Møteinnkalling
Styret for FREVAR KF

Møtested:
Tidspunkt:

Habornveien 61, 1630 Gamle Fredrikstad, møterom Klasserom
09.06.2020 kl. 14.00-17.00

Eventuelle forfall meldes til Hege M. Blomkvist, telefon 69357310, e-post
hemb@fredrikstad.kommune.no.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Det blir fotografering av styret i forbindelse med styremøtet.

Fredrikstad, 03.06.20
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Møteprotokoll
Styret for FREVAR KF

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

21.04.2020
fra kl. 09.00 til kl. 10.30
Møtet ble gjennomført digitalt – via utsendt lenke til pålogging.
09/20-10/20

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. 09.30 Orienteringer

…………………….
Fredrik Hellström
direktør

Hovedutskrift er sendt til
Medlemmene
Andre

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

Styret for FREVAR KFs møte 21.04.2020

Sakliste
Side
PS 9/20

Protokoll fra møte 14.02.20

PS 10/20

Opprettelse av teknisk avdeling ved FREVAR KF

PS 9/20 Protokoll fra møte 14.02.20
Styret for FREVAR KFs behandling 21.04.2020:
Votering
Protokoll fra møte 14.02.20 ble enstemmig godkjent.

Styret for FREVAR KFs vedtak 21.04.2020:
Protokoll fra møte 14.02.20 ble enstemmig godkjent.

PS 10/20 Opprettelse av teknisk avdeling ved FREVAR KF
Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler styret i FREVAR KF å fatte slikt vedtak:
1.
2.
3.
4.

Det opprettes en teknisk avdeling ved FREVAR KF.
Det opprettes en ny 100 % stilling som teknisk sjef.
Det opprettes en ny 100 % stilling som vedlikeholdsplanlegger.
Endringene innarbeides med helårsvirkning i budsjett for 2021, evt. delårsvirkning
for 2020 finansieres ved omdisponeringer innenfor vedtatt budsjett.

Fredrikstad, 15.04.2020

Styret for FREVAR KFs behandling 21.04.2020:
Votering
Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Styret for FREVAR KFs vedtak 21.04.2020:
5.
6.
7.
8.

Det opprettes en teknisk avdeling ved FREVAR KF.
Det opprettes en ny 100 % stilling som teknisk sjef.
Det opprettes en ny 100 % stilling som vedlikeholdsplanlegger.
Endringene innarbeides med helårsvirkning i budsjett for 2021, evt. delårsvirkning
for 2020 finansieres ved omdisponeringer innenfor vedtatt budsjett.

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

2013/333
16
121269/2020
M00
Elin Rustad

Møtebok
Behandlet av
Styret for FREVAR KF

Møtedato
09.06.2020

Utvalgssaksnr.
12/20

Avvik meldt via FREVARs avvikssystem 2019
Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler styret i FREVAR KF å fatte slikt vedtak:
1. Saken tas til orientering.
Fredrikstad, 02.06.2020

Sammendrag
FREVAR implementerte ny elektronisk avviksmodul i RiskManager i april 2018.
Avvikssystemet er tilgjengelig via en link på bedriftens intranett.
De ansatte er godt kjent med dette systemet for å identifisere avvik og gjennomføre
korrigerende tiltak. Oppfølging av avvik er en viktig og prioritert prosess.
Antall meldte avvik ligger nå på ca. 345 pr. år (gjennomsnitt de siste tre årene).
Behandlingen av avvik skal foregå så lite byråkratisk som mulig, og avviket skal løses på
lavest mulig nivå i organisasjonen.
Antallet meldte farlige forhold gikk opp fra 4 for 2017 til 10 for 2018 og samme antall ble
resultatet for 2019. Med godt forebyggende arbeid basert på denne kategorien avvik kan
større hendelser/uhell unngås.

