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FREDRIKSTAD KOMMUNE      
Saksnr.: 2018/2883 
Dokumentnr.: 9 
Løpenr.: 253991/2019 
Klassering: M40 
Saksbehandler: Fredrik Hellström 

 
 
Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Styret for FREVAR KF 16.12.2019 32/19 
 
Ny avløpsrensing 2025  
 

Direktørens innstilling 
Direktøren anbefaler styret ved FREVAR KF å fatte slikt vedtak: 
 
1. Styret ved FREVAR KF slutter seg til anbefalt vedtak fra utvalgsleder 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 av 
rådgivningstjenester til forprosjekt gjennomføres innenfor tidsfristen fra fylkesmannen, slik at 
miljøbot unngås i dette stadiet av prosessen. 

 
Fredrikstad, 11.12.19 
 
 

Sammendrag 
Miljømyndighetene stiller strengere krav til rensing av organisk materiale i avløpsvann. 
Fredrikstad og Sarpsborg kommune har fått tilsvarende krav. Dette har utløst en vurdering 
om det er mulig å samarbeide mellom byene ved å bygge et større avløpsrenseanlegg heller 
enn to separate anlegg. 
 
Utredningen har vært utfordrende både i forhold til tekniske løsninger og organisatoriske 
løsninger. 
Bystyret i Fredrikstad skal behandle og avgjøre om det skal jobbes videre med en 
samarbeidsmodell eller om Fredrikstad kommune løser sine forpliktelser opp mot nye 
miljøkrav ved å bygge nytt eget anlegg. 
 

Vedlegg 
1.  Avløpssamarbeid Fredrikstad - Sarpsborg, felles avløpsrenseanlegg til FREVAR 
2.  Særutskrift - styret i FREVAR KF sak 27/19 - Ny avløpsrensing - framdriftsplan 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen. 
 

Saksopplysninger 
Miljømyndighetene stiller strengere krav til rensing av organisk materiale i avløpsvann. 
Fredrikstad og Sarpsborg kommune har fått tilsvarende krav. Dette har utløst en vurdering 
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om det er mulig å samarbeide mellom byene ved å bygge et større avløpsrenseanlegg heller 
enn to separate anlegg. 
 
Utredningen har vært utfordrende både i forhold til tekniske løsninger og organisatoriske 
løsninger. 
Bystyret i Fredrikstad skal behandle og avgjøre om det skal jobbes videre med en 
samarbeidsmodell eller om Fredrikstad kommune løser sine forpliktelser opp mot nye 
miljøkrav ved å bygge nytt eget anlegg. 
 
Teknisk drift har saksbehandlet og utarbeidet vedlagte sak. Kommunens ansvar for 
avløpsrensing er delegert til FREVAR, som dermed skal uttale seg i den pågående 
saksbehandlingsprosessen. 
 
Etter at FREVAR har behandlet saken er det møte i Teknisk utvalg 18.desember og bystyret 
skal senere gjøre et endelig vedtak i saken 6.februar 2020. 
 
Utgangspunkt for å vurdere samarbeid var en rapport utarbeidet av Cowi AS som indikerte 
besparelser gjennom et samarbeid i størrelsesorden 250 til 300 millioner kroner i anleggets 
levetid. Dette har vist seg være feil, og det er forskjellige forutsetninger mellom byene i 
forhold til om det er besparelser eller merkostnader i et samarbeid. Saksfremlegget 
utarbeidet av Teknisk drift beskriver de viktigste momentene som er underlag for å ta en 
avgjørelse. Saksfremlegget er vedlagt. 
 
Det er viktig å ta hensyn til de stramme tidsfristene som fylkesmannen pålegger kommunen i 
denne saken. Se vedlagte sak: Ny avløpsrensing – framdriftsplan. Tidsfristene omfatter 
både avløpsrensing og transportsystem. Fredrikstad kommune har delt ansvaret for disse 
områdene på FREVAR (avløpsrenseanlegget) og Teknisk Drift (transportsystemet). 
 

Økonomiske konsekvenser 
Dette er grundig beskrevet i vedlagt sak som skal behandles av Teknisk Utvalg, 
formannskapet og avgjøres av bystyret. 
 

Ansattes medbestemmelse 
Dette er blant annet ivaretatt ved omfattende deltagelse fra FREVARs og Sarpsborg 
kommunes fagforeningsrepresentanter i arbeidsgrupper gjennom hele prosessen. 
 

Vurdering 
Det er i forbindelse med denne saken gjennomført et omfattende arbeid for å vurdere 
mulighetene for et samarbeid mellom Fredrikstad og Sarpsborg kommune. 
 
Uavhengig av hvilken løsning som velges så vil man klare å få de miljømessige effektene 
som kreves. Man vil også få tilsvarende samfunnsmessige effekter, så da blir de 
økonomiske aspektene avgjørende. 
 
