nevnt innledningsvis er de ulike driftsavdelingene eksponert for ulik grad av selvkost og
næringsvirksomhet, som potensielt vil ha ulike
konsekvenser. Hvis f.eks. Frevar KF ikke klarer å øke
inntjeningen tilsvarende den ekstra kostnaden som
følger av at andelen felleskostnader knyttet til
biogass- og avløpsrenseanlegget fordeles på øvrige
avdelinger, vil næringsresultatet bli påvirket negativt.
Dette vil videre påvirke utbyttemulighetene for
Fredrikstad kommune. For den selvkostfinansierte
virksomheten vil økte kostnader medføre at avgifter
for innbyggerne i Fredrikstad må økes for å dekke inn
den økte kostnaden ved å drifte tjenesten.
For å vurdere de totale konsekvensene må det også
vurderes om kostnadene er av en slik karakter at de
ved utskillelse av biogass- og avløpsrenseanlegget
kan reduseres, og i hvilken grad dette kan skje på kort
eller lang sikt.
På kort sikt anses en vesentlig reduksjon av
felleskostnader som utfordrende, da for eksempel
lønn til ledelse, stab og støtte for Frevar ikke enkelt
kan kuttes tilsvarende andelen som benyttes for å
drifte biogass og avløpsrenseanlegget. Tilsvarende er
det utfordrende å redusere lønn og
personalkostnader for ansatte som benytter tiden sin
for å drifte flere ulike driftsavdelinger.

Utskillelse av biogass- og avløpsrenseanlegget til en
ny enhet medfører at tjenester som tidligere har blitt
levert internt mellom de ulike driftsavdelingene til
selvkostpriser nå må leveres til markedspris. For restFrevar vil det kunne oppstå både positive og negative
konsekvenser som en følge av markedsbasert prising.
Basert på tilgjengelig dokumentasjon og samtaler
med ledelsen i Frevar KF har vi under oppsummert de
mest sentrale potensielle økonomiske
konsekvensene.
Ø

Det vil være rimelig å forvente at en ny
samarbeidsvirksomhet må betale Fredrikstad
kommune for leie av tomten på Øra om aktuell
tomt ikke overdras til den nye virksomheten. Det
antas imidlertid at den nye virksomheten vil
overta tomten, enten gjennom et kapitalinnskudd
eller gjennom et ordinært kjøp av tomten.

Ø

Ettersom det nye avløpsrenseanlegget planlegges
å bygges på Øra er det sannsynlig at den nye
virksomheten må benytte felles infrastruktur som
rest-Frevar benytter i forbindelse med sin
virksomhet, f.eks.: snømåking. Slike tjenester som
ikke har vært inntektsbringende tidligere vil nå
potensielt kunne faktureres den nye virksomheten
til markedspris. Omfanget er imidlertid trolig
ganske begrenset.

Ø

Biogassanlegget kjøper i dag prosessdamp av
forbrenningsanlegget til samme pris som de store
kundene. Andre kunder betaler i dag en helt annen
pris. I regnskapet for 2018 er det registrert en
kostnad/inntekt for
biogassanlegget/forbrenningsanlegget på mNOK
2,02. Når en ny virksomhet må kjøpe
prosessdamp av forbrenningsanlegget til
markedspris vil rest-Frevar ha en potensiell
fortjeneste på dette salget.

På lengre sikt vil rest-Frevar forventes å kunne
iverksette tiltak som vil kunne redusere
felleskostnadene, eksempelvis gjennom å foreta
nedbemanning.
I den videre modelleringen av økonomiske
konsekvenser har vi som en forenkling valgt å
forutsette at ingen av felleskostnadene kan
reduseres.
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7.3 Utskillelse av biogass- og avløpsrenseanlegg, forts.
►

Rest-Frevar vil få inntekter fra leie av lagerplass
for slam på deponiet fra den nye virksomheten.
Usikkert hvor stort beløpsmessig omfang dette vil
utgjøre.

3. Tap av attraktivitet som arbeidsgiver (know-how)
I dag er Frevar KF en komplett organisasjon som eier
og drifter kommunens prosessanlegg for
avløpsrensing, vannproduksjon, energigjenvinning og
avfallshåndtering. En slik stor organisasjon er ofte
mer attraktiv på arbeidsmarkedet, som medfører at
Frevar KF klarer å rekruttere kompetente
medarbeidere. Dette vil igjen føre til mer effektiv og
lønnsom drift.
Det er en potensiell risiko for at rest-Frevar vil
fremstå som en mindre attraktiv arbeidsplass for
nåværende og fremtidige arbeidstakere dersom
betydelige deler av virksomheten skilles ut. Det er
utfordrende å kvantifisere denne effekten, men det
er essensielt at denne tas i betraktning ved en
helhetsvurdering.

Ettersom biogassanlegget forventes skilt ut i form av
et tingsinnskudd eller et salg, er det naturlig å
forvente at forpliktelsene som relaterer seg til
anlegget følger med. I simuleringen er det dermed
forutsatt at eksisterende forpliktelser følger
eiendelene ved utskillelsen. Sammenlignet med det
første scenarioet vil Frevar redusere sine renter og
avdrag som gir foretaket en positiv likviditetseffekt.
Finansutgifter for biogassanlegget
IB forpliktelser
Avdrag
UB forpliktelser
Rente

I regnskapet per 31.12.18 er den bokførte verdien
av avløpsrenseanlegget mNOK 99,8. Av dette
beløpet er mNOK 58,6 knyttet til ti pumpestasjoner
som i 2019 er overdratt til Teknisk Drift i Fredrikstad
kommune. Bokført verdi på selve renseanlegget er
således mNOK 41,2. Basert på Frevars foretatte
vurderinger vil dette anlegget benyttes videre også
etter en oppføring av et nytt anlegg. Basert på disse
opplysningene anses det rimelig å forutsette
følgende justeringer i den økonomiske simuleringen:

Ø

Totale rentekostnader i perioden 2019 til 2022 er da
forventet å utgjøre mNOK 6,7 og totale avdrag
mNOK 21,7. Se detaljert oversikt i tabell nedenfor.

Biogassanlegget

4. Nedjustering av totalkapital ved utskillelse av
biogass- og avløpsrenseanlegg.

Ø

handlingsplaner 2019-2022 er estimert årlige
avdrag på mNOK 5,4 og det er lagt til grunn en årlig
rente på 2,5 %.

Rentekostnad

2019

2020

2021

2022

78 042 828

72 608 854

67 174 881

61 740 908

5 433 973

5 433 973

5 433 973

5 433 973

72 608 854

67 174 881

61 740 908

56 306 935

2,50 %

2,50 %

2,50 %

2,50 %

1 883 146

1 747 297

1 611 447

1 475 598

Avløpsrenseanlegget har en tilhørende langsiktig
forpliktelse pr. 31.12.18 på mNOK 34,9 hvor det i
budsjett og handlingsplaner 2019-2022 er estimert
årlige avdrag på mNOK 2,3 og det er lagt til grunn en
årlig rente på 2,5 %. Totale rentekostnader i
perioden 2019 til 2022 er da forventet å utgjøre
mNOK 3 og totale avdrag mNOK 9,3. Se detaljert
oversikt i tabell under.
Finansutgifter for avløpsrenseanlegget

Bokført verdi pr. 31.12.18 av pumpestasjoner på
mNOK 58,6 og tilhørende forpliktelse justeres ned
med hhv. mNOK 58,6 og 11,5 i 2019
Nettobeløpet på mNOK 47,1 mottar Frevar fra
Teknisk drift i Fredrikstad kommune, og vil derfor
øke bankbeholding.

Avløpsrenseanlegget

2019

2020

2021

2022

IB forpliktelser

34 937 544

32 613 024

30 288 505

27 963 986

Avløpsrenseanleggets bokførte verdi (mNOK
41,2) per 31.12.18 forventes å bli skilt ut av
Frevar KF i 2019 i form av et uttak fra Fredrikstad
Kommune. Det er her viktig å presisere at det på
gjeldende tidspunkt eksisterer usikkerhet knyttet
til transaksjonens form.

Rentekostnad

Biogassanlegget er per 31.12.18 bokført med mNOK
83 og det forventes at anlegget i sin helhet vil bli
utskilt fra Frevar KF. I simuleringsmodellen er det
lagt til grunn at utskillelsen inntreffer ila. 2019.
5. Behandling av eksisterende gjeld
Frevar KF har i sine regnskaper allokert total
langsiktig kredittgjeld ut på de ulike avdelingene hvor
forpliktelsen hører hjemme. Med utgangspunkt i
denne fordelingen fremkommer det at
biogassanlegget har en tilhørende langsiktig gjeld pr.
31.12.18 på mNOK 78 hvor det i budsjett og
32
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Avdrag
UB forpliktelser
Rente

2 324 519

2 324 519

2 324 519

2 324 519

32 613 024

30 288 505

27 963 986

25 639 467

2,50 %

2,50 %

2,50 %

2,50 %

844 382

786 269

728 156

670 043

Tilsvarende er det også lagt til grunn at gjeld relatert
til pumpestasjonene (mNOK 11,5) i løpet av 2019
innløses gjennom å benytte deler av vederlaget fra
Fredrikstad kommune som vil bli mottatt i forbindelse
med overdragelsen av pumpestasjonene til Teknisk
Drift.
Resterende forpliktelse relatert til
avløpsrenseanlegget som i dag er vurdert skal
benyttes i den nye samarbeidsformen forutsettes å
følge anlegget ved utskillelse. Dermed er det i
simuleringsmodellen lagt til grunn at forpliktelse
tilhørende avløpsrenseanlegget pr. 31.12.18 på
mNOK 23,4 blir skilt ut sammen med
avløpsrenseanlegget. Effekten er da at renter og
avdrag i tabellen ovenfor elimineres, som medfører
en positiv likviditetseffekt, sammenlignet med det
første senarioet.

7.3 Utskillelse av biogass- og avløpsrenseanlegg, forts.
RESULTAT FRA SIMULERING

Basert på foretatte beregninger et det estimert at
næringsoverskuddet for 2019 vil reduseres med mNOK
4,4 (dvs. at 2,1 mNOK relaterer seg til
selvkostvirksomheten), noe som påvirker
utbyttemulighetene.

I den økonomiske simuleringen har vi trukket ut
forventet driftsresultat for biogass- og
avløpsrenseanlegget, samt allokert
felleskostnader fra disse avdelingene til øvrige
avdelinger. I figurene nedenfor er påvirkningen
på rest-Frevars forventede totale driftsresultat
oppsummert.

Simuleringen viser også at tapt driftsresultat fra
renseanlegget utgjør 53 %, tap i driftsresultat fra
felleskostnader 32 % og 15 % stammer fra utskillelse av
biogassanlegget.

Effekt ved utskillelse

I tillegg til disse negative effekter kommer også mNOK 2,7
på årlig basis, som kommentert under punkt 1 ovenfor.
Hvis vi ser på estimert resultat etter finansposter i figuren
ser vi at resultat etter finansposter blir redusert i
simuleringsperioden sammenlignet med tidligere
perioder. I senario hvor biogass- og avløpsrenseanlegget
er skilt ut reduseres resultatet ytterligere. Reduksjonen er
en effekt av at reduksjon av fremtidige driftsresultat
overstiger besparelsen i rentekostnader ved redusert
behov for investeringer og utskillelse av eksisterende
forpliktelser. Da det i simuleringen forutsatt at allerede
opptatte gjeldsforpliktelser relatert til biogass- og
avløpsrenseanlegget blir utskilt sammen med tilhørende
eiendeler i ny samarbeidsvirksomhet, påvirker dette
fremtidig resultat før skatt i simuleringsperioden positivt
ved at rentekostnader fra eksisterende gjeld bortfaller.
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Omfordeling felleskostnader

Som det fremkommer forventes det at restFrevar’s totale driftsresultat forventes påvirket
negativt med mNOK 6,5 i 2019 og vil øke i
påfølgende budsjettperioder. Totalt estimert
tap i driftsoverskudd utgjør i perioden 2019 –
2022 mNOK 54.