Vedlegg
1

Avvik meldt via FREVARs avvikssystem 2019

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
1. Sak 7/19 Avvik meldt via FREVARs avvikssystem 2018

Saksopplysninger
FREVAR har siden 2002 brukt et elektronisk avviksmeldesystem. Nytt system ble
implementert i 2018 og er en viktig brikke i arbeidet med kontinuerlig forbedring (jf. krav i
forbindelse med miljøsertifiseringen). Det er et åpent og transparent system, og alle ansatte
ved FREVAR har tilgang til både å melde og å følge med på avviksbehandlingen.

Melding og oppfølging av avvik er en viktig og prioritert prosess. Den ansatte melder et
avvik, systemet loggfører det, og avviket behandles av definerte avviksbehandlere. Alle
har til enhver tid innsyn i hvor i systemet avviket befinner seg innenfor tre statuskategorier:
Nytt – Under behandling - Lukket.
Videre følges avviksbehandlingen opp ved avdelingsmøter, ledermøter og overordnet i
FREVARs arbeidsmiljøutvalg AMU.
Det var under implementeringen av nytt avvikssystem fokus på opplæring for å ta systemet i
bruk. Antall innmeldte avvik totalt for 2018 hadde en betydelig oppgang – og vi ser fortsatt
en positiv trend for 2019. Dette indikerer at systemet er tatt i bruk i alle ledd i
organisasjonene, og fungerer etter hensikten.
Å definere alle avvikssituasjoner som kan oppstå er ikke mulig. Eksempel kan være:
• brann og branntilløp
• utslipp til luft, vann eller jord (utover konsesjonsgrensene)
• arbeidsulykker og farlige forhold
• brudd på rutiner og instrukser (manglende oppfølging)
• mangelfull opplæring/kunnskap
• manglende bruk av verneutstyr
• større forurensninger i avløpsvann til avløpsrenseanlegget
• ulovlig avfall levert til energigjenvinning eller deponi
• unormalt høye/lave måleverdier på aktuelle driftsparametre
• kjemikalie-/gasslekkasje
Hovedregelen er at det er bedre å melde et avvik, enn å ikke gjøre det dersom man er
usikker. Behandlingen av avviket avgjør så hvordan situasjonen vurderes.
Avvik registrert 2014 - 2019 – Tabell
Avvik 2014
Avvik totalt

Avvik 2015 Avvik 2016 Avvik 2017 Avvik 2018 Avvik 2019

378

413

358

296

332

409

Personskader

7

6

11

8

7

4

Farlige forhold

8

12

15

4

10

10

30

11

20

Ytre miljø RA - renseeffekt

I 2018 hadde vi 7 innmeldte personskader. For 2019 har vi hatt nok en nedgang med nå 4
registrerte personskader. Det er vedlagt tabell med oversikt over innmeldte personskader i
2019. Vi ønsker å jobbe lavest ned i kategorien med mål om null personskader. For å nå dit
må farlige forhold meldes aktivt med tiltak. Vi ønsker å få alle hendelser registrert. Alle HMSrelaterte avvik diskuteres overordnet på FREVARs AMU.
I overstående tabell er også kategorien for ytre miljø – ikke oppnådd renseeffekt, totalfosfor
med. Det er ikke tatt med tallmateriale for foregående år fordi det statistiske grunnlaget blir
feil (før 2017 ble det rapportert på døgnmiddel, mens det fra og med 2017 er rapportert på
ukesmiddel). Etter en betydelig nedgang i 2018 med høyt fokus på målstyring og
prosessoptimalisering, er det for 2019 igjen en økning med totalt 20 av årets uker uten

oppnådd renseeffekt. Dette skyldes i all hovedsak mye overvann som i år med mye nedbør
belaster ledningsnettet og renseanlegget vesentlig mer, enn i tørre år som 2018.
Det er gjort mye med prosessoptimalisering ved avløpsrenseanlegget som nedgangen i
antall avvik viser, men villere våtere vær vil være en utfordring i årene fremover. Det er krav
om å bygge nytt avløpsrenseanlegg for å møte fremtidens rensekrav. Dette er nå under
planlegging, og skal settes i drift innen 2025.