Det er svært mange moment som må vurderes for å kunne se en helhet i de økonomiske 
forholdene for respektive kommune. 
 
Sarpsborg krever, i egen behandlet politisk sak, eierskap som premiss for samarbeid. 
 
EY har vist at det for Fredrikstad kommune er mest lønnsomt med en kjøp-/salgsmodell og 
framstår som best for Fredrikstad å tilby Sarpsborg kommune en kjøp–/salgsmodell i et 
felles anlegg som FREVAR bygger.
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Saksnr.: 2017/19425 
Dokumentnr.: 35 
Løpenr.: 201609/2019 
Klassering: M30 
Saksbehandler: Marianne Holen 

 
 
Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Teknisk utvalg 18.12.2019  
Formannskapet 30.01.2020  
Bystyret 06.02.2020  

 
Avløpssamarbeid Fredrikstad – Sarpsborg, felles avløpsrenseanlegg  
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler teknisk utvalg å gi følgende innstilling til formannskapet: 
1. Fredrikstad kommune realiserer nytt eget avløpsrenseanlegg på Øra, etter gitte krav 

fra Fylkesmannen, som beskrevet i saken.  
2. Fredrikstad kommune åpner for å utvide prosjekteringen av eget renseanlegg på Øra til 

et felles renseanlegg for Fredrikstad kommune og Sarpsborg kommune, dersom det 
foreligger grunnlag for at et felles anlegg er økonomisk lønnsomt for begge kommuner. 

3. Ved prosjektering av et eventuelt felles renseanlegg må det inngås avtale om 
samarbeidsmodell. Fredrikstad kommune foretrekker en samarbeidsmodell basert på 
avtalebasert salg av tjenester.  

4. Prosjekteringen dekkes innenfor avsetning på 300 mill. kroner til nytt renseanlegg i 
budsjett 2020 og handlingsplan 2020-2023 for FREVAR KF. Ytterligere 
investeringsmidler innarbeides i kommende budsjett og handlingsplaner. 

 
Fredrikstad, 11.12.2019 
 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Fredrikstad kommune åpner for å prosjektere felles renseanlegg med Sarpsborg kommune, 
dette kommer tydelig frem i punkt to og tre. Utvalgsleder mener derfor siste leddsetning i 
punkt tre er overflødig. Det fremkommer nå tydeligere at den foretrukne modellen for 
Fredrikstad kommune er avtalebasert salg av tjenester, men utelukker ikke andre modeller. 
 
Kommunedirektørens kommentar 
Ingen kommentar. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling 
1. Fredrikstad kommune realiserer nytt eget avløpsrenseanlegg på Øra, etter gitte krav 

fra Fylkesmannen, som beskrevet i saken.  
2. Fredrikstad kommune åpner for å utvide prosjekteringen av eget renseanlegg på Øra til 

et felles renseanlegg for Fredrikstad kommune og Sarpsborg kommune, dersom det 
foreligger grunnlag for at et felles anlegg er økonomisk lønnsomt for begge kommuner. 

3. Ved prosjektering av et eventuelt felles renseanlegg må det inngås avtale om 
samarbeidsmodell. Fredrikstad kommune foretrekker en samarbeidsmodell basert på 
avtalebasert salg av tjenester, men åpner for å utrede interkommunalt selskap (IKS) 
som samarbeidsmodell. 

4. Prosjekteringen dekkes innenfor avsetning på 300 mill. kroner til nytt renseanlegg i 
budsjett 2020 og handlingsplan 2020-2023 for FREVAR KF. Ytterligere 
investeringsmidler innarbeides i kommende budsjett og handlingsplaner.  

 
Sammendrag 
Saken behandles i FREVAR KFs styre 16. desember 2019. 
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Fredrikstad kommune og Sarpsborg kommune har sammen utredet muligheten for å bygge 
et felles avløpsrenseanlegg, for å oppnå krav til rensing som er satt av Fylkesmannen.  
Kravet skal oppfylles senest i juli 2025 og begge kommuner må bygge nye rensetrinn for å 
møte strengere krav til rensing.  
 
Utredningene viser at et felles renseanlegg vil ha økonomisk gevinst samlet sett, og at de 
økonomiske konsekvensene er ulikt fordelt på kommunene. Mens Fredrikstad kommune 
oppnår lønnsomhet, viser foreløpige kalkyler at dette ikke er tilfellet for Sarpsborg. De 
økonomiske kalkylene i skisseprosjektet har stor usikkerhet, da løsningene ikke er 
prosjektert. Det kan bety at et felles prosjekt kan være lønnsomt også for Sarpsborg, selv 
om de første overslagene ikke viser dette. Utredningen viser at det ikke er stor 
kostnadsmessig forskjell i investeringskostnadene med ett felles anlegg vurdert mot 
separate anlegg, grunnet store nødvendig overføringsanlegg mellom kommunene. 
Utredningen oppsummerer at det er to hovedalternativer for organisering av et eventuelt 
samarbeid som er særlig aktuelle; avtalebasert salg av tjenester eller etablering av 
interkommunalt selskap (IKS).  
 