Biogassanlegget er ren næringsvirksomhet og gir
grunnlag for utdeling av utbytte. Men selv om
biogassanlegget forsvinner ut av Frevar KF vil ikke
Fredrikstad kommune miste hele det forventede
driftsresultatet fra biogassanlegget, da Fredrikstad og
Sarpsborg Kommune vil eie den nye
samarbeidsvirksomheten i fellesskap, men overskuddet
fra biogassanlegget vil nå fordeles mellom de to
kommunene.

Det er viktig å ta i betraktning at resultatene
presentert over inkluderer totalt tap i
driftsresultat for Frevar hvor både selvkost og
næring inngår. Tap i driftsresultat som kan
allokeres til selvkostvirksomheten vil bli
overført til selvkostfond og påvirker den
fremtidige avgiften innbyggerne i Fredrikstad
kommune må belastes for offentlige tjenester,
men vil ikke påvirke utbyttegrunnlaget.

Felleskostnadene får en direkte effekt på bunnlinjen. Og
vil ha en negativ effekt for innbyggerne i Fredrikstad
kommune eller utbyttegrunnlaget til Fredrikstad
Kommune.
Ny utvikling av resultat etter finansposter for restFrevar etter utskillelse (2018)

Ny utvikling av driftsresultat for rest-Frevar etter
utskillelse (2018)
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7.3 Utskillelse av biogass- og avløpsrenseanlegg, forts.
Sammenligner vi sammensetningen i balansen til
Frevar med det scenario hvor Frevar driftes slik de
gjør i dag forventes det at totalkapitalen til Frevar KF
blir redusert med tilnærmet 40 %. Årsaken er
hovedsakelig utskillelse av biogass- og
avløpsrenseanlegget.

Figuren nedenfor viser utviklingen av den totale
balansen i regnskapet til Frevar (totalkapitalen) i
budsjettperioden hvor biogass- og
avløpsrenseanlegget er skilt ut til den nye
samarbeidsvirksomheten.
Den 31.12.18 var bokført verdi for eiendelene i
biogassanlegget mNOK 83 og tilhørende langsiktige
forpliktelse mNOK 78. Det forutsettes at disse
balansepostene føres ut av balansen pr. 01.01.19
med en tilsvarende reduksjon av egenkapitalen med
mNOK 5.

Videre ser vi at foretakets egenkapital i
simuleringsmodellen forventes å bli redusert med
tilnærmet 10 %. Nedgangen i bokført egenkapital
begrunnes med utskillelse av biogass- og
avløpsrenseanlegget, samt reduserte årsresultater fra
omfordeling av felleskostnader og bortfall av
For avløpsrenseanlegget er det i simuleringen forutsatt
forventet driftsresultat fra biogass og
at pumpestasjoner med bokført verdi på mNOK 58,6
avløpsrenseanlegget.
og tilhørende forpliktelse på mNOK 11,5 overføres fra
Grunnet at biogassanlegget og avløpsrenseanlegget
Frevar til Teknisk Drift i Fredrikstad Kommune ila.
med tilhørende gjeld skilles ut og differansen blir
2019. Slik at Frevar KF mottar differansen på mNOK
justert mot egenkapital vil egenkapitalandelen i dette
47 i kontanter. I tillegg forventes det at resterende
scenarioet øke, sammenlignet med situasjonen
verdi av avløpsrenseanlegget på mNOK 41,2 blir
beskrevet i kapittel 7.2.
overført til ny samarbeidsvirksomhet, sammen med
resten av forpliktelsene på mNOK 23,4
Tidspunktet vil om aktuelt først være senere, men
dette er her kun ment å illustrere hvordan
sammensetningen til balansen hos Frevar påvirkes ved
en slik utskillelse.
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Oppsummering
Basert på utførte beregninger forventes utskillelsen av biogass- og avløpsrenseanlegget å medføre
betydelige resultatforverringer for rest-Frevar grunnet at driftsresultater tilhørende biogass- og
avløpsanlegget forsvinner ut av Frevar, samt at øvrige avdelinger må dekke større andel av
felleskostnader. I scenario hvor biogass- og avløpsrenseanlegget blir skilt ut er resultatet naturlig en
redusert totalkapital. Det er også viktig å presisere at alle momenter drøftet i denne utredningen bør tas
med i en helhetsvurdering når beslutning om fremtidig organisasjonsform skal tas. Blant annet kan det
faktum at Frevar potensielt kan selge prosessdamp til biogassanlegget eller andre tjenester til den nye
samarbeidsvirksomheten til markedspris medføre nye inntektsmuligheter, men det er imidlertid i en slik
situasjon uklart i hvilken grad biogassanlegget da vil være økonomisk bærekraftig. En nedleggelse av
biogassanlegget vil på den annen side medføre reduksjon av dagens inntekter. Videre vil en oppsplittelse
av Frevar også kunne gjøre foretaket mindre attraktivt for fremtidige arbeidstakere.
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7.4 Utskillelse av biogass- og avløpsrenseanlegg hvor
FREVAR står for drift- og vedlikehold

Om det blir besluttet å skille ut biogass- og
avløpsrenseanlegget fra dagens Frevar, men hvor det
er Frevar som fremdeles skal stå for drift- og
vedlikehold, vil man ha den situasjonen som er
illustrert i kapittel 4.5.
Det er i en slik situasjon viktig å sørge for en grundig
og omfattende prosess for å etablere tilstrekkelige,
utfyllende og hensiktsmessige avtaler som kan
regulere driften, rettigheter, forpliktelser og roller.
Det henvises i denne sammenheng til beskrivelsen av
de juridiske aspekter i kapittel 3.
Som det også fremkommer ovenfor vil prisingen av
slike driftstjenester fra Frevar KF til en ny
samarbeidsvirksomhet ikke kunne omfattes av
selvkostregimet, og det vil måtte prises med påslag
for fortjenestemargin, hvilket finansielt sett vil være
positivt for Frevar KF, men tilsvarende negativt for
den nye samarbeidsvirksomheten.
En annen finansiell fordel for Frevar vil være at det i
en modell som dette vil kunne være utsikter til å få
finansiert en andel av dagens felleskostnader, som i
dag fordeles på samtlige avdelinger, men som ved en
utskillelse av biogass- og avløpsrenseanlegget i
utgangspunktet ville medført en høyere intern
belastning for felleskostnader på avdelingene i restFrevar etter en slik beskrevet utskillelse, jf
forutgående kapittel. Det er imidlertid svært høy
grad av usikkerhet knyttet til i hvilket omfang disse
kostnadene kan «løftes over» på en ny
samarbeidsvirksomhet. Dette avgjøres av hvilke
tjenesteavtaler som inngås og hvordan disse
utformes. Det er viktig å understreke at i den grad
rest-Frevar skulle ha muligheten til å belaste
ytterligere kostnader over på
samarbeidsvirksomheten, vil dette medføre økte
kostnader for kommunens innbyggere gjennom
høyere kommunale avgifter. I et helhetsperspektiv er
det derfor tvilsomt om det er relevant å kategorisere
en slik mulighet som en fordel.
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Det er også relevant å vurdere i hvilken grad Frevar
på lang sikt vil evne å opprettholde sin kompetanse i
en løsning som beskrevet i dette scenarioet. Dette
begrunnes med at virksomheten ikke lenger eier
aktuelle anlegg og at også erfaringer knyttet til
investerings- og driftsbeslutninger ikke lenger vil bli
bygget opp hos Frevar.

8

Miljømessige og samfunnsrelaterte
forhold ved omorganisering

8.1 Bakgrunn
Med bakgrunn i dette samfunnsansvaret, vil vi i dette
kapittelet vurdere hvordan en endring av
selskapsstruktur kan påvirke avfall- og
gjennvinningsbransjen (inkl Frevar) med fokus på:

Frevar er en viktig samfunnsaktør, men også en
viktig premissleverandør for kommunens innbyggere
og næringsliv gjennom tjenestene og produktene
foretaket tilbyr. Dette er fordi produktene og
tjenestene er helt nødvendig for at samfunnet og
næringslivet kan driftes.
Frevar drifter etter prinsippet om en tredelt
bunnlinje, som vektlegger økonomi, miljø og
samfunn. Dette betyr at alle tre faktorene skal
vurderes i beslutningsprosesser. Dette kapittelet har
et spesielt fokus på miljø og samfunn.

►

Biogassanlegget

►

Samarbeid for økt materialgjenvinning

►

Etablering av ettsorteringsanlegg

►

Eksisterende synergier i Frevar KF

Figur 4.1: Beskrivelse av Frevars tjenester

Avløpsanlegget

Vannverk

Fredrikstad
Biogassanlegg

Gjenvinningsstasjon

Deponi

Energigjenvinningsanlegg
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8.2 Samarbeid for økt materialgjenvinning
I veikart for sirkulær økonomi, er en av de viktigste anbefalingene til bransjen tilknyttet organisering, økt
samarbeid og samordning. Dermed kan valg av selskapsform påvirke bransjen sin evne til å bidra til
sirkulær økonomien.
For å sikre bærekraftig utvikling er samfunnet
avhengig av at økonomisk vekst og økt velferd
frakobles fra ressursbruk og klimagassutslipp. I
denne sammenhengen er sirkulær økonomi en kritisk
faktor, hvor avfall- og gjenvinningsbransjen i
Fredrikstad og Sarpsborg (inkl. FREVAR)
representerer sentrale tjenester som fungerer som
en katalysator for resten av samfunnet.
Som beskrevet i avfalls- og gjenvinningsbransjens
veikart for en sirkulær økonomi er bransjens
hovedoppgave å levere resirkulerte råvarer til
produksjon av nye materialer og produkter. Dette
understrekes videre i EUs strategi for sirkulær
økonomi, hvor det er vedtatt en målsetning om å øke
gjenbruk- og materialgjenvinningsgraden fra ca 40% i
dag til 65% i 2035 (se figuren under). Dette
representerer en stor utfordring for hele bransjen.
Denne utfordringen kan forklares gjennom
avfallspyramiden (se figuren til høyre), hvor fokuset
vil være å løfte avfallsstrømmer oppover i
pyramiden. I bransjens veikart for sirkulær økonomi,
er en av de viktigste anbefalingene til bransjen
tilknyttet organisering, økt samarbeid og
samordning. Valg av selskapsform kan dermed
påvirke dette.