Økonomiske konsekvenser
Er knyttet til investeringskostnad for oppgradering til nytt elektronisk avvikssystem.
Det er knyttet eventuelle omkostninger til behandlingen av store avvik
og/eller ulykker.

Ansattes medbestemmelse
Ikke relevant.

Vurdering
FREVARs nye avvikssystem fungerer godt og brukes aktivt. De ansatte er flinke til å
melde inn ulike forhold, og bidrar derved til kontinuerlig forbedring og utvikling av egen
arbeidsplass i praksis.
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Vedlegg til løpenr. 121269/2020, saksnr. 2013/333
Klassering:
Gradering:
Dato:

M00
02.06.2020

Avvik meldt via FREVARs avvikssystem 2019
Avvik – personskader (2019)
20.02.2019
Plate i datagulv hovedtavle FA løsnet,
og elektriker fra Conductor tråkket
gjennom.
Det resulterte til at han fikk en vond
storetå, og ble sykemeldt
Sykemeldt 3 dager. Ukjent hvorfor
gulvplaten var løs, men denne er nå
reparert.
18.04.2019

Avdeling
Tiltak
FA Ingen tiltak – se beskrivelse
energigjenvinningsanlegget

FA Ingen tiltak – se beskrivelse
energigjenvinningsanlegget

Overtråkk på betongkant utenfor
garderobe. Personskade uten fravær.
Det har blitt vurdert fysiske tiltak for å
forhindre denne type uhell.
Konklusjonen ble at dette vil innebære
en for stor jobb i forhold til nytte-effekt.
31.05.2019

GVS Gjenvinningsstasjonen

Rift/kutt ved øye. Innleid ved GVS skulle
rydde, og fikk en stol i hodet. Kutt renset
og plastret. Førstehjelpsskade uten
fravær.
03.08.2019
GVS Gjenvinningsstasjonen
Ved rengjøring av disken for farlig avfall,
ble denne sprayet med Plumbo Spray.
'Av uvane tok jeg og satt vernebrillene
som er av solbrillekvalitet på hodet da
jeg syntes det ble litt mørkt. Mens jeg
står og sprayer kom det et vindkast som
gjorde at jeg fikk spruten på det høyre
øyet. Gikk da og skyllet øyet med det
samme, men øyet føltes ikke helt greit
så legevakten ble besøkt. Status fra
besøk hos legevakten var at skaden
kunne sammenlignes med et
sveiseblink, rift på hornhinnen.
Driftsoperatøren kan gå på jobb med
skjermet øye inntil skaden er reparert.

Ingen tiltak – se beskrivelse

Ingen tiltak – se beskrivelse
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Status innkjøp 2020
Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler styret ved FREVAR KF å fatte slikt vedtak:
1. Saken tas til orientering.
Fredrikstad, 02.06.2020

Sammendrag
Rutiner fungerer bra på lageret. Innkjøpene er mange, og krever at innkjøperne har full
fokus på å inngå de beste avtalene for FREVAR, samtidig som regelverket overholdes.

Vedlegg
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen.

Saksopplysninger
Lager
Lageret fungerer bra. Fra mars 2020 har det vært 1 medarbeider på jobb som tar seg av de
fysiske jobbene slik som mottak av varer, utleveringer av varer, utlån av verktøy etc. Alle
utlånsverktøy blir desinfisert etter bruk. 1 medarbeider sitter på hjemmekontor og har
hovedsakelig ansvar for alle innkjøp under 500.000,-. Det er tett dialog mellom lager/innkjøp
medarbeidere. Nytt oppdatert datasystem (VIEW) ble innført i mai. Systemet omfatter
innkjøp og lager. Innføringen gikk greit, selv om det er en del ting som må forbedres.
Innkjøp
Alle innkjøp følger lov om offentlige anskaffelser. Lager/innkjøp har ansvar for innkjøp opp til
kr 500.000. Det skal forespørres 3 stk. leverandører om tilbud, der dette er mulig. I tillegg
har lager/innkjøp ansvar for å bestille lagerførte varer på inngåtte rammeavtaler.
Terskelverdien på innkjøp som ikke må utlyses nasjonalt eller i EU har steget til kr
1.300.000, men FREVAR har bestemt at fagansvarlig innkjøp/lager skal ha alle innkjøp over
kr 500.000 som tidligere. Lov om offentlige anskaffelser regulerer hvordan disse innkjøpene
skal foregå.