Sarpsborg kommune har, i utvalg for miljø og teknikk, den 20.11.2019 vedtatt å realisere nytt 
avløpsrenseanlegg, enten gjennom et nytt felles anlegg for Fredrikstad og Sarpsborg, med 
IKS som samarbeidsform, eller gjennom et eget anlegg kun for Sarpsborg. Sarpsborg 
kommune ønsker å prosjektere to løsninger: ett felles anlegg sammen med Fredrikstad på 
Øra, og utvikling av Alvim renseanlegg for å vurdere lønnsomheten senere i 
prosjekteringsfasen. 
 
Et felles renseanlegg er et riktig grep i et langsiktig perspektiv, men de økonomiske 
kalkylene i skisseprosjektet har stor usikkerhet og det er ikke sikkert at et felles prosjekt er 
lønnsomt for begge kommuner. Kommunedirektøren anbefaler at Fredrikstad kommune 
vedtar å sette i gang prosjektering av eget renseanlegg på Øra, men at det tas høyde for å 
utvide prosjekteringen til et felles anlegg dersom begge kommuner finner at det er 
økonomisk grunnlag for dette. Dette for å ivareta Fylkesmannens krav til framdrift. 
 
Kommunedirektøren mener at en samarbeidsmodell basert på avtalebasert salg av tjenester 
er å foretrekke, men at det bør åpnes for å utrede også interkommunalt selskap (IKS) som 
samarbeidsmodell. Kommunedirektøren mener at spørsmålet om kryss-subsidiering og 
kostnadsusikkerhet må avklares for overføringsledningen mellom Øra og kommunegrensen, 
før et samarbeid om felles renseanlegg kan aktualiseres.  
 
Vedlegg 
1 Rapport – KS Konsulent (KSK). Avløpssamarbeid i Nedre Glomma-regionen, 

organisering 
2 Rapport – COWI AS. Nytt felles avløpsrenseanlegg, teknisk/økonomisk skisseprosjekt 
3 Rapport – Ernst & Young. FREVAR KF konsekvensanalyse av interkommunalt 

samarbeid som mulig framtidig organisasjonsform  
4 Fylkesmannen i Oslo og Viken, 31.10.2019 – Endret tillatelse for Øra renseanlegg 
5 Fylkesmannen i Oslo og Viken, 31.10.2019 – Fremdriftsplan for innføring av 

sekundærrensing, varsel om tvangsmulkt 
6 Vurdering av anskaffelsesrettslige spørsmål til felles avløpsanlegg 211019 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
7 Bystyresak 88/18: Avløpssamarbeid Nedre Glommaregionen 
8 Cowi AS rapport mai 2018. Mulighetsstudie, avløpsbehandling i Nedre 

Glommaregionen. 
9 EnviDan - Investeringsanalyse og gebyrberegning nytt renseanlegg 4 alternativer 
10 Fylkesmannen i Oslo og Viken, 31.10.2019 - Tillatelse til drift av kommunalt 

avløpsanlegg 
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Saksopplysninger 
 
Bakgrunn 
I PS 88/18 behandlet bystyret 22.06.2018 saken om avløpssamarbeid Nedre 
Glommaregionen. Bystyret vedtok at;  
Det opprettes et utvalg med representanter fra Sarpsborg kommune, FREVAR og 
Fredrikstad kommune. Utvalget fortsetter arbeidet med utredning av et mulig felles 
renseanlegg i Fredrikstad. 
 
Bakgrunnen for vedtaket var at avløpsrenseanleggene i Fredrikstad og Sarpsborg står foran 
omfattende modernisering. Sarpsborg, FREVAR KF og Fredrikstad kommune har i 
fellesskap bestilt en mulighetsstudie fra konsulentfirmaet COWI, og det var behov for 
ytterligere undersøkelser for et bedre beslutningsgrunnlag.  
 
Avløpsrenseanleggene i Sarpsborg og Fredrikstad ble bygget på siste halvdel av 1980-tallet. 
Anleggene ble den gang bygget som interkommunale anlegg. Etter at det har vært 
gjennomført kommunesammenslåinger, renser nå anlegget i Sarpsborg alt avløp fra egen 
kommune samt avløp fra Årum-området i Fredrikstad. Avløpsanlegget i Fredrikstad renser 
avløp fra resterende del av Fredrikstad, samt Hvaler kommune. Fredrikstad kommune har 
organisert sitt avløpsrenseanlegg i FREVAR KF. 
 
Ingen av anleggene klarer Fylkesmannens krav til rensing av fosfor. Begge kommunene har 
dessuten fått krav om sekundærrensing. Fylkesmannen har signalisert at ytterligere 
rensekrav må forventes. Kravene er noe ulikt utformet for de to kommunene, men i praksis 
må begge anlegg moderniseres og utvides med et nytt rensetrinn.  
 