Avfallspyramiden definerer prioriteringer i
sirkulærøkonomien

Lage
mindre avfall

Bruke ting
om-igjen

Lage nytt
av brukt

Brenne

Legge på
fylling

Avfallsreduksjon
Ombruk
Materialgjenvinning
Energiutnyttelse

Deponering

Norge står overfor en stor utfordring I
møte med EUs målsetninger om
gjenbruk og materialgjenvinning

Norge må
materialgjenvinne mer for
å nå EUs målsetning om
65% gjenbruks- og
materialgjenningsgrad
innen 2035

Kilde: Avfalls og gjennvninngsbranjens veikart for en sirkulær økonomi og SSB 2016
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8.3 Biogassanlegget som behandlingsmetode for slam
Biogassproduksjon er en spesielt god behandlingsmetode for slam fra renseanlegg. Dette er fordi det
utnytter både energipotensialet til slammet, samtidig som næringsstoffer som blir fjernet fra jorden
under produksjon av mat blir sirkulert tilbake.
Biogassanlegget til Frevar er en viktig brikke i
foretakets strategi for sirkulær økonomi. For å
produsere biogass råtnes organisk materiale som
slam, matavfall og gjødsel, uten tilgang på oksygen.
Denne prosessen, også kalt anaerob utråtning,
produserer metangass som brukes av regionbussene
i Nedre Glomma. Det gjenværende råstoffet etter
biogassproduksjonen, også kalt biorest, kan brukes til
jordforbedring som erstatning og supplement til
tradisjonell gjødsel.
Biogassproduksjon er en spesielt god
behandlingsmetode for slam fra renseanlegg. Dette
er fordi det utnytter både energipotensialet til
slammet, samtidig som næringsstoffer som blir
fjernet fra jorden under produksjon av mat blir
sirkulert tilbake. Dette kan også indirekte redusere
bruken av torv og mineralgjødsel, som tilknyttes
store CO2 utslipp.

Et teknisk og sirkulærøkonomisk perspektiv
argumenterer derfor for å beholde biogassanlegget
og avløpsanlegget under samme organisasjon, for å
sikre synergier. En del av dette kan også løses
gjennom avansert avtaleverk som sikrer behandling
av slam gjennom biogassanlegget, men dette
vurderes ikke som den mest optimale løsningen.
I beslutningen om hvilken form for interkommunalt
samarbeid som skal velges vil det derfor være viktig å
ta hensyn til rollen til biogassanlegget, og hvordan
dette vil utvikle seg med kommende reguleringer og
endringer i næringslivet.

Gjennom denne utredningen har det ikke blitt
identifisert noen utredning eller vurdering av
biogassanlegget sin tekniske profil og
kapasitet, og hvorvidt den eksisterende
installerte teknologien vil håndtere planlagte
endringer i renseanlegget. Det er heller ikke
identifisert en lignende utredning for hvorvidt
anlegget er dimensjonert for å håndtere
utsortert matavfall fra det planlagte
ettersorteringsanlegget på Øra.

Videre vil også selve biogassen kunne erstatte CO2
intense fossile drivstoff, og bidra indirekte til
reduserte utslipp i andre bransjer som transport og
logistikk.
I Frevar er driften av biogassanlegget og
renseanlegget tett knyttet sammen. Ved å separere
disse to enhetene, risikerer man derfor tap av
eksisterende kompetanse og potensielt økte drifts
kostnader i sammenheng med dette.
Frevar tar også i mot store mengder organisk avfall
fra næring. Dette bidrar til at selskaper selv kan
redusere sin indirekte negative påvirkning på
omverdenen.

Dette betyr at det vil være nødvendig med
fremtidige investeringer i oppgradering av
teknologi og kapasitet, for å behandle og
håndtere avfallet/ressursen optimalt.

Bilde: Frevar.no
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8.4 Vurderinger tilknyttet scenarioene

Scenario beskrevet i kapittel 4.2 - «KF modellen»
Fredrikstad kommune ved Frevar KF selger
tjenester til innbyggerne i Sarpsborg kommune

Scenario beskrevet i kapittel 4.5 - Interkommunalt
samarbeid om eierskap til felles renseanlegg og
biogassanlegg som driftes av Frevar

Fra et sirkulær økonomisk perspektiv har dette
scenarioet flere likhetstrekk med scenarioet
beskrevet i kapittel 4.6, i form av at et større selskap
vil koordinere avfallsbehandlingen for kommunene.
Et større selskap vil naturlig ha muligheten til å
enklere koordinere og optimalisere avfallsbehandling
på tvers av de ulike behandlingsmetodene, som igjen
potensielt kan bidra til økt verdi av ressursene. Det
vil også samlet ha en total større kontaktflate mot
tilhørende industri, og det kan være tilfeller hvor det
vil være enklere å identifisere og implementere
samarbeid med avfallsprodusenter og
ressursforbrukere for å øke den sirkulær økonomiske
aktiviteten.

I scenarioet beskrevet i kapittel 4.5 vil både
renseanlegget og biogassanlegget skilles ut som et
eget IKS (eller annen juridisk form), mens Frevar vil
drifte begge anleggene. Dette vil beholde den
organisasjonen slik Frevar er i dag, med stor
kompetanse over ulike behandlingsmetoder for avfall.

Denne modellen legger til grunn at det planlagte
ettersorteringsanlegget på Øra vil bli utskilt som et
eget IKS. Et avtaleverk, eller en overordnet
samarbeidsmetode vil være nødvendig mellom dette
IKS’et og KF modellen for å utnytte det fulle sirkulær
økonomiske potensialet.

Scenario beskrevet i kapittel 4.6 - Interkommunalt
samarbeid i form av et «stor IKS» med
utgangspunkt i Frevar
Et «stor-IKS» med utgangpunkt i Frevar, har
potensielt mulighet til å bli en stor og sterk aktør
innen sirkulær økonomien. Denne selskapsformen kan
gi økt potensiale for kompetanseutvikling på tvers av
avfallsbehandlingsmetoder, og øke kontaktflaten til
lokal industri.

Scenario beskrevet i kapittel 4.3 - Interkommunalt
samarbeid om eierskap og drift av et felles
renseanlegg
I scenarioet beskrevet i kapittel 4.3 vil kun
renseanlegget utgjøre et IKS (eller annen juridisk
form) med selvstendig drift. Biogassanlegget vil forbli
i Frevar. Denne modellen vil gi enkelte utfordringer i
forhold til bemanning og kompetanse, da
biogassanlegget i stor grad driftes av de samme
personene som bemanner renseanlegget.
Biogassanlegget operer med lave marginer, og en
konkurranseutsettelse av slammet fra renseanlegget
kan potensielt påvirke driftsgrunnlaget til
biogassanlegget. Med dagens selskapsstruktur blir
slammet vurdert som et biprodukt, og har dermed
ingen direkte kostnad for biogassanlegget. Ved en
utskilling vil biogassanlegget måtte betale for
rågassen fra slammet, og dermed få lavere bokførte
marginer. Det kan derfor settes spørsmålstegn ved
hvorvidt biogassanlegget vil være finansielt
bærekraftig, uten videre subsidier eller støtte fra en
tredjepart.

Selv om Frevar er driftsoperatør, vil det som i de to
forannevnte scenarioene, være potensielt nødvendig
med avtaleverk eller lignende samarbeidsmetoder
mellom aktørene for å sikre optimal utnyttelse av
ressurser, som for eksempel biorest som i dag
mellomlagres på deponiet før utkjøring til jordbruk.

Oppsummert
Som det kommer frem av dette kapittelet er det flere
ulike konsekvenser som kan påvirke valget av
selskapsform. Det er utfordrende å kvantisere disse
konsekvensene med det eksiterende
informasjonsgrunnlaget, men de bør likevel vurderes
i beslutningsprosessen. Et utvalg av disse
konsekvensene er oppsummert under:
-

Biogassanlegget er allerede hardt presset på
marginer, og en utskilling kan true
driftsgrunnlaget.

-

Utvikling i sirkulær økonomien er avhengig av
samarbeid mellom gjenvinning- og avfallsbransjen
og annen næringsvirksomhet. Valg av
selskapsform kan påvirke kontaktflate mot
næringen samt intern kompetanse og fagmiljø.

-

Valg av selskapsform kan påvirke innkjøpsmakten
ved oppsplitting i flere mindre selskaper.

Ved en konkurranseutsettelse vil Frevar ha en fordel
mot andre konkurrenter pga. transportavstand, men
det bør også videre vurderes om det er nødvendig
med avtaleverk eller andre overordnede
samarbeidsmetoder for å sikre driftsgrunnlag for
biogassanlegget.
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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

Sammendrag
Vedlagt følger budsjett for 2021 og handlingsplan for 2021-2024. Budsjettsamarbeidet
mellom FREVAR KF og Teknisk Drift (TD) har gått som planlagt. Det er felles enighet om de
priser og mengder som er tatt inn i budsjettet, og som er gjennomgått på felles budsjettmøte.
Selvkostprinsippet ligger til grunn for all prissetting mellom FREVAR KF og TD. Mer- og
mindreforbruk innenfor selvkostområdet gjøres opp innenfor driftsåret pr. avgiftsområde.
Ellers reguleres tjenesteproduksjonen iht. FREVAR KF sine vedtekter.
Investeringsbudsjettet er gjennomgått med tanke på nye opplysninger vedrørende
teknologiske løsninger, gjennomførte forprosjekter osv. Foreslått investeringsbudsjett kan
avvike fra gjeldende hovedplan vann og avløp, men samsvarer med nyeste vurdering av
behov samt praktiske gjennomføringsmuligheter.
De beregnede kostnadene innenfor selvkostområdet økes med ca. 1 % totalt, og det varierer
innenfor de forskjellige selvkostområdene.
Forventet resultat av foretakets totale næringsdrift for 2021, er et overskudd på ca. kr 16,3
mill. etter skatt.
Kommunedirektøren har hatt saken til gjennomsyn, og har følgende kommentar:
Kommunedirektørens kommentar er skrevet før forslag til Fredrikstad kommunes
økonomiplan for perioden 2021-2024 og budsjett 2021 er ferdig.
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FREVAR KF er en del av Fredrikstad kommune konsernet og kommunedirektøren legger til
grunn at foretaket på lik linje med resten av konsernet gjennomfører egenkapitalvurderinger,
kostnadstilpassinger, driftsoptimalisering, investeringsprioriteringer ol. i henhold til bystyrets
styringssignaler.
FREVAR KF vil i planperioden starte opp og gjennomføre et omfattende
investeringsprogram. Dette gjelder spesielt investeringer i vannverket og nytt
avløpsrenseanlegg. Det er en egen prosess rundt sistnevnte. Kostnadsnivået vil øke og
inngå i avgiftsgrunnlaget noe som betyr en økning i avgiftene som er høyere enn det
normale i løpet av planperioden. Investeringer innen vann og avløp inngår i Fredrikstad
kommunes hovedplan for vann og avløp.
I gjeldende handlingsplan (økonomiplan), har bystyret lagt til grunn en forventet
overføringsinntekt på 9,0 millioner kroner fra FREVAR KF. I foretakets handlingsplan er det
økonomisk handlingsrom for denne overføringen til kommunen som eier. Overføring for
2021 er basert på resultatet i 2020. Kommunedirektøren kommer tilbake med en ny
vurdering når regnskapet er avsluttet.

Vedlegg
1
2

Plandokument 2021-2024 FREVAR KF
Oversikt over priser TD, 2021

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen.

Saksopplysninger
Handlingsplanen er utarbeidet på grunnlag av budsjettet for 2021, langsiktig
investeringsbudsjett og de utviklingstrekk som forventes i planperioden.
Investeringsbudsjettet bygger på kommunens langsiktige planer. Nye krav og ny kunnskap,
gjør det imidlertid nødvendig med enkelte endringer i forhold til de opprinnelige
prioriteringene.
Det er i planperioden lagt til grunn en generell prisvekst på 2 % og en rente på 1,5 %. Alle
avdelingers budsjett er gjennomgått på kontonivå for å unngå sjablongmessige endringer.
Organisasjonen er fokusert på optimalisering av drift, samtidig som miljøprestasjonene
forbedres, foretaket utvikles og den forretningsmessige delen gir avkastning. Skatteplikten
som trådte i kraft 01.01.14, begrenser det disponible næringsoverskuddet.
Godtgjøring til medlemmene i FREVAR-styret følger godtgjøringen til medlemmene i Teknisk
Utvalg også i 2021.
Generelt
Vedtatte organisasjonsendringer gjør at enkelte det er endringer i avdelingsstrukturen i
2021.
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Avdeling

FREVAR totalt

BUDSJETT

RESULTAT

RESULTAT

Total b. innt.