FREVAR har tatt i bruk MERCELL som innkjøpsportal mot doffin.no. Alle konkurranser over
terskelverdi legges ut i MERCELL, og alle leverandører leverer sine tilbud i MERCELL. Det
er pålagt gjennom LOA at innkjøpene som er over terskelverdiene skal foregå elektronisk.
Fagansvarlig innkjøp og avtaler deltar i FREVARs prosjekter.
Det blir avholdt innkjøpsmøte en gang i måneden, der innkjøpere og fagansvarlig innkjøp
og avtaler deltar.
Innkjøp har mottatt 6 innkjøpsavvik hittil i år. Avvikene er hovedsakelig på
renhold. Renholdsleverandør er kontaktet på hvert avvik, og avviket er løst gjennom
kommunikasjon og endrede rutiner fra renholdsleverandør.
Terskelverdier
Nasjonal terskelverdi 1,3 millioner
EØS terskelverdi 2 millioner
Noen eksempler på avtaler over terskelverdiene så langt i 2020:
Leverandør

Avtaletid

Vare/tjeneste

Avdeling

Borge Lufttrykk AS

2+1+1

Service/høytrykksutstyr

Hele FREVAR

TESS AS

2+1+1

Diverse jernvarer

Hele FREVAR

Pøyry Norway AS

2+1+1

Konsulenttjenester

AH/FA

Acinor AS

2+1+1

Natronlut

VA/FA

Consolvo

2+1+1

Stillasjeleie

Hele FREVAR

Multiconsult AS

20.09.20

Forprosjekt nytt RA

RA

Engtech AS

April 2020

Tørrslampumpe

RA

Viktige innkjøp som kommer høsten 2020 og vår 2021:


Elektrisk kraft



Levering av flyveaske



Utvidelse av gjenvinningsstasjon



Kjøleløsning for rågass fra råtnetanker



Levering av naturgass



Datautstyr



Levering av karbondioksid



Konsesjonsmålinger

Ovenstående innkjøp er viktige for driften til FREVAR. Driften kan bestille varer og tjenester
gjennom lager/innkjøp, som da benytter inngåtte rammeavtaler.
Dette reduserer leveringstiden, samtidig som varen/tjenesten er ferdig forhandlet på pris og
kommersielle betingelser.

Økonomiske konsekvenser
Gode innkjøp og riktig lagerhold bidrar i stor grad til de økonomiske resultatene og bidrar til
konkurranse, som igjen bidrar til bedre priser. FREVAR skal være en kravstor kunde i
leverandørmarkedet, slik at leveransene blir i henhold til våre driftskrav.

Ansattes medbestemmelse
Ikke relevant.

Vurdering
Gode innkjøp og god lagerføring er viktige parametere i vår hverdag. Våre innkjøpere støtter
driften og sørger for riktige innkjøp, mottakskontroll og fakturakontroll.
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Oppfølging av styresaker 2019
Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler styret ved FREVAR KF å fatte slikt vedtak:
1. Saken tas til orientering.
Fredrikstad, 03.06.2020

Sammendrag
Styret ved FREVAR KF behandlet 25 saker i 2019, i tillegg til orienteringer og diskusjoner på
styremøter. Det ble avholdt 8 styremøter.
De største prosessene i 2019 har vært:
 Oppstart av ny røkgassrensing med energigjenvinning på energigjenvinningsanlegget for
avfall.
 Prosess utredning av nytt renseanlegg med hensyn til miljø, økonomi og samfunn.

Vedlegg
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen.