Det ble høsten 2018 opprettet en arbeidsgruppe med deltakere fra Sarpsborg kommune, 
FREVAR KF og Fredrikstad kommune for det videre arbeidet med å utrede mulige 
framtidige løsninger. Arbeidsgruppen har bestått av to representanter fra hver av 
kommunene og FREVAR KF. Styringsgruppe for arbeidet har bestått av direktør FREVAR 
KF, direktør teknisk Sarpsborg kommune samt kommunaldirektør teknisk drift i Fredrikstad 
kommune.  
 
Utredningen har omfattet følgende områder:  

- realiserbare løsninger for renseanlegg og transportsystem  
- foreliggende mulighetsstudie av mai 2018 
- organisatoriske forhold og eierskapsmodeller  
- økonomiske fordelingsmodeller, gjeldende både investering og drift  
- mulige synergier innenfor fagområdet VA  
- konsekvenser ved bortfall selvkostområdet avløp hos FREVAR KF  
- konsekvenser for ansatte  
- konsekvenser for abonnenter  
- erfaringer fra gode og mindre gode tilsvarende prosesser  

 
Det er gjennomført befaringer til Bergen og Hamar for å innhente erfaringer med bygging og 
drift av tilsvarende anlegg. 
 
Samarbeid med Sarpsborg kommune  
Våren 2014 ble det ble startet dialog med Sarpsborg kommune om samarbeid med tanke på 
å finne felles løsning på utfordringene omkring de resterende krav til rensing og ledningsnett 
(transportsystemer). Løsning på disse vil medføre omfattende og kostbare moderniseringer 
av avløpsanleggene i Sarpsborg og Fredrikstad. 
  
I forbindelse med arbeidet med å se på muligheten for et felles renseanlegg for Fredrikstad 
og Sarpsborg, ble det søkt om utsettelse av tidspunkt for når nye rensekrav skal tre i kraft. 
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Tidspunkt for å oppfylle gjeldende krav er nå satt til 01.07.2025. Ombygging av renseanlegg 
krever ny tillatelse. Den nye tillatelsen til utslipp fra et framtidig renseanlegg, vil trolig også 
inneholde krav til nitrogenrensing. Svar fra Fylkesmannen i forbindelse med kommunens 
søknad om utsatt frist for sekundærrensing signaliserer dette.  
 
For å nå kravene er det derfor nødvendig å bygge felles renseanlegg på Øra i Fredrikstad, 
eller videreutvikle eget renseanlegg på Øra, med sekundærrensing og nitrogenrensing. 
Renseanlegget må være i drift senest 01.07.2025.  
 
Det er usikkert når et eventuelt krav om nitrogenrensing vil komme. I og med at det er 
minimum syv år fra vedtaket om nye rensekrav fattes til de trer i kraft, er det sannsynlig at 
nitrogenrensing ikke vil komme før i 2028. Det vil sannsynligvis være økonomisk fornuftig å 
bygge dette sammen med sekundærrensing. Kommunedirektøren har derfor i det videre 
arbeidet lagt til grunn at nitrogenrensing vil være en del av prosjektet. 
 
Teknisk løsning 
Et nytt felles renseanlegg på Øra krever i tillegg løsninger for overføring av avløp fra 
Sarpsborg til Fredrikstad. Overføringssystemet er tenkt lagt på østsiden av Glomma. Det er 
utarbeidet et skisseprosjekt fra konsulentselskapet COWI, som omhandler dimensjonering, 
prosessløsning, nødvendige anlegg og rørledninger (vedlagt). De har også beskrevet 
ledningssystemet som må etableres mellom det to kommunene. Videre har de 
kostnadsberegnet et felles, samt to separate, renseanlegg. Et nytt felles renseanlegg på Øra 
krever i tillegg løsninger for overføring av avløp fra Sarpsborg til Fredrikstad. 
Overføringssystemet er tenkt lagt på østsiden av Glomma. 
 
Lokasjon og infrastruktur  
Utredningen har vurdert plassering av et eventuelt felles renseanlegg, og har vurdert at dette 
bør ligge på Øra i Fredrikstad. Fredrikstad kommune har stilt tomt til rådighet for formålet. 
 
Det er planer om å utvikle et 850 mål stort område på Årum/Sundløkka. Videre er det planer 
om å utvikle et 1.200 mål stort industriområde på Tofteberg. Det finnes i dag ingen 
avløpsløsning for disse områdene. Fredrikstad kommune har avtale med Sarpsborg om 
pumping av en begrenset mengde avløp fra eksisterende husstander på Årum til 
renseanlegget i Sarpsborg. Sarpsborg har ikke kapasitet til å ta imot mer avløpsvann fra 
Fredrikstad. Etablering av en ny overføringsledning mellom byene vil løse avløpsproblemet 
for områdene Årum, Sundløkka og Tofteberg. Dersom det ikke blir et samarbeid må 
Fredrikstad etablere egen overføringsledning fra dette området.      
 