Total b. innt.

Selvkost

Næring

2020

2021

2021

2021

Nr.

6
Renseanlegget
11
Forbrenningsanlegget
12
Avfallshåndteringen
13
Vannverket
14
Gjenvinningsstasjonen
15
Teknisk avdeling
20
Laboratoriet/Miljøavdelingen34
Admin.bygget
35
Vekta
36
IKT
37
Forretningsomr. Avløp
38
Forretningsomr. Avfall
39
Adm&ledelse

BUDSJETT

12 922 400

13 270 900

-

49 295 385

50 495 251

-

200 000

140 344 220

131 939 150

-

8 214 379

28 418 102

39 458 969

-

15 587 627

38 168 976

37 100 000

-

200 000

15 645 667

21 385 889 -

-

4 486 400
2 166 708

4 441 000

-

2 994 578

2 782 712

-

2 731 858

2 527 800

-

3 032 526

-

18 553 419

20 383 301

-

37 400

50 000

-

314 311 239

328 321 372

-

-1 859 545
22 342 461

6 032 464
16 309 997

Skatt på næringsinntekt 2020 (27% gj.sn.)
Resultat etter skatt
Positive tall er overskudd, negative tall er underskudd.

Spesielle forutsetninger i budsjettet
 Det er lagt til grunn uendrede satser på grovavfall til gjenvinningsstasjonen.
 Det er usikkerhet rundt avfallshåndteringens deponiområde. Priser og mengder styres av
markedet, samtidig som det arbeides med en revidering av gjeldende deponiplan.
 Det forutsettes at foretaket ikke splittes opp i prosessen med nytt avløpsrenseanlegg.
Avløpsrensing er lagt inn som en oppgave foretaket fortsatt skal drive med, og det
forutsettes i investeringsbudsjettet at det bygges et anlegg for Fredrikstad kommune.
Dersom det skal bygges et større anlegg, vil investeringen måtte justeres.
 Biogassanlegget budsjetteres med underskudd i begynnelsen av planperioden. Det
arbeides med en biogasstrategi for foretaket, hvor det skal ses på både priser, marked,
kostnader og teknologi. Det ventes at denne strategien vil bidra til realistiske
forventninger til anlegget med tanke på både miljø, økonomi og samfunn.
 Forretningsvirksomheten innenfor renovasjon er skattepliktig. Dette omfatter deler av
energigjenvinningsanlegget, deponivirksomheten og biogassanlegget.
 Selvkostavregninger foretas innenfor alle områder.
 Nytt behandlingstrinn VA, er lagt i 2021 til 2023. Det er imidlertid ikke klart hvilken
teknologi som vil bli benyttet, hvor stor investeringen vil bli, og dermed hvor stor
påvirkning dette vil få på prisutviklingen.
 Deponiaktivitetene er viktige for lønnsomheten i foretakets næringsdrift. Arealene er
stadig under press for å bli omdisponert til annen virksomhet. Det er lagt til grunn fortsatt
deponidrift på arealene i planperioden.
 Foretaket er inne i en periode hvor det er utfordrende å rekruttere til ledende stillinger.
Foretakets totale lønnsstruktur vil bli gjennomgått, i samarbeid med de tillitsvalgte, med
tanke på konkurransedyktighet i markedet.
Usikkerhetsmomentene ovenfor ligger til grunn for budsjettet. Det er lagt vekt på at
budsjettet skal være mest mulig realistisk, samtidig som det budsjetteres med forsiktighet.
Avdelingsbudsjettene er kommentert nærmere i plandokumentet.
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Endringer i budsjettet for 2020
Driftsåret 2020 avviker noe fra det vedtatte budsjettet, både på drift og investeringer.
Endringene påvirker ikke det totale resultatet negativt. Prognose på de største endringene,
mer enn 15%, er vist i tabellene nedenfor.
Drift
Større endringer på driftsinntekter og -kostnader.
Konto

Navn

Driftsinntekter

Ca. 5%
Salg/kjøp damp
Bio-El
CA 11 mill. lavere omsetning

3012/4070
3090

Endring

3710/6660

Salg diverse
1,5 mill.
Leieinntekt fast
eiendom
0,7 mill
Intern
deponering
ca. 2 mill lavere enn budsjettert

3750/6696

Salg/kjøp av
intern energi

3600

Driftskostnader

4020
4120/3120

6310

6600
6610

6630
6510 / 6520
6730
6921 / 6922 /
6923 / 6924 /
6925
7510

8800

Ca. 1 mill. over budsjett
Ca. 5%

Kjemikalier
Kjøp og salg
kantine

Øker med ca 5 mill.

Leie maskiner

Ca. 1 mill.

Innleide
vikartjenester
Kurs og
konferanser
Konsulenthonorarer
Vedlikehold
anlegg
Datakostnader

0,3 mill

Ca 2 mill. over budsjett på GVS
Mindreforbruk på ca 0,8 mill. - koronarelatert
Merforbruk på 0,5 - 1 mill. pga. ubesatte
nøkkelposisjoner og nødvendige
utredninger.
Avviker 7% pr 31.08.20. Usikkerhet med
tanke på hovedvedlikehold i 3. tertial.
Øker med ca 0,5 mill.

Konsekvens
Mindre endring totalt sett - varierer
på enkeltkonti.
Påvirker ikke resultatet
Håndtering av bunnaske - bedrer
resultatet.
Budsjettert for lavt - bedrer resultatet.
Varierer med reelt behov. Påvirker
selvkost- og næringsresultat.
Varierer med reelt forbruk.
Underbudsjettert på RA - påvirker
totalt resultat.
Mindre endring totalt sett - varierer
på enkeltkonti.
Varierer med mengde og kvalitet på
vann inn til anleggene - påvirker
selvkost.
Kanrtina var stengt i starten av
pandemien. Påvirker ikke resultatet.
Varierer med mottak av masser til
deponiet. Har en inntektsside - bidrar
til å bedre resultatet.
Økte kostnader i forbindelse med
pandemien, og for lavgt budsjettert i
utgangspunktet. Påvirker resultatet.
Påvirker resultatet

Påvirker resultatet delvis.
Påvirker resultatet.
Påvirker resultatet
Nødvendig vedlikehold på aldrende
maskinpark på avfallshåndteringen.
Påvirker resultatet.

Øker med ca. 0,7 mill. på
Drift av maskiner avfallshåndteringen
Forsikringspremi Øker med ca 1,5 mill. pga. endringer i
er
forsikringsbransjen.
Påvirker resultatet
Utgår da fondene er flyttet til TD, og
Endring av
selvkostområdene gjøres opp mot TD pr.
selvkostfond
år.

Investeringer
Større endringer mot vedtatt investeringsbudsjett.
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Tiltak
Rehabilitering
RA
Sandfang
Diverse
Driftsanleggene rullerende tiltak
Fjernovervåking
RA/VA
av anlegg

Endring
7 mill. avventes vedlikeholdsplan for
restlevetiden av anlegget.

Konsekvens

6,5 mill. ikke benyttet

Påvirker avdrag og rentekostnader

2 mill. ikke benyttet

Påvirker avdrag og rentekostnader

Påvirker avdrag og rentekostnader

Låneopptak
Det er budsjettert med låneopptak på kr 51,5 mill. Det er ikke tatt opp nye lån i 2020, og alle
investeringsprosjekter som er påbegynt blir ikke ferdigstilt innenfor året. Selve låneopptaket
vil bli justert for ikke iverksatte investeringer, og skyves til 2021.
Selvkost
Beregnede prognoser innenfor selvkostområdet gir et samlet totalt mindreforbruk på 0,2 mill.
Det forventes et mindreforbruk på 0,5 mill. innenfor avløpsområdet, og et samlet merforbruk
på 0,3 mill. innenfor renovasjon (1 mill. merforbruk på GVS og 0,7 mill. mindreforbruk på
energigjenvinning).

Økonomiske konsekvenser
Foretakets selvkostvirksomhet inngår som en del av avgiftsgrunnlaget til VAR-avgiften som
kreves inn av Teknisk Drift.
Resultatene fra næringsvirksomheten er usikre med hensyn til utvikling av avfallsmarkedet
og driftstilgjengeligheten på anleggene. Det er tatt hensyn til hvilke resultater som er
realistiske, og foretakets næringsvirksomhet forventes å gå med overskudd i hele
planperioden.

Ansattes medbestemmelse
De tillitsvalgte er orientert om budsjettet i samhandlingsmøte med ledelsen.

Vurdering
Det er noen usikkerhetsmomenter vedrørende foretakets næringsdrift i planperioden.
Avfallsmarkedets utvikling er uforutsigbart, og i tillegg arbeides det målrettet med å oppnå
lønnsomhet på biogassanlegget.
Ved avfallshåndteringen arbeides det videre med utvikling av mottak av lettere forurensede
masser.
Store investeringer i planperioden på vannverket og avløpsrenseanlegget vil gjøre at
kostnadene som inngår i avgiftsgrunnlaget vil øke utover det normale i denne perioden.
FREVARs investeringer innenfor vann og avløp inngår i Fredrikstad kommunes hovedplan
for vann og avløp.
Aktiv satsing på kompetanse og rasjonell drift på alle nivåer må til for at FREVAR skal
fortsette å levere gode konkurransedyktige tjenester til kommunens innbyggere og
næringslivet. Drivkraften er ønsket om å skape innovative løsninger for miljøets beste, for
både FREVAR og Fredrikstad kommune.
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Innledning
FREVAR KF er et kommunalt foretak som eier, utvikler, driver og vedlikeholder vann- og
avløpsanlegg, energigjenvinningsanlegg og sorteringsanlegg for avfall. Foretakets
virksomhet er sentralt i arbeidet for å beskytte og bevare miljøet, samt for å ivareta et
moderne samfunns behov for VAR-tjenester. Foretaket har i tråd med vedtekter,
formålsparagraf, og vedtak i bystyret, utviklet og engasjert seg i samfunnsansvarlig
forretningsdrift (miljø, økonomi og samfunn) innenfor områder som har tilknytning til
foretakets kjernevirksomhet. Vedtatte hovedmål innenfor miljø, økonomi og samfunn favner
hele foretakets virksomhet, og er overordnet styrende for foretakets strategiske kurs.
Årsbudsjett 2021 og handlingsplan 2021 – 2024, er FREVARs overordnede styringsverktøy.
Mer- og mindreforbruk innenfor selvkostområdene gjøres opp mot Teknisk Drift, som krever
inn de kommunale avgiftene fra innbyggerne.
Eventuelt overskudd på foretakets næringsvirksomhet disponeres av bystyret i Fredrikstad
kommune. Næringsvirksomheten innenfor avfallsbehandling har vært skattepliktig siden
01.01.2014.
Følgende volumer er lagt til grunn for driftsbudsjettet:
• vann
14 000 000 m3
• avløp
15 000 000 m3
• avfall til energiutnyttelse
86 000 tonn
• energi
200 000 000 kWh
• masser
70 000 tonn
• organiske restfraksjoner
30 000 tonn
• biogass
2 700 000 m3