Saksopplysninger
FREVARs styre behandlet 25 saker i 2019. Det ble avholdt 8 styremøter, hvor ett møte var
satt opp som ekstra møte i forhold til møteplanen.
Fra før har styret følgende faste rullerende styresaker (veil. mnd. for behandling av sak):
Måned

Saker

Februar





Resultat avvik meldt via FREVARs avvikssystem 201X
Oppfølging av styresaker 20XX (året før)
Årsregnskap og årsrapport for 201X

Mars



Status effektiviserings- og optimaliseringsprosjekter

Januar

April

Mai



Status hovedmål FREVAR KF

Juni




Foreløpig BU 201X
Tertialrapport 1. tertial

Oktober





Oppfølging handlingsplanprosjekter
Status innkjøp og avtaler ved FREVAR KF
Tertialrapport 2. tertial

November



BU FREVAR KF 201X, HP 201X – 201X

Desember



Møteplan hele kommende år

August
September

Flere av de faste sakene med rapportering til styret har vedvart noen år. Så langt er
vurderingen at rapporteringen fortsatt er hensiktsmessig, og gir styret en oppdatert oversikt i
en driftshverdag med høy aktivitet.
Nedenfor følger en gjennomgang av:
 aktuell sak.
 styrets vedtak.
 administrativ status i forhold til vedtak.
 eventuelle kommentarer om status.
Protokoll fra foregående møter føres administrativt som egen sak og er til behandling på
kommende møte. I tabellen nedenfor er ikke protokollsaker omtalt. Det har vært enighet om
protokollen på alle møter som er gjennomført i 2019.
Nr

Sak

Styrets vedtak

PS 2/19

Installering av nye
sekundæroverhetere på
energigjenvinningsanlegg
et

PS 3/19

Ekstra bevilgninger for å
dekke overskridelser nytt
røykgassrenseanlegg

PS 4/19

FREVAR KF –
Årsregnskap og
årsrapport for 2018

Direktøren gis fullmakt til å
investere 4.0 MNOK i nye
sekundæroverhetere i
forbindelse med
høstrevisjonen 2019.
Investeringen inngår i den
oppsatte investeringsplanen
for
energigjenvinningsanlegget,
og er en del av anleggets
budsjett for 2019
Direktøren gis fullmakt til å
investere inntil 18 MNOK
ekstra til prosjekt ny
røykgassrensing for å dekke
påløpte ekstrakostnader. 15
MNOK investeres til
pågående prosjekt iht
investeringsbudsjett for 2019,
og 3 MNOK investeres over
budsjettpost diverse
rullerende tiltak FA på 2019
investeringsbudsjett.
Fra vedtaksteksten:
Samlet næringsoverskudd
12.639.866,Forslag til disponering:
6.000.000,- til styrking av EK.

Administrativ status i forhold
til vedtak.
OK, installert i henhold til
plan.

Prosjektet er avsluttet, og
kostnader føres nå på
driftsbudsjettet til
energigjenvinningsanlegget.
Det pågår fortsatt en prosess
med den tyske leverandøren
av ny røkgassrensing.
Bankgaranti på fem millioner
NOK er ikke frigitt.

Bystyret vedtok at 10 mill. ble
disponert og overført til
Fredrikstad kommune.
2.639,- mill ble vedtatt av
bystyret til styrking av
FREVARs egenkapital.

PS 5/19

Bruk av opsjon, aksjepost
FFAS

PS 7/19

Avvik meldt via FREVARs
avvikssystem 2018
Oppfølging av styresaker
2018

PS 8/19

PS 9/19

Konsekvensanalyse,
utskillelse av
avløpsrensing

PS 11/19

Rehabilitering av
doseringssystem for
fellingskjemikalie til
avløpsrenseanlegget

PS 12/19

Status effektiviserings- og
optimaliseringsprosjekter.
Regnskapsrapport
1.teratial 2019
Ny stilling vann og avløp,
ingeniør driftsstøtte og
prosjekter

PS 13/19
PS 14/19

PS 15/19

Budsjett 2020 – foreløpig

PS 17/19

Vurdering av
konsekvenser for
FREVAR KF – opprettelse
av IKS som
organisasjonsform for
felles avløpsrensing

PS 18/19
PS 19/19

Status innkjøp 2019
Nytt murverk på
energigjenvinningsanlegg
et for avfall

6.639.407,- disponeres til
overføring til Fredrikstad
kommune.
Unntatt off.loven paragraf
23.1
1.ledd.
Saken tas til orientering.