Et felles renseanlegg på Øra betinger at det bygges ny overføringsledning for kloakk fra 
Alvim til Øra. Kloakken må pumpes under Glomma og fram til toppunkt ved Torp. Derfra vil 
kloakken renne med selvfall til Øra. Fra kommunegrensen på Årum og fram til Torp finnes 
det i dag ingen avløpsledning. Avløpet fra Årumområdet pumpes til Sarpsborg renseanlegg. 
Ved separate anlegg må denne avløpsledningen etableres. Fra Torp til Øra ligger det 
allerede en ledning i dag. Denne er i dårlig forfatning og underdimensjonert. 
Avløpsledningen fra Torp til Øra må derfor uansett fornyes, uavhengig av om det bygges ett 
felles eller to separate renseanlegg. 
 
Skissert renseprosess i COWI sin rapport er det god erfaring med. Konkret renseprosess og 
andre tekniske forhold blir avklart i prosjekteringen. 
 
Rensekrav  
Forurensningsforskriften setter følgende krav til rensing, og disse kravene følges opp av 
Fylkesmannen:  
 
Fosforrensing – minimum 90 prosent  
Kjemisk oksygenforbruk – minimum 75 prosent 
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Biologisk oksygenforbruk – minimum 70 prosent 
 
Fylkesmannen har videre varslet at et pålegg om utvidelse med nitrogenfjerningsanlegg må 
påregnes. Et framtidig nytt rensetrinn med nitrogenrensing er derfor tatt med som eget 
avsnitt i beregninger av mulige framtidige økonomiske konsekvenser. 
 
Nitrogenrensing – minimum 70 prosent  
 
Foreløpig har Fredrikstad kommune ikke fått krav om nitrogenrensing.  
 
Følgende framdrift er godtatt av Fylkesmannen for å gi utsatt frist til 01.07.2025: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fylkesmannen har varslet tvangsmulkt knyttet til framdriften, totalt 25 millioner kroner: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fylkesmannen har gitt uttrykk for at de er positive til en felles renseløsning på Øra gjennom 
et samarbeid mellom Sarpsborg kommune og Fredrikstad kommune. 
 
Mulige organiseringsmodeller for felles renseanlegg  
KS Konsulent har utarbeidet en rapport som beskriver mulige organiseringsmodeller for nytt 
avløpsrenseanlegg for Fredrikstad og Sarpsborg i fellesskap. Kommuneloven regulerer 
kommuners adgang til å organisere sin virksomhet i interkommunale samarbeid, og i 
selskaper som er eget rettssubjekt. Kommunene kan innenfor disse rammene velge å 
organisere deler av virksomheten utenom den kommunale linjen under de respektive 
bystyrene. 
 
Følgende organiseringer/selskapsformer er mulige og er vurdert i KS Konsulents rapport;  

- avtalebasert salg av tjenester 
- vertskommunesamarbeid 
- kommunalt oppgavefellesskap 
- interkommunalt selskap 
- samvirkeforetak 
- aksjeselskap 
- stiftelse 

 
Utredningen oppsummerer at det er to hovedalternativ for organisering av et samarbeid om 
felles avløpsrenseanlegg som er særlig aktuelle og relevante. Dette er avtalebasert salg av 

M1  01.04.2019  Vedtak og investeringsbeslutning separate eller felles 
renseanlegg for Nedre Glomma  

M4/1  01.04.2020 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 ny renseprosess 

M1 og M4/1  01.04.2020  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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tjenester eller interkommunalt selskap. De andre samarbeidsmodellene omtales ikke i 
saken, men er nærmere omtalt i KS-rapporten som er vedlagt. 
 
Avtalebasert salg av tjenester 
Alternativ 1: Avtalebasert salg av tjenester 
 
Avtalebasert salg av tjenester innebærer et kunde – leverandørforhold i et kjøp og salg av 
tjenester mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Fredrikstad ved FREVAR KF vil være eier og 
driftsansvarlig for avløpsrenseanlegget. Sarpsborg kommune vil ikke ha noen form for 
eierstyring, og påvirkning vil måtte skje gjennom avtalen og framtidige revideringer av 
denne.  
 
I denne modellen vil Fredrikstad kommune finansiere avløpsrenseanlegget, og få dette 
tilbakebetalt gjennom driftsperioden for anlegget. En slik avtale må regulere alle sider ved en 
eventuell oppsigelse. I og med at det er store investeringer i renseanlegget, som både skal 
dekke nåværende og framtidige offentlige krav, vil en oppsigelse i anleggets antatte levetid 
kunne føre til uforutsigbarhet for begge kommuner.  
 