Overordnede planer og styring - organisering
FREVAR er organisert som et kommunalt foretak, og er en del av Fredrikstad kommune.
FREVARs direktør er administrativt underlagt styret i FREVAR KF. Styret i FREVAR KF er
underlagt bystyret.
Foretaket drives i henhold til vedtekter, ISO-sertifisering og andre relevante lover og
tillatelser.
Den enkelte ansattes innsats er et viktig bidrag til foretakets totale drift. FREVAR er
avhengig av å kunne rekruttere, og beholde en humankapital som skaper resultater. Vi ser
det også som viktig å satse på ledelse som et verktøy for å utvikle foretaket på alle nivåer.
Innenfor de rammer som fastsettes av bystyret, iverksetter styret i FREVAR KF de
investerings- og driftsoppgaver som er vedtatt i bedriftens handlingsplaner og budsjett.
Budsjett 2021 og handlingsplan 2021-2024 viderefører arbeidet med å produsere godt og
sikkert drikkevann, rense og behandle avløp og avløpsslam, sikre en effektiv og miljøriktig
avfallsbehandling samt bidra til økt produksjon og bruk av fornybar energi.
Det foretas årlige regnskapsmessige avregninger på alle selvkostområder. Ny
forretningsvirksomhet må godkjennes av bystyret.
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Utviklingstrekk
2020 ble et uvanlig år. Utbruddet av korona i mars har preget store deler av samfunnet og
også driften av FREVARs samfunnskritiske anlegg. Med stor sannsynlighet vil situasjonen
påvirke driften av våre anlegg også store deler av 2021.
Digitaliseringsprosesser fikk kickstart og de aller fleste har opplevd flere teams-, skype- eller
andre digitale møter. FREVARs lederteam satte krisestab 10.mars, og avsluttet krisestab
som status i midten av juni. Vi har fra august på ny startet opp ukentlige møter med korona
som status, og følger tett utviklingen i samfunnet. FREVAR har tilpasset all drift slik at
smittevern hensyntas for egen personale, kunder og de ressurser som vi leier inn fra
utlandet i forbindelse med kritisk vedlikehold for å opprettholde drift av anleggene.
FREVAR driver samfunnskritiske anlegg som innbyggerne er avhengige av at fungerer.
FREVAR vil i 2021 starte planleggingen for nytt behandlingstrinn på vannverket. Villere og
våtere vær krever både økt fokus på hvordan drikkevann produseres, men også på hvordan
drikkevannet mellomlagres (høydebasseng) før det distribueres i drikkevannsnettet.
Det er bestemt at det kommer nye krav til rensing av avløpsvann. De strengere kravene skal
oppfylles i 2025 og gjelder organisk materiale samt også nitrogen. For å møte dette kravet
gjennomførte FREVAR og MOVAR i 2016 en gjennomgang av tilgjengelige teknologier for å
fremtidsrettet kunne vurdere hvilke muligheter som finnes kommersielt tilgjengelig.
I 2020 har FREVAR fulgt opp med et forprosjekt med teknologivalg hvor også tomt,
grunnarbeider og regulering er viktige moment. Det er gjennomført to vurderinger, en for et
avløpsrenseanlegg som kan rense vannet fra Fredrikstad og en for et litt større anlegg som
kan rense vannet fra Fredrikstad og Sarpsborg. Begge anleggene kan levere miljøriktige
løsninger, så faktorer som blant annet avløpsnettets forfatning, kapitalkostnader og til slutt
de totale kostnadene for byene blir avgjørende for hvilket anlegg som skal bygges. Valget av
ett anlegg for Fredrikstad eller felles anlegg med også Sarpsborg gjøres politisk, og
FREVAR har en viktig oppgave med å bidra med fakta i denne vurderingen. FREVARs unike
rolle i den sirkulære økonomien på Øra, hvor avløpsrenseanlegget er viktig, er også en del
av den overordnede vurderingen som gjennomføres.
FREVARs deponidrift er som alltid i fokus. Tilgangen på deponi er viktig for
Fredrikstadsamfunnet, og vi er bevisst på at vi forvalter et naturalia som er en begrenset
ressurs. Derfor er det spesielt viktig at vi er nøye med hvilke fraksjoner som bør og kan
deponeres og hvilke som kan vurderes for materialgjenvinning.
Produksjonen av biogass går stadig bedre, og vi er takknemlige for at optimaliseringen av
anlegget gitt bedre oppetid og større volumer produsert biogass.
Med nytt styre fra mars har vi startet en strategiprosess som tar sikte på å være ferdig første
halvår 2021. Det er mange områder som skal vurderes og det sirkulære sporet som
FREVAR representerer skal videreføres. FREVAR er, og skal være, den grønne tråden som
har sterke og tydelige bidrag til de miljøprestasjoner som Fredrikstad og ikke minst Øra
industriområde bidrar med.
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FREVAR velger å gi oppmerksomhet til ledelse som fag. Det gjennomføres en prosess med
lederutvikling for lederteamet. Her skal også mellomledere trekkes inn slik at vi får hevet
blikket på ledelse i den ellers teknologisterke bedriften som FREVAR er.
For 2021 tar vi med oss utfordringer og muligheter innenfor (bl.a):
-

Arealmessige utfordringer for å kunne fortsette vår viktige og samfunnsnyttige
deponivirksomhet.
Planlegging og prosjektstart for nytt avløpsrenseanlegg.
Strategiprosess for å gi en tydelig retning for FREVARs videre utvikling. Vedtatt strategi
vil så danne grunnlaget for den tilpassing og utvikling av organisasjonen som er
nødvendig for å nå målene.
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Formål - kjerneoppgaver
§ 3 Foretakets formål
Foretakets formål er å drifte og vedlikeholde vann- og avløpsanlegg med tilhørende anlegg,
deponi, forbrenningsanlegg og sorteringsanlegg for avfall innenfor fastlagt kvalitet.
Tjenestene skal ytes til Fredrikstad kommune og kan i tillegg tilbys andre.
I tillegg kan foretaket engasjere seg i virksomhet, både innenfor og utenfor Fredrikstad
kommune, som naturlig hører sammen med formålet når dette på forhånd er godkjent i
bystyret. Slikt engasjement skal normalt skje gjennom eierskap hvor kommunens
økonomiske risiko er begrenset til innskutt kapital.
Virksomheten skal drives etter forretningsmessige prinsipper og levere tjenester på
konkurransedyktige vilkår sammenlignet med tilsvarende foretak og bedrifter. Alle
avgiftsfinansierte tjenester skal leveres til selvkost. Miljøaspektet skal vektlegges.
§ 7 Begrensninger i fullmakter
Foretakets fullmakter er begrenset av de rammer bystyret vedtar i økonomiplanen og det til
enhver tid gjeldende økonomireglement for kommunale foretak i Fredrikstad kommune.
Bystyret fastsetter avgiftene på den avgiftsfinansierte virksomhet basert på den fastsatte
kvalitet på tjenestene og foretakets budsjett. Avgiftene skal ikke overstige kommunens
nødvendige kostnader til henholdsvis vann- avløps og avfallsbehandling.
§ 9 Annet regelverk
Foretaket skal ellers drives i samsvar med kommunelovens bestemmelser og de instrukser
som kommunen til enhver tid gir.

(Fra foretakets vedtekter).
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Kvalitetspolitikken
Generelt for alle avdelinger
FREVAR skal levere varer og tjenester av en kvalitet som beskrevet i inngåtte
leveranseavtaler. Tilvirkning og produksjon skal skje innenfor de til enhver tid gjeldende
lover, forskrifter og konsesjoner som gjelder for selskapet.
For FREVAR avdeling vannverket gjelder i tillegg følgende kvalitetspolitikk vedtatt av styret:

FREVARs Kvalitetspolitikk

• Vi overholder gjeldende lover, forskrifter og tillatelser.
• Vi kartlegger relevante behov og forventninger til våre
interesseparter, og bestemmer hvilke av disse som blir
samsvarsforpliktelser.
• Vannverket drives etter prinsippet om kontinuerlig forbedring.
• Vi prioriterer beredskapstiltak som sikrer vannforsyningen ved
unntakstilstander.

Vedtatt i styret, 17.04.2018
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Miljøpolitikken
FREVARs miljøpolitikk er offentlig og allment tilgjengelig for distribusjon internt, eksternt og
til kunder, leverandører eller andre interesserte. Aktuell informasjon er tilgjengelig på
informasjonstjeneren http://www.frevar.com.

FREVARs Miljøpolitikk

• Vi arbeider for å beskytte og bevare miljøet.
• Vi er en foregangsaktør innenfor klimanøytral energiproduksjon og
bruk av fornybar energi.
• Driften av våre anlegg er sentrale for den sirkulære økonomien i
Fredrikstad kommune.
• Hver enkelt del av foretaket drives etter prinsippet om kontinuerlig
forbedring for å heve miljøprestasjonene.
• Vi kartlegger relevante behov og forventninger til våre
interesseparter, og bestemmer hvilke av disse som blir
samsvarsforpliktelser.
• Vi praktiserer åpenhet og dialog vedrørende miljøspørsmål.
Vedtatt i styret 17.04.2018
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Personalpolitikken
Styret i FREVAR KF fungerer som foretakets administrasjonsutvalg, og det er nedsatt et
forhandlingsutvalg.

Forutsetninger
Partene er forpliktet til å følge de overordnede lover og bestemmelser i:
•
•
•
•

arbeidsmiljøloven
hovedtariffavtalen
hovedavtalen
IA-avtalen

Foretaket har en egen lokal særavtale, reforhandlet og gjeldende fom. 01.06.2016, med
tillegg vedrørende bruk av elektroniske arbeidsverktøy og kommunikasjonsteknologi på
FREVAR KF, gjeldende fra 01.01.21.
Forøvrig gjelder følgende 5 personalreglement for FREVAR KF:
•
•
•
•
•

Reglement for beredskapsvakt
Reglement for EK-tjenester
Reglement for tjenestereiser
Arbeidsreglement
Velferds- og permisjonsreglement

Alle personalreglementene er revidert pr. 01.06.2016.

Etiske retningslinjer
Foretaket følger overordnede etiske retningslinjer utarbeidet av Fredrikstad kommune, og
har i tillegg egne retningslinjer/rutiner. Grunnlaget finnes i:
Overordnet fra Fredrikstad kommune
• administrative fullmakter
FREVAR
• Ledelsesprosesser i RiskManager dokumentmodul
o Organisasjon
o Lederskap og forutsetninger
▪ Behandling av personopplysninger (GDPR)
▪ Vedtekter for FREVAR KF
o Miljø -og kvalitetsstyring
▪ Informasjon internt og eksternt
• Arbeidsreglement
o Punkt 3, Mottak av gaver o.l.
• Reglement for tjenestereiser
• Økonomiinstruks
• Retningslinjer for etisk innkjøp
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RiskManager er det elektroniske systemet som benyttes for dokumenthåndtering,
avvikshåndtering od risikokartlegging.

Overordnede HMS-mål
▪

FREVAR KF skal sørge for å ivareta helse, miljø og sikkerhet slik at sykdom og skade på
mennesker, miljø og maskiner/utstyr forebygges. Arbeidet skal baseres på åpenhet, tillit,
lojalitet og ansvar slik at bedriften blir en trivelig arbeidsplass.