FREVAR eier nå 43.1 % av
aksjene i Fredrikstad
Fjernvarme AS.
OK.

1. Saken tas til orientering.
2. Frist for behandling av
biogassstragien for styret
settes til september
møtet 2019.
Det gjennomføres en
konsekvensutredning for
utskillelse av FREVARs
avløpsrensing for FREVAR,
og Fredrikstad kommune
samlet, samt FREVAR sin
plass i en evt. IKS
organisasjon. Utredningen
gjennomføres ved ekstern
bistand.
Styret gir i fullmakt til å
rehabilitere
doseringssystemet for
fellingskjemikalier til
avløpsrenseanlegget
omfattende med bl.a nye
pumper og
rør/beholderopplegg med en
kostnadsramme på inntil kr
750.000 NOK fra
investeringsmidler avsatt til
#Diverse tiltak» - rullerende i
HP 2019 – 2022.
Saken tas til orientering.

OK.

Saken tas til orientering.

OK.

Det opprettes en stilling som
ingeniør driftsstøtte og
prosjekter finansiert av
driftsbudsjettet vannverket og
avløpsrenseanlegget.
Utkast til budsjett for 2020
tas til orientering.
Saken tas til orientering.

Saken ble utsatt etter
utsettelsesforslag fra
styreleder. Det var blant
annet usikkerhet rundt
fremtidig organisering.
OK.

Saken tas til orientering.
Direktør gis fullmakt til å
bruke inntil 3 millioner fra
investeringsbudsjettposten
Diverse tiltak – rullerende
2019 for å investere i nytt

Konsulentfirma EY
gjennomførte utredningen
som konkluderer med at det
beste for Fredrikstad
kommune er å beholde
FREVAR samlet, å tilby
Sarpsborg kommune å kjøpe
tjenesten avløpsrensing av
FREVAR KF.
Ikke helt ferdig enda. Noe
programmering gjenstår.
Skap er på plass. Noe rør
arbeid står igjen også. Det
stoppet litt opp pga corona.

OK.

En splitting av FREVAR KF
vil øke kostnader for «restFREVAR» med i
størrelsesorden syv millioner
kroner per år. FREVAR tuftes
på utstrakt bruk av synergier
mellom anlegg og
administrativ ledelse.
OK.
OK. Nytt murverk ble
installert i forbindelse med
revisjonsarbeider høsten
2019.
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Regnskapsrapport
2.tertial 2019
Innkjøp av tørrslampumpe
til avløpsrenseanlegget
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Budsjett 2020 – HP 20-23
FREVAR KF

PS 24/19

Avtale med Kystverket,
mottak av muddermasser

PS 27/19

Ny avløpsrensing –
framdriftsplan
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Møteplan 2020