Inngåelse av selve avtalen, årlige budsjettvedtak og årsrapport som beskriver nivået på 
kvalitets- og leveransekriterier vil være saker for politisk behandling.  
 
For Fredrikstad kommune vil tjenestene utføres i egenregi som i dag. For Sarpsborg 
kommune vil en slik organisering av samarbeidet medføre at dette ikke vil være i egenregi 
eller utvidet egenregi, som det ville vært i et interkommunalt samarbeid. For Sarpsborg 
kommune sin del vil derfor en slik anskaffelse være underlagt reguleringer om offentlige 
anskaffelser.  
 
En slik samarbeidsmodell vil ikke gi noen konsekvenser for dagens FREVAR KF, annet enn 
at det inngås avtaler med Sarpsborg kommune på lik linje med Hvaler kommune. 
 
Etablering av interkommunalt selskap 
Et interkommunalt selskap (IKS) er et eget rettssubjekt som opprettes etter lov om 
interkommunale selskaper. IKS som organisasjonsform er utbredt blant norske kommuner, 
blant annet innen tjenesteområdene renovasjon, energi, brannvesen, og vann- og avløp.  
Lov om interkommunale selskaper regulerer eiernes rettigheter. Det er et krav om at det 
interkommunale selskapet har egen selskapsavtale, som er vedtatt av bystyret. Selskapets 
øverste organ er representantskapet. Det er regulert hvilke saker representantskapet skal 
vedta, som årsbudsjett, økonomiplan, årsregnskap og årsrapport. Selskapsavtalen kan 
regulere flere saker som skal behandles i representantskapet.  
 
Det er mange fordeler med et IKS som organisasjonsform. Interkommunale selskap er en 
godt regulert samarbeidsform mellom kommuner, hvor selskapet utøver tjenester for 
eierkommunene gjennom utvidet egenregi, samtidig som selskapet kan drive 
forretningsmessig virksomhet. Organiseringen samler eierstyring i et representantskap, og 
selskapsledelsen i et styre og hos en daglig leder. På denne måten gis god mulighet til 
forankring i folkevalgte organ i hver av kommunene, og for folkevalgt eierstyring av 
selskapet gjennom representantskapet.  
 
Denne organiseringen sikrer effektiv samhandling, god rolleavklaring og færrest mulig 
transaksjoner mellom parter. En slik organisering legger også godt til rette for å utvide med 
flere deltakende kommuner, dersom det skulle bli aktuelt i framtiden. Samarbeidet reguleres 
gjennom selskapsavtalen. Ved etablering av et IKS vil Fredrikstad og Sarpsborg i fellesskap 
eie bygninger, infrastruktur og driftsutstyr. IKS-et kan gjennom selskapsavtalen gis en 
låneramme for investeringer.  
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Ved etablering av et IKS vil Fredrikstad og Sarpsborg i fellesskap eie bygninger, infrastruktur 
og driftsutstyr. IKS-et kan gjennom selskapsavtalen gis en låneramme for investeringer. 
Selskapsformen åpner for merverdiavgiftskompensasjon. Fredrikstad og Sarpsborg 
kommuner anskaffer tjenester fra IKS-et gjennom utvidet egenregi. 
 
Erfaringsmessig vil det ta mellom 6-12 måneder å etablere et IKS.  
 
Det er særlig to mulige IKS-former som utpreger seg som aktuelle: 
Alternativ 2a: Et større IKS 
Alternativ 2b: Et IKS kun for nytt renseanlegg 
 
Alternativ 2a: Et større IKS 
Ett alternativ er at det etableres et IKS som kan overta alle dagens tjeneste- og 
forretningsområder i det kommunale foretaket FREVAR KF, inkludert biogassanlegg og 
håndtering av restprodukter fra rensing av avløpsvann. Sarpsborg og Fredrikstad vil da få 
utført et ulikt antall tjenester fra selskapet.  
 
FREVAR som kommunalt foretak eid av Fredrikstad kommune vil med denne modellen 
omdannes til et IKS. Dette innebærer at FREVAR avvikles i sin nåværende form, og at det 
dannes et nytt IKS i henhold til lov om interkommunale selskap.  
 
Sarpsborg kommune blir deleier i selskapet innenfor tjenesteområdet avløpsrensing. 
Kommunen blir representert i selskapets styre, og får innenfor området avløpsrensing 
innflytelse og kontroll på enhetspriser, framtidige investeringer med mer. Sarpsborg 
kommune vil kjøpe færre tjenester fra selskapet enn Fredrikstad kommune, noe som 
hensyntas i selskapsavtalen. 
 
Alternativ 2b: Et IKS kun for nytt renseanlegg 
Et annet alternativ er at Fredrikstad og Sarpsborg oppretter et IKS som kun vil ha ansvaret 
for det nye avløpsrenseanlegget. IKS-et bygger, eier og drifter det nye anlegget. Dersom et 
IKS etableres kun for renseanlegg, kan selskapet kjøpe og motta tjenester fra det 
kommunale foretaket FREVAR KF på andre tjenester, som biogassproduksjon og 
håndtering av restproduksjon. 
 