▪

HMS-arbeidet skal bevisstgjøre alle i bedriften om betydningen av et godt og trygt
arbeidsmiljø slik at feil, mangler og uregelmessigheter blir registrert og utbedret. Alle
ansatte har et ansvar for det de foretar seg, og skal gjøre det de kan for å bidra til at
fastsatte mål oppnås.

Opplæring
Det enkelte anleggs personell skal ha den kompetanse som er nødvendig for å drive anlegget på en måte som sikrer:
•
•
•
•
•

tilfredsstillende behandling av vann, avløp og avfall
trygge og sunne arbeidsplasser
trygghet mot skader i omgivelsene
trivsel på arbeidsplassen
minimal forurensning av det ytre miljø

Kvalifikasjonsmålene skal oppnås ved å gjennomføre systematisk og planmessig opplæring
basert på den enkeltes basiskunnskaper og foretakets behov. Dette er en kontinuerlig
prosess ved FREVAR KF.

Avvikssystemet og Tåka
Mål om kontinuerlig forbedring i alle ledd følges opp bl.a. ved hjelp av et elektronisk
avvikssystem RiskManager som er tilgjengelig for alle ansatte på foretakets intranett.
Aktiv bruk av intranettet gjør informasjonsflyten i foretaket mer papirløst, og brukes som en
”oppslagstavle” både for foretaket og de ansatte.

Dokumenthenvisning
Forøvrig kan det vises til det elektroniske dokumentstyringssystemet i RiskManager.

Mål og tiltak
Den tredelte bunnlinjen
KS beskriver samfunnsansvarlig forretningsdrift som best mulig kvalitet, effektivitet og
langsiktighet, der det er tjenesten og ikke fortjenesten som er drivkraften.
Den tredelte bunnlinjen konkretiserer samfunnsansvaret ved hjelp av tre dimensjoner:
•
•
•

økonomiske resultater
miljøhensyn
sosiale hensyn
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Hovedmål
FREVAR har tatt denne tilnærmingen i bruk ved utarbeidelse av mål og strategier. Strategi
for perioden 2018 – 2035 ble vedtatt i 2017 av foretaket styre, og i 2018 av bystyret i
Fredrikstad. Foretakets vedtatte hovedmål for perioden er:
1. FREVAR skal legge vekt på miljø, kvalitet og økonomi i prosesser og
tjenesteproduksjon.
2. FREVAR skal produsere og bruke klimanøytral energi.
3. FREVAR skal ha kretsløpstankegang i driften av våre prosessanlegg.
Hovedmålene er aktivt i bruk ved foretaket ved at planlagte investeringer forankres direkte i
et eller flere av hovedmålene, se også investeringsbudsjett på s. 20.

Økonomidelen – drift
Oversikt over driftsbudsjett for handlingsplanperioden.
Foretaket fører iht. vedtektene regnskap etter regnskapsloven. I tillegg er vi som en del av
kommunen forpliktet til å utføre tjenester innenfor VAR-kapitlet til selvkost. Differansen
mellom renter og avskrivninger beregnet etter regnskapsloven, og retningslinjer for
beregning av selvkost, inngår i det endelige selvkostoppgjøret mot Teknisk Drift, som krever
inn kommunale avgifter fra innbyggerne.
I tabellene på de påfølgende sidene betyr faktor 1,02 at det beregnes 2% vekst i
planperiodens tre siste år.
I tabellene nedenfor er de budsjetterte årsresultatene før skatt.

Budsjett 2021, HP 2022-2024
Avdeling:

FREVAR
Regnskap 2019

Faktor:
Budsjett 2020

Budsjett 2021

HP 2022

1,02

HP 2023

HP 2024

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

259 240 876

266 753 500

279 010 460

287 605 557

40 914 360

47 557 739

49 310 912

50 356 617

300 155 235

314 311 239

302 492 159 352 366 743
52 453 060

53 434 104

328 321 372 337 962 174 354 945 219 405 800 846

Driftskostnader
Varekostnader

47 462 692

47 160 000

48 313 568

49 279 839

50 265 436

51 270 745

Personalkostnader

69 643 737

73 523 000

78 125 670

79 688 183

81 281 947

82 907 586

Avskrivninger

29 433 487

35 874 700

33 969 395

38 539 131

41 816 572

73 591 966

Andre driftskostnader

132 115 806

133 509 905

140 668 402

141 468 918

144 098 296

146 980 262

278 655 721

290 067 605

Sum driftskostnader

301 077 035 308 941 819 317 462 252 354 750 559

Finansinntekter

4 866 289

2 400 000

2 000 000

2 040 000

2 080 800

2 122 416

Finanskostnader

8 350 945

13 699 676

6 901 876

7 662 227

14 404 763

25 091 550

Andre poster

-1 547 201

-4 000 000

0

0

0

0

19 562 059

16 943 958

22 342 461

23 398 129

25 159 004

28 081 153

Årsresultat

De budsjetterte årsresultatene er før skatt
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Budsjett 2021, HP 2022-2024
Avdeling:

06 - Merkantil avdeling
Regnskap 2019

Faktor:

Budsjett 2020

Budsjett 2021

HP 2022

1,02

HP 2023

HP 2024

Driftsinntekter
Salgsinntekter

24 700

0

20 000

20 400

20 808

21 224

Andre driftsinntekter

10 044 902

12 922 400

13 250 900

13 502 425

13 759 028

14 020 805

Sum driftsinntekter

10 069 602

12 922 400

13 270 900

13 522 825 13 779 836 14 042 029

Driftskostnader
Varekostnader
Personalkostnader
Avskrivninger

609 509

700 000

600 000

612 000

624 240

636 725

6 185 062

7 071 700

7 835 930

7 992 649

8 152 502

8 315 552

106 785

736 300

521 300

521 300

521 300

521 300

5 378 641

6 718 400

6 273 089

6 398 551

6 526 522

6 657 052

12 279 998

15 226 400

15 230 319

2 282 537

2 400 000

2 000 000

2 040 000

2 080 800

2 122 416

72 142

96 000

40 581

38 326

36 072

33 817

Andre poster

-1 637 559

0

0

0

0

0

Årsresultat

1 637 559

0

0

0

0

0

Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Finansinntekter
Finanskostnader

15 524 499 15 824 563 16 130 629

De budsjetterte årsresultatene er før skatt

Budsjett 2021, HP 2022-2024
Avdeling:

11 - Avløpsrenseanlegget

Faktor:

1,02

Regnskap 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

HP 2022

HP 2023

HP 2024

44 542 378

46 064 342

47 183 451

48 157 527

55 107 852

94 201 816

3 387 000

3 231 043

3 311 800

3 378 036

3 445 597

3 514 509

47 929 378

49 295 385

50 495 251

51 535 563

58 553 448

97 716 324

10 505 959

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnader
Personalkostnader
Avskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Finansinntekter
Finanskostnader
Andre poster
Årsresultat

9 708 949

8 000 000

9 900 000

10 098 000

10 299 960

12 705 364

12 832 700

13 492 600

13 762 452

14 037 701

14 318 455

3 500 043

4 000 400

2 985 500

2 942 309

3 693 575

31 923 842

21 626 361

22 642 285

23 150 982

23 614 002

24 086 282

24 568 007

47 540 717

47 475 385

49 529 082

50 416 763

52 117 518

81 316 264

0

0

0

0

0

0

780 343

1 620 000

766 169

918 800

6 235 931

16 200 061

-474 089

0

0

0

0

0

82 406

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

De budsjetterte årsresultatene er før skatt
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Budsjett 2021, HP 2022-2024
Avdeling:

12 - Forbrenningsanlegget

Faktor:

1,02

Regnskap 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

HP 2022

HP 2023

HP 2024

104 750 990

129 633 620

120 877 950

123 295 509

125 761 419

128 276 648

11 116 352

10 710 600

11 061 200

11 282 424

11 508 072

11 738 234

115 867 342

140 344 220

Varekostnader

23 202 256

25 300 000

23 800 000

24 276 000

24 761 520

25 256 750

Personalkostnader

30 657 336

30 761 000

29 814 067

30 410 348

31 018 555

31 638 926

11 308 742

13 704 500

15 224 226

17 547 204

17 469 834

15 497 307

56 223 088

54 296 516

51 979 460

51 019 049

52 039 430

53 080 219

121 391 422

124 062 016

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

131 939 150 134 577 933 137 269 492 140 014 881

Driftskostnader

Avskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

120 817 753 123 252 602 125 289 339 125 473 203

Finansinntekter

2 583 752

0

0

0

0

0

Finanskostnader

3 456 641

5 627 000

2 907 018

2 923 026

2 795 783

2 643 790

Andre poster

4 043 245

0

0

0

0

0

-2 411 062

10 655 204

8 214 379

8 402 305

9 184 369

11 897 889

Årsresultat

De budsjetterte årsresultatene er før skatt

Budsjett 2021, HP 2022-2024
Avdeling:

13 - Avfallshåndtering

Faktor:

Regnskap 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

38 243 686

18 687 476

32 059 869

8 266 129

9 730 626

7 399 100

46 509 815

28 418 102

39 458 969

HP 2022

1,02

HP 2023

HP 2024

32 701 066 33 355 088

34 022 189

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

7 547 082

7 698 024

7 851 984

40 248 148 41 053 111 41 874 174

Driftskostnader
Varekostnader
Personalkostnader
Avskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Finansinntekter
Finanskostnader
Andre poster
Årsresultat

17 808

0

0

0

0

0

5 458 181

4 772 400

5 146 900

5 249 838

5 354 835

5 461 931

989 271

1 196 300

1 210 769

1 853 181

2 002 662

2 404 477

13 318 580

13 404 952

17 292 210

17 638 054

17 990 815

18 350 632

19 783 840

19 373 652

23 649 879

24 741 073 25 348 312 26 217 040

0

0

0

0

0

0

200 710

473 800

221 463

295 641

318 068

323 996

0

0

0

21 067 669

8 570 650

15 587 627

15 211 434 15 386 731 15 333 138

De budsjetterte årsresultatene er før skatt
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Budsjett 2021, HP 2022-2024
Avdeling:

14 - Vannverket

Faktor:

1,02

Regnskap 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

HP 2022

HP 2023

HP 2024

37 781 975

38 168 976

37 100 000

39 765 109

43 271 914

50 033 559

0

0

0

0

0

0

37 781 975

38 168 976

37 100 000

39 765 109 43 271 914

50 033 559

Varekostnader

5 688 399

4 800 000

5 416 227

5 524 552

5 635 043

Personalkostnader

6 123 488

6 891 900

7 447 100

7 596 042

7 747 963

7 902 922

Avskrivninger

6 226 215

8 316 400

6 181 200

7 985 507

9 541 804

14 698 876

16 414 615

16 742 908

17 077 766

37 520 716 39 667 717

45 427 307

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader

Andre driftskostnader

14 388 708

14 696 176

16 092 760

Sum driftskostnader

32 426 810

34 704 476

35 137 287

Finansinntekter

5 747 743

0

0

0

0

0

0

Finanskostnader

1 946 750

3 264 500

1 762 713

2 044 393

3 404 197

4 406 252

Andre poster

2 397 938

0

0

0

0

0

265 113

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

Årsresultat

De budsjetterte årsresultatene er før skatt

Budsjett 2021, HP 2022-2024
Avdeling:

15 - Gjenvinningstasjon

Faktor:

1,02

Regnskap 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

HP 2022

HP 2023

HP 2024

14 264 687

15 645 667

21 385 889

21 650 979

22 039 812

22 417 335

0

0

0

0

0

0

14 264 687

15 645 667

21 385 889

7 414 392

8 000 000

8 187 341

8 351 088

8 518 110

8 688 472

3 121 731

4 660 200

4 458 100

4 547 262

4 638 207

4 730 971

607 913

607 900

841 900

704 773

683 203

641 970

7 033 117

6 135 967

7 822 393

7 978 841

8 138 418

8 301 186

18 177 153

19 404 067

21 309 734

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

21 650 979 22 039 812 22 417 335

Driftskostnader
Varekostnader
Personalkostnader
Avskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Finansinntekter
Finanskostnader
Andre poster
Årsresultat

21 581 964 21 977 937 22 362 599

0

0

0

0

0

0

138 076

241 600

76 155

69 015

61 875

54 735

-4 020 811

-4 000 000

0

0

0

0

0

0

0

De budsjetterte årsresultatene er før skatt
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Budsjett 2021, HP 2022-2024
Avdeling:

20 - Teknisk Avdeling

Faktor:

1,02

Regnskap 2019

Budsjett 2020

Salgsinntekter

0

0

0

0

0

0

Andre driftsinntekter

0

0

4 486 400

4 575 474

4 666 372

4 759 089

Sum driftsinntekter

0

0

4 486 400

4 575 474

4 666 372

4 759 089

Varekostnader

0

0

0

0

0

0

Personalkostnader

0

0

3 039 699

3 100 493

3 162 503

3 225 753

Avskrivninger

0

0

30 600

30 558

30 558

30 558

Andre driftskostnader

0

0

1 416 101

1 444 423

1 473 311

1 502 778

Sum driftskostnader

0

0

4 486 400

4 575 474

4 666 372

4 759 089

Finansinntekter

0

0

0

0

0

0

Finanskostnader

0

0

0

0

0

0

Andre poster

0

0

0

0

0

0

Årsresultat

0

0

0

0

0

0

Budsjett 2021

HP 2022

HP 2023

HP 2024

Driftsinntekter

Driftskostnader

De budsjetterte årsresultatene er før skatt

Budsjett 2021, HP 2022-2024
Avdeling:

34 - Miljøavdelingen
Regnskap 2019

Faktor:
Budsjett 2020

Budsjett 2021

HP 2022

1,02

HP 2023

HP 2024

Driftsinntekter
Salgsinntekter

0

0

0

0

0

0

Andre driftsinntekter

1 973 965

2 166 708

4 441 000

4 529 820

4 620 416

4 712 825

Sum driftsinntekter

1 973 965

2 166 708

4 441 000

4 529 820

4 620 416

4 712 825

Driftskostnader
Varekostnader
Personalkostnader
Avskrivninger

227 697

150 000

200 000

204 000

208 080

212 242

1 307 654

1 383 200

3 686 000

3 759 720

3 834 914

3 911 613

0

0

0

0

0

0

438 614

633 508

555 000

566 100

577 422

588 970

1 973 965

2 166 708

4 441 000

4 529 820

4 620 416

4 712 825

Finansinntekter

0

0

0

0

0

0

Finanskostnader

0

0

0

0

0

0

Andre poster

0

0

0

0

0

0

Årsresultat

0

0

0

0

0

0

Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

De budsjetterte årsresultatene er før skatt
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Budsjett 2021, HP 2022-2024
Avdeling:

35 -Administrasjonsbygget
Regnskap 2019

Faktor:

Budsjett 2020

Budsjett 2021

HP 2022

1,02

HP 2023

HP 2024

Driftsinntekter
Salgsinntekter

202 277

0

0

0

0

0

Andre driftsinntekter

1 656 805

2 994 578

2 782 712

2 825 476

2 871 605

2 918 655

Sum driftsinntekter

1 859 082

2 994 578

2 782 712

2 825 476

2 871 605

2 918 655

Driftskostnader
Varekostnader
Personalkostnader
Avskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

0

0

0

0

0

0

191 114

681 800

730 174

744 777

759 673

774 866

519 079

519 100

519 100

519 079

519 079

519 079

1 125 117

1 771 428

1 531 000

1 561 620

1 592 852

1 624 709

1 835 310

2 972 328

2 780 274

2 825 476

2 871 604

2 918 655

Finansinntekter

0

0

0

0

0

0

23 772

22 250

2 438

0

0

0

Andre poster

0

0

0

0

0

0

Årsresultat

0

0

0

0

0

0

Finanskostnader

De budsjetterte årsresultatene er før skatt

Budsjett 2021, HP 2022-2024
Avdeling:

36 - Vekta

Faktor:

Regnskap 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

HP 2022

1,02

HP 2023

HP 2024

Driftsinntekter
Salgsinntekter

21 425

0

0

0

0

0

Andre driftsinntekter

1 822 055

2 731 858

2 527 800

2 715 880

3 883 946

3 918 004

Sum driftsinntekter

1 843 480

2 731 858

2 527 800

2 715 880

3 883 946

3 918 004

Driftskostnader
Varekostnader
Personalkostnader
Avskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Finansinntekter

0

0

0

0

0

0

905 070

1 558 000

1 172 000

1 195 440

1 219 349

1 243 736

74 188

74 200

74 200

74 188

1 074 188

1 074 188

837 610

1 071 382

1 260 907

1 286 125

1 311 848

1 338 085

1 816 868

2 703 582

2 507 107

2 555 753

3 605 384

3 656 008

0

0

0

0

0

0

26 612

28 276

20 693

160 127

278 561

261 995

Andre poster

0

0

0

0

0

0

Årsresultat

0

0

0

0

0

0

Finanskostnader

De budsjetterte årsresultatene er før skatt
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Budsjett 2021, HP 2022-2024
Avdeling:

38 - Forretningsområde Avløp

Faktor:

Regnskap 2019

Budsjett 2020

Budsjett 2021

19 408 758

18 553 419

20 383 301

23 823

0

0

19 432 581

18 553 419

20 383 301

HP 2022

1,02

HP 2023

HP 2024

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

22 014 967 22 935 266 23 393 972
0

0

0

22 014 967 22 935 266 23 393 972

Driftskostnader
Varekostnader

593 680

210 000

210 000

214 200

218 484

222 854

Personalkostnader

1 073 238

776 000

1 303 100

1 329 162

1 355 745

1 382 860

Avskrivninger

6 007 999

6 651 600

6 343 200

6 326 779

6 280 369

6 280 369

Andre driftskostnader

11 131 391

11 271 465

13 281 900

13 547 538

13 618 489

13 890 859

18 806 308

18 909 065

21 138 200

Sum driftskostnader
Finansinntekter
Finanskostnader

0

0

0

0

0

0

1 705 898

2 326 250

1 104 646

1 212 899

1 274 276

1 166 904

0

0

0

0

0

0

-1 079 626

-2 681 896

-1 859 545

-615 611

187 903

450 126

Andre poster
Årsresultat

21 417 679 21 473 087 21 776 941

De budsjetterte årsresultatene er før skatt
Foretakets målsetning om konkurransedyktighet på alle nivåer, har også for 2020 medvirket
til en utfordrende budsjettprosess. Foretakets andel av kommunens selvkostfond er overført
til Teknisk Drift, som krever inn de kommunale avgiftene fra innbyggerne. Alle kostnader
innenfor selvkostområdene, som ikke kreves inn direkte (200-lappen ved
gjenvinningsstasjonen) faktureres dermed til Teknisk Drift. Det er noe usikkerhet rundt
foretakets biogassproduksjon, men produksjonen blir stadig mer stabil. Det arbeides med en
biogasstrategi som skal foreligge i løpet av første halvår 2021.

Generelle kommentarer
Saksopplysninger
Budsjett- og handlingsplanprosessen foregår selvstendig for foretaket i forhold til resten av
kommunen. Samhandlingen med kommunen foregår via forhandlinger og budsjettavtale
med TD. FREVAR KF fremmer budsjett og handlingsplan som egen sak til bystyret samtidig
som rådmannen fremmer budsjett for resten av kommunen.
Kommunedirektøren får endelig sak om budsjett 2021 og HP 2021 – 2024 til gjennomsyn og
kommentarer, før saken i første omgang behandles av FREVAR-styret og i neste omgang
behandles av formannskapet og bystyret. Eventuelle kommentarer fra kommunedirektøren
vil følge saken.
Generelt
Driftsrammer handlingsplan beskriver den økonomiske utviklingen i planperioden. Budsjett
2021 utgjør første år i planperioden, og bygger på detaljbudsjetter utarbeidet på grunnlag av
innspill fra budsjettansvarlige samt investeringer iht. handlingsplanen.
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Det er i planperioden lagt til grunn prisvekst på 2% og rente på 1,5%. Alle avdelingers
budsjetter er gjennomgått på kontonivå for å sikre kvalitet og unngå sjablongmessige
endringer.
Det er en utfordring for foretaket å ha riktig bemanning til enhver tid. Alle ledige stillinger blir
vurdert mht. foretakets behov. Det er vedtatt to nye stillinger i forbindelse med opprettelse av
en ny teknisk avdeling ved foretaket, med effekt fra 2021. Det forventes også
personalmessige konsekvenser som et resultat av den pågående strategiprosessen, utovr i
planperioden.
Avløpsrenseanlegget (RA)
Avløpsrenseanlegget er gammelt, og blir stadig mer krevende å vedlikeholde. RA må holdes
i drift til nytt avløpsrenseanlegg står ferdig i 2025.
I løpet av 2020 har det vært gjennomført et forprosjekt for nytt avløpsrenseanlegg. Dette
skal danne grunnlag for en politisk beslutning om hva slags anlegg som skal bygges, og i
hvilken organisasjon det skal bygges. I dette budsjettet er det forutsatt at det er FREVAR KF
som skal bygge og drive med avløpsrensing i Fredrikstad også etter 2025. Det er også lagt
inn et anlegg som dekker Fredrikstad sitt behov. Dersom det blir besluttet at det skal bygges
et større anlegg som også skal rense avløp fra Sarpsborg, vil investeringen øke. Dersom det
blir besluttet at FREVAR skal omorganiseres eller splittes, vil dette også få konsekvenser for
foretaket som ikke er hensyntatt i dette budsjettet. Det vises også til egen sak, etablering av
nytt avløpsrenseanlegg på Øra.
Energigjenvinningsanlegget for husholdningsavfall (FA)
FA henter brorparten av sine inntekter i det frie markedet. Avfallstilgangen til anlegget, er i
skrivende stund ikke sikret for 2021, og det arbeides kontinuerlig med å finne løsninger som
vil bedre anleggets konkurranseevne.
I 2020 har det blitt fokusert på å få ut de forventede effektene av det nye
røkgassrenseanlegget. I tillegg har det blitt gjennomført omfattende vedlikehold på anlegget.
Den pågående pandemisituasjonen gjør at det stilles store krav til planlegging av alle
arbeider som skal utføres av eksterne, ved anlegget.
Avfallshåndteringen (AH)
Det er i 2021 budsjettert med mottak av deponerbare fraksjoner samt fraksjoner som skal
behandles på deponiet. Det arbeides aktivt med å sikre aktivitetsnivået.
Deponiet er godkjent for mottak av masser inntil forurensningsklasse 5. Dette er en
samfunnsressurs som må forvaltes langsiktig, samtidig som det gir oss mulighet til å drive
lønnsom næringsvirksomhet. Det er en utfordring å balansere aktiv deponidrift med
samfunnets behov for næringsareal, publikums ønske om ferdsel og hensyn til
naturvernområde.
Gjenvinningsstasjonen (GVS)
Gjenvinningsstasjonen er kommunens tilbud til innbyggerne til å levere grovavfall fra
husholdningene. I tillegg tas det imot kvist- og hageavfall og farlig avfall. GVS drives etter
selvkostprinsippet, og bidrar ikke til foretakets næringsresultat. Mottaket finansiere dels over
renovasjonsavgiften, og dels ved betaling ved levering av avfall. Fordelingen er ca. 50% på
hver.
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Pandemisituasjonen medførte at GVS ble stengt i ca. 2,5 uker før påske. Etter gjenåpningen
av GVS ser vi at mengdene har økt.
Det er budsjettert med uendrede priser for kommunens innbyggere i 2021.
Vannverket (VA)
Det er budsjettert med en forventet salgsmengde på 14 mill. m3 til Fredrikstad kommune.
Planlagt investering i nytt rensetrinn har foreløpig blitt utsatt til 2023. Det ligger en usikkerhet
i budsjettutviklingen med tanke på teknologi og totalkostnad.
Intern drift og administrasjon og ledelse
Administrasjon og ledelse samt de interne driftsavdelingenes budsjetter er gjennomgått
kritisk med tanke på aktivitetsnivå og kutt i kostnader. Det er tatt hensyn til opprettholdelse
av nødvendig aktivitetsnivå, samt kjente endringer. Fra 2021 opprettes det en ny teknisk
avdeling, og laboratoriet utvides til å bli miljøavdelingen. Dette er i tråd med organisatoriske
endringer som er vedtatt av styret i 2020.
Forretningsområde avløp
Biogassanlegget er et viktig miljøtiltak for Fredrikstad kommune og Østfold. Anlegget
produserer biogass til busser, renovasjonsbiler og andre kjøretøy, og bidrar dermed til
renere luft. Anlegget har vist seg krevende å drifte, men oppnår stadig bedre driftsresultater.
Det oppnås en stadig bedre driftsregularitet på oppgraderingsanlegget, og dette medfører
økt produksjon av biogass.
Det arbeides med en biogasstrategi for foretaket. Det er viktig å identifisere hva som må til
for å oppnå lønnsomhet og høyere, mer stabil produksjon, ved anlegget. Samtidig vurderes
markedssituasjonen på substrater og matavfall og pris på biogass.
Anlegget er ren næringsvirksomhet, og alle investeringer som planlegges forventes å være
lønnsomme. Det et forventes at anlegget drives i balanse/overskudd senest mot slutten av
planperioden. Underskudd på anlegget avregnes mot foretakets øvrige næringsoverskudd.