PS 29/19

Utvidelse og oppdatering
av gjenvinningsstasjonen

murverk på
energigjenvinningsanleggets
forbrenningslinje.
Regnskapsrapport pr
31.08.19 tas til orientering.
Styret gir direktør fullmakt til
å kjøpe inn tørrslampumpe
med nødvendig utstyr med
en kostnadsramme på inntil
kr 1.75 MNOK fra
investeringsmidler avsatt til
diverse tiltak i vedtatt
budsjett for
avløpsrenseanlegget 2019.
1. Handlingsplan for 20202023 vedtas.
2. Årsbudsjett for 2020
vedtas.
3. Det godkjennes
låneopptak av inntil
51.500.000,- for 2020.
4. Priser innenfor foretakets
næringsdrift fastsettes
innenfor gjeldende
avtaler, eller i samsvar
med markedsutviklingen.
5. Priser innenfor
selvkostområdet vedtas i
henhold til vedlegg i
saken.
6. Godtgjøring til FREVAR
styret vedtas i henhold til
saksfremlegget.
7. Budsjettendringer for
2019 vedtas iht.
saksfremlegget.
1. Av hensyn til økt risiko
for FREVAR og
Fredrikstad kommune,
sies dagens avtale med
kystverket om mottak av
forurensede
muddermasser opp.
2. FREVAR vurderer å gi
nytt tilbud når mottak av
muddermasser
konkurranseutsettes på
nytt.
Framdriftsplanen for
prosessen rundt ny
avløpsrensing tas til
orientering.
Iht. administrasjonens
anbefaling i saken.
Styret gir direktør fullmakt til
å bruke inntil kr 2.5 MNOK
fra investeringsmidler i
vedtatt budsjett for avdeling
AH – Ny drift av GVS.
Investeringsmidlene skal
benyttes til utvidelse og

OK.
OK. Installert og satt i drift i
april-20 etter
innkjøpsprosess. Pumpen
utgjør et sentralt knyttepunkt
mellom avløpsrensing og
slambehandling.

Saken ble vedtatt av bystyret
uten endringer.

FREVAR har avsluttet
kontrakten og det er
gjennomført et økonomisk
sluttoppgjør.

OK. Valg av teknologi pågår.

OK.
Planlegging av tiltaket pågår.
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Innkjøp av PLS til UVanlegg

PS 32/19

Ny avløpsrensing 2025

PS 33/19

Ny stilling vann og avløp,
avdelingsingeniør vann og
avløp

oppgradering av
gjenvinningsstasjonen.
Styret gir direktør fullmakt til
å kjøpe inn ny styring til UV
desinfeksjonssystemet på
vannverket for inntil 1 MNOK
fra investeringsmidler avsatt
til diverse tiltak i vedtatt
budsjett for vannverket i
2020.
1. Styret ved FREVAR KF
slutter seg til anbefalt
vedtak fra Utvalgsleder i
Teknisk Utvalg i sak
«Avløpssamarbeid
Fredrikstad – Sarpsborg,
felles
avløpsrenseanlegg»,
med tillegg av punkt 2 og
3 nedenfor.
2. Fylkesmannens tidsfrist
31.12.20 omfatter også
forprosjekt
transportsystem. Dette
hører ikke inn under
ansvarsområdet til
FREVAR, og vil måtte
håndteres og finansieres
av Teknisk Drift.
3. Det prosjekteres ett
anlegg for Fredrikstad
kommune. Pågående
innkjøpsprosess for
rådgivningstjenester til
forprosjekt gjennomføres
innenfor tidsfristen fra
fylkesmannen, slik at
miljøbot unngås i dette
stadiet av prosessen.
Det opprettes en stilling som
avdelingsingeniør vann og
avløp finansiert av
driftsbudsjettet vannverket og
avløpsrenseanlegget.

Vedtaket er i tråd med
konsulentfirma EY sin
konklusjon.
I 2020 gjennomføres
teknologivalgs utredning for
anlegg som kan rense avløp
fra Fredrikstad, respektive
Fredrikstad og Sarpsborg
samlet.

Avdelingsingeniør vann og
avløp er tilsatt.

Økonomiske konsekvenser
Økonomiske konsekvenser vurderes i hver enkelt sak.

Ansattes medbestemmelse
Ikke relevant.

Vurdering
FREVARs styre har vært omforent i vedtak, og jobbet for å møte dagens og fremtidens
behov som foretaket har. Det er viktig å legge til rette for best mulig prosess for bygging av
nytt avløpsrenseanlegg. Det er et komplisert anlegg som skal bygges, og det er mange
utfordringer. Det skal blant annet bestemmes størrelse på anlegget, endelig plassering samt
teknologivalg som pågår i 2020.