For FREVAR KF betyr dette alternativet at det må etableres tjenestekjøpsavtale med IKS-et. 
Avtalen vil dekker kjøp av tjenester knyttet til drift og vedlikehold av renseanlegget. Avtalen 
må definere rammen for hva slags tjenester som dekkes av avtalen, og beskrive 
oppgavefordelingen mellom IKS-et (oppdragsgiver) og FREVAR KF (leverandøren). Videre 
må det framkomme hvilket vederlag som skal betales, og til hvilke betingelser. 
 
KS konsulent sin vurdering  
Hvis man vektlegger at begge kommuner, med en så lik kommunestørrelse og 
innbyggerantall, skal gis tilstrekkelig påvirkning og styring, så vil ikke en samarbeidsmodell 
med salg av tjenester gi begge kommuner lik påvirkning gjennom eierstyring.  
 
KS konsulent anbefaler ut ifra en samlet vurdering å la samarbeidet omfatte avløpsområdet, 
inkludert biogassanlegg og håndtering av restprodukter fra rensing av avløpsvann. Videre 
vurderer de at samarbeidet organiseres slik at det sikrer et utviklende fagmiljø, 
kostnadseffektiv styring og administrasjon og et potensial for i fellesskap å utvikle den 
sirkulære økonomien. Kommunene kan ha en intensjon om å utvide samarbeidet til flere 
tjenester og å utvide antall deltakende kommuner. Det anbefales for dette samarbeidet å 
danne et interkommunalt selskap, som kan overta alle dagens tjeneste- og 
forretningsområder i FREVAR. Dette vil kunne ivareta både Sarpsborg og Fredrikstad 
kommunes interesser. En slik etablering vil kreve ytterligere forberedelse før eventuelle 
politiske vedtak i bystyrene. 
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Konsekvenser for Fredrikstad kommune ved å etablere IKS i stedet for KF 
Dersom det besluttes å bygge et renseanlegg som skal behandle avløp også for Sarpsborg 
kommune, på Øra, kan dette løses organisatorisk på flere måter. Ernst & Young (EY) har i 
vedlagte rapport vurdert IKS-modell, hvor hele FREVAR inngår, og KF-modell hvor FREVAR 
bygger anlegget i dagens organisasjon, og selger tjenester til Sarpsborg kommune. 
 
I følge EYs rapport må ny juridisk enhet fakturere sine tjenester til markedspris, det vil si 
med et fortjenestepåslag, hvilket blir dyrere for kommunenes innbyggere. Skal man unngå 
en oppsplitting av dagens FREVAR, står man igjen med valget mellom det som er benevnt 
som avtalebasert salg av tjenester 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 FREVAR. Det skjer ingen oppsplitting eller utskilling.  
 
I følge EYs rapport vil etablering av en ny juridisk enhet medføre endret skattemessig status 
og behandling for kommunene. 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 skatteloven § 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 tilfellet.  
 
Dersom man velger IKS som samarbeidsmodell, vil det ifølge EYs rapport måtte beregnes et 
fortjenestepåslag for tjenester mellom kommunen og IKS’et med hjemmel i skatteloven § 13-
1 /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 det blir høyere priser på tjenesteproduksjonen.  
 
For Fredrikstad kommune vil avtalebasert salg av tjenester ha alle fordeler ved dagens 
organisering og drift og ingen identifiserte ulemper. Også for Sarpsborg kommune framstår 
avtalebasert salg av tjenester som den beste finansielt sett, da det i en slik modell vil være 
mulig å avtale og 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 kan oppfattes negativt for Sarpsborg kommune er at de i modell 
med avtalebasert salg av tjenester 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 av avgjørende vekt da 
rammene for drift av avløpsrensing i stor grad er styrt regulatorisk. 
 
Økonomiske forhold  
Det er vurdert kostnader ved å etablere et felles avløpsrenseanlegg med tilhørende 
nødvendige infrastrukturkostnader for overføringsledninger og pumpestasjoner. Det er også 
gjort vurderinger av kostnadene Fredrikstad kommune og Sarpsborg kommune vil ha for å 
utvide og bygge om eksisterende avløpsrenseanlegg. Dette kommer fram i rapporten fra 
COWI, som er vedlagt saken. Kommunedirektøren har i tillegg gjort nødvendige justeringer 
for Fredrikstad kommune.  
 