Økonomidelen – investeringer
Investeringsbudsjettet
Investeringsbudsjettet er gjennomgått med tanke på nye opplysninger vedrørende
teknologiske løsninger, gjennomførte forprosjekter osv. Planlagte investeringer revurderes
årlig, for å kvalitetssikre investeringsbehovet.
Følgende endringer er innarbeidet i forhold til handlingsplan 2020-2023:
Merkantil avdeling (MA)
• Ny vektstasjon, kr 18 mill. er skjøvet fra 2021 til 2022
Renseanlegget (RA)
• Div. tiltak, kr 4 mill. er lagt til i 2024
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•

RA 2025 (tidligere RA 2020 nye krav) er øket til totalt kr 1.427,5 mill. og hovedtyngden
av investeringen er flyttet til 2023 og 2024. Dette er et anlegg for Fredrikstad kommune,
bygget og drevet av FREVAR KF. Dersom det blir vedtatt å bygge et anlegg som skal
rense avløp fra både Fredrikstad og Sarpsborg vil det medføre endringer i
investeringene. Dersom det blir vedtatt at FREVAR skal omorganiseres eller splittes opp,
vil dette medføre endringer i investeringsbudsjettet for RA og driftsbudsjettet for hele
FREVAR på sikt.

Energigjenvinningsanlegget (FA)
• Fornyelser, kr 3 mill. er lagt til i 2024
• Ny vannbehandling, 2021 er øket til kr 5 mill.
• Ny forbrenningskontroll, kr 5 mill. er lagt til i 2021.
Avfallshåndteringen (AVFH)
• Ytre miljøtiltak, kr 2 mill. er lagt til i 2024
• Ny gravemaskin, kr 3 mill. er lagt til i 2021.
• Ny hjullaster, kr 3 mill. er lagt til i 2021.
• Ny drift deponi, kr 2 mill. er skjøvet til 2021.
Vannverket (VA)
• Diverse tiltak, kr 2 mill er lagt til i 2024.
• Nytt behandlingstrinn VA, anslag er øket til kr 176 mill. og er skjøvet til 2021, 2022 og
2023.
• Slamskraper, kr 6 mill. er delt på kr 3 mill. i 2021 og kr 3 mill. i 2022.
• Oppgradering elektrisk VA, kr 10 mill. er skjøvet til 2021 og 2022.
• Sikkerhetstiltak VA, er redusert til kr 1 mill. i 2021.
• Nytt slambehandlingsanlegg, kr 10,5 mill. er lagt til i 2021 og 2022.
Biogassanlegget (38)
• Optimalisering BA, skyves til kr 2 mill. i 2021, og kr 13,5 mill. i 2022
• Økt kapasitet oppgradering, skyves til kr 2 mill. i 2021, og kr 9 mill. i 2022
Til styrets disposisjon
• Endres til kr 15 mill. i hele planperioden.

Oversikt investeringer
Følgende investeringsprosjekter er planlagt / igangsatt. Oversikten er basert på
bevilgningstidspunkt, og viser ikke nødvendigvis når prosjektene skal igangsettes eller
ferdigstilles.
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Hovedmål

Avd/Prosjekt
MA - Merkantil avdeling

1

Vekta
Ny vektstasjon

1
1

RA - Avløpsrenseanlegget
Div tiltak rullerende
RA 2025

Totalsum

2021

2022

2023

Plan2024 periode

-

-

20 000

1 000

18 000

1 427 500

4 000
10 000

4 000
10 000

4 000
700 000

4 000
700 000

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

FA - Energigjenvinningsanlegget
Div tiltak rullerende
Rampe FA
Rehab. Bygg FA
Rehab utmatersystem FA
Nytt bergverkskjede FA
Ny vannbehandling FA
Ny forbrenningskontroll (ACC)

3 000
2 500
3 000
3 000
5 000
5 000

3 000
2 500
3 000
3 000
5 000
5 000

3 000
3 000
-

3 000
-

3 000
-

1,2
1,2
1,2
1,2

AH - Avfallshåndteringen
Ytre miljø - rullerende
Ny gravemaskin
Ny hjullaster
Ny drift deponi

3 000
3 000
2 500

2 000
3 000
3 000
2 000

2 000
-

2 000
-

2 000
-

176 000
6 000
10 000
7 000
1 000
10 500

2 000
1 000
3 000
1 000
1 000
500

2 000
1 000
3 000
9 000
7 000
10 000

2 000
170 000
-

2 000
-

Lånefinans
2021

19 000
16 000
1 420 000
12 000
3 000
2 500
3 000
3 000
5 000
5 000
8 000
3 000
3 000
2 000
8 000
172 000
6 000
10 000
7 000
1 000
10 500
15 500
11 000

1 000
4 000
10 000
3 000
2 500
3 000
3 000
5 000
5 000
2 000
3 000
3 000
2 000
2 000
1 000
3 000
1 000
1 000
500
2 000
2 000

1
1
1
1
1
1
1

VA - Vannverket
Div tiltak rullerende
Nytt behandlingstrinn VA
Slamskraper VA
Oppgradering El. VA
Flytting av kjemikalierom VA
Sikkerhetstiltak VA
Nytt slambehandlingsanlegg

0

GVS - Gjenvinningsstasjonen
0

-

-

-

-

-

1, 2, 3
1, 2, 3

38 - Biogassanlegget
Optimalisering BA
Økt kapasitet oppgradering BA

15 500
11 000

2 000
2 000

13 500
9 000

-

-

15 000

15 000

15 000

15 000

60 000

15 000

74 000

109 500

896 000

726 000

1 805 500

74 000

Til styrets disp. - rullerende
SUM

1 714 500

Økonomidelen – rapport og styringsinformasjon
Organiseringen som kommunalt foretak gjør at det settes ytterligere fokus på
økonomioppfølging. Det arbeides kontinuerlig med bistand til økonomioppfølging overfor
budsjettansvarlige.
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I planperioden vil vi fortsette med resultatrapportering til styret pr. måned, og i tillegg vil det
bli utarbeidet en egen styresak ved hver tertialavslutning.

Bemanning
FREVAR KF er pr. i dag bemannet med ca. 80 årsverk. Det jobbes kontinuerlig for å tilpasse
rett bemanning ved foretaket. Bemanningsbehovet vurderes ved enhver
organisasjonsmessig eller teknologisk endring som innvirker på behov for utførte
arbeidsoppgaver. Budsjettet inneholder elementer av forventede nødvendige
bemanningstilpasninger i perioden.

Opplæring
FREVAR KF er en høyteknologisk og kompetansekrevende bedrift. Stadig nye rammevilkår,
endrede lover, forskrifter og tillatelser gjør at FREVAR KF har et vedvarende behov for både
å vedlikeholde eksisterende kompetanse, og å utvikle ny. Det fokuseres sterkt på
kompetanseheving innen de forskjellige fagområdene, noe som er nødvendig ut fra
bedriftens stadige behov for markedstilpasning, og endringsvilje i organisasjonen.
Foretaket har lagt til rette for å ha lærlinger, praksiskandidater ol., og er godkjent
lærlingebedrift i 5 ulike fag. Ved utgangen av 2020 har vi 3 lærlinger inne, samt en som nylig
tok sitt fagbrev nr.2 som industrirørlegger, og som nå er fast ansatt. Foretaket har også for
tiden 1 ansatt som tar fagbrevutdannelse. Foretaket tar også samfunnsansvar gjennom året
ved å bistå med arbeidsutprøving i samarbeid med NAV eller andre instanser. Gjennom året
2020, har tilbudet om arbeidsutprøving vært redusert pga. smittesituasjonen covid-19.

Underlagsdokumenter
Følgende dokumenter er styrings- og detaljdokumenter, og finnes som selvstendige
dokumenter:
•
•
•
•
•
•

detaljbudsjett for FREVAR pr. avdeling for 2021
intern prisliste for varer og tjenester 2021
ekstern prisliste for varer og tjenester 2021
elektronisk system (RiskManager) for dokumenthåndtering (rutiner), avviksbehandling og
risikokartlegging
strategi for FREVAR KF, vedtatt 2018
innkjøpsstrategi 2018 – 2021 for FREVAR KF
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FREVAR KF – verdt å eie og utvikle!

Vedtatt av bystyret i Fredrikstad xx.12.2020.
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Oversikt over priser TD
2021

17.08.2020

Tjenester
Ber. SK
Vann
Avløpsrensing
Energigjenvinning
GVS
Totalt

36 768 976
44 764 342
9 010 000
11 732 950
102 276 268

2020
SK fond

4 000 000
4 000 000

Fakt. SK

36 768 976
44 764 342
9 010 000
7 732 950
98 276 268

Ber. SK

35 700 000
45 883 451
9 235 250
12 526 274
103 344 975

93

2021
SK fond

-

Fakt. SK

35 700 000
45 883 451
9 235 250
12 526 274
103 344 975

Priser % vis endring
Pr. avg.omr.
selvkost selvkost
% vis økning

2,55
3,06
543,00

-2,91 %
2,50 %
2,50 %
6,76 %
1,04 %

-2,91 %
2,50 %
29,97 %