Det gjenstår fortsatt garantiavklaringer med den tyske leverandøren av ny røkgassrensing,
prosess for å løse disse pågår.
Oppsummert har de fleste prosesser som er behandlet av styret blitt gjennomført i henhold
til vedtak.
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Regnskapsrapport 1. tertial 2020
Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler styret i FREVAR KF å fatte slikt vedtak:
1. Regnskapsrapport pr. 30.04.20 tas til orientering.
Fredrikstad, 02.06.2020

Sammendrag
Regnskapet er ført etter Regnskapsloven, og resultatet pr. 30.04.20 utgjør et samlet
overskudd på kr 5,7 mill. før selvkostavregning og skatt.
Det er foretatt en foreløpig avregning mellom selvkost og næring, og resultatene er pr.
30.04.20 et regnskapsmessig næringsoverskudd på ca. 9,8 mill., og et beregnet merforbruk
på ca. 4 mill. i forhold til totalt fakturert selvkost.
Resultatet gir så langt det er mulig et realistisk bilde av foretakets økonomiske status pr.
30.04.20. Ved årets slutt forventes det et overskudd på foretakets næringsvirksomhet på ca.
kr 20,4 mill. før skatt.
Innenfor selvkostområdene ser det ut til å gå mot en total tilførsel fra selvkostfonds på kr 5
mill. mot budsjett på kr 4 mill.
I prognosene er det tatt hensyn til kjente hendelser som forventes å påvirke resultatet
regnskapsmessig. Det er imidlertid alltid en usikkerhet rundt prognoser.
De største usikkerhetsmomentene for 2020 innenfor næringsvirksomheten, er virkningene
den pågående pandemi-situasjonen har på samfunnet generelt. Det er usikkert i hvor stor
grad bygg- og anleggsvirksomheten, og avfallsmarkedet generelt vil bli påvirket. I tillegg
forutsettes det at vi fortsatt holder alle anlegg i drift.
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
06 Adm & Ledelse
11 RA
12 FA
13 AH
14 VA
15-GVS
33 RGR
34 Lab
35 Adm.bygg
36 Vekta
37 IKT
38 NÆRING AVLØP
39 NÆRING AVFALL

Resultat
-746 154
965 416
-1 081 622
-8 612 518
1 809 814
1 819 185
-69 154
-272 787
52 985
-254 820
666 496
-5 723 159

Resultat
drift

Selvkost
drift

560 398
-1 571 022
-8 672 524
1 534 315
1 755 846

572 739
65 675
1 565 347
1 755 846

666 496
-5 726 492

3 959 607

Næring før
skatt
-12 341
-1 773 432
-8 672 524
-31 032
0
666 496
-9 822 833

Prognose
2020
selvkost
1 000 000
4 000 000

5 000 000

Prognose Budsjett 2020
2020 næring
næring før
før skatt
skatt
-200 000
-6 000 000
-16 000 000
-200 000
2 000 000
-20 400 000

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

Alle tall er før skatt.

Generelt
Pr. 30.04.20 ser årsprognosen ut til å kunne bli et overskudd før skatt på ca. kr 20,4 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 planlagte vedlikeholdsstopp høsten -20 bety mye
for både kostnader og inntekter resten av året.

Økonomiske konsekvenser
Næringsprognosen for året er ca. kr 3,4 mill. høyere enn budsjettert før skatt. Det er
usikkerhet rundt denne prognosen.
Fet forventes behov for høyere overføring fra selvkostfond enn tidligere budsjettert.
Selvkostfondene blir fra 2020 i sin helhet disponert av Teknisk Drift.

Ansattes medbestemmelse
Ikke relevant.

Vurdering
Resultatet gir så langt det er mulig et realistisk bilde av foretakets økonomiske situasjon pr.
30.04.20, men det er knyttet usikkerhet til alle regnskapsprognoser.
Årsprognosen for 2020 tegner så langt til å bli ca. kr 20,4 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.