Investeringsutgiften for et felles avløpsrenseanlegg vil være om lag 1,3 milliarder kroner, 
hvorav ledningsnettet vil utgjøre mellom 350 og 400 mill. kroner, nedskrivinger av Alvim 160 
mill. kroner og utgifter til tomt 8 mill. kroner. Investeringsutgiften for separate anlegg er om 
lag 1,1 milliarder kroner. 
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Separate anlegg Sarpsborg Fredrikstad
Byggekostnad sekundærrensing ved eksisterende anlegg kr 229 400 kr 338 445
Byggekostnad nitrogenrensing ved eksisterende anlegg kr 150 000 kr 206 080
Sunnløkka pumpestasjon og rørledning over Glomma kr 20 100
Avløpsledninger grense FK og SK i Borge Nord kr 14 000 kr 4 000
Hovedledning og pumpestasjon Sundløkka + røroml. Årum - Øre kr 156 300
Sum kr 413 500 kr 704 825  
 
Tabell 1: Kostnadene ved bygging av to separate anlegg, et i Sarpsborg og et i Fredrikstad. 
 
Kommunedirektøren mener at dersom Sarpsborg og Fredrikstad skal samarbeide om et 
felles anlegg, bør kostnadsfordelingen enten være basert på antall innbyggere, 
avløpsmengde levert til renseanlegget, eller antall abonnenter. Fredrikstads andel vil i alle 
disse fordelingsmodellene utgjøre omlag 60 prosent. Dette vil gjelde for investeringer i 
renseanlegget, og kan også være grunnlaget for hvilken eierandel man kan ha i et IKS om 
man ikke velger like eiendeler.  
 
Framtidige driftskostnader kan starte med samme kostnadsfordeling (40/60), men etter hvert 
bør mengden avløpsvann levert til renseanlegget bestemme kostnaden den enkelte 
kommune skal ta. Dette gjør at tiltak som reduserer mengden til renseanlegget får 
økonomisk effekt i kommunene.  
 
Felles anlegg Totalt Sarpsborg Fredrikstad
Byggekostnad sekundærrensing ved Øra kr 459 000 kr 186 813 kr 272 187
Byggekostnad nitrogenrensing ved Øra kr 295 000 kr 120 065 kr 174 935
Tomt kr 8 000 kr 3 256 kr 4 744
Ledning Alvim-Øra utløp kr 288 300 kr 55 000 kr 233 300
Norbergveien - Overføringsledning kr 85 000 kr 34 595 kr 50 405
Nedskrivning eksisterende anlegg kr 160 000 kr 160 000
Sum kr 1 295 300 kr 559 729 kr 735 571  
 
Tabell 2: Totalkostnad for bygging av ett felles anlegg med overføringssystem, og kostnadene fordelt 
på Sarpsborg kommune og Fredrikstad kommune. 
 
En investering i felles renseanlegg på Øra medfører 31 millioner kroner i økte 
investeringsutgifter for Fredrikstad kommune framfor å bygge eget renseanlegg. Dersom 
den økte investeringsutgiften skal kunne forsvares må nåverdien av reduserte 
driftskostnader oppveie for dette. 
 
Driftsutgiftene ved Øra renseanlegg er etter utbygging til sekundær- og nitrogenrensing om 
lag 43 mill. kroner per år (midlere anslag, COWI). Ved et nytt felles renseanlegg har COWI 
estimert tre mulige nivåer på Fredrikstads andel av driftskostnadene (60 prosent) basert på 
kostnader ved andre renseanlegg i Norge og utlandet; lav (31 millioner kroner for 
Fredrikstad), middels (39 millioner kroner for Fredrikstad), og høy (49 millioner kroner for 
Fredrikstad).  
 
COWIs analyse for Fredrikstad gir et positivt regnestykke, noe som tilsier at det for 
Fredrikstads del bør bygges nytt felles anlegg. En lignende analyse for Sarpsborg viser 
derimot at siden investeringene for et felles renseanlegg blir såpass mye høyere enn to 
separate anlegg, vil selv ikke COWI sitt laveste anslag på driftskostnader føre til at 
investeringen blir lønnsom totalt sett. Dette tilsier at det for Sarpsborgs del heller bør bygges 
separat anlegg.  
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Det er tatt utgangspunkt i at hver kommune tar sin andel av investeringene i ledningsnettet 
innenfor kommunegrensene. Det vil for Fredrikstad kommunes del bety at en større andel av 
investeringen av overføringsledning fra Øra til kommunegrensen som følge av et felles 
renseanlegg, blir belastet Fredrikstad kommune.  
 
Etter forurensningsloven § 16-1 skal vann- og avløpsgebyr fastsatt i medhold av vass- og 
avløpsanleggslova «ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på henholdsvis vann- 
og avløpssektoren». Det er i utgangspunktet på det rene at både kapital- og driftskostnader i 
forbindelse med etableringen av avløpsrenseanlegget inngår i kommunens selvkostområde 
for avløpssektoren. Det gjelder imidlertid et forbud mot såkalt kryss-subsidiering. Forbudet 
mot kryss-subsidiering kan særlig komme på spissen i kostnadsfordelingen mellom 
eierkommuner i et IKS, ved at kostnadsfordelingen innebærer at en eller flere eierkommuner 
blir subsidiert på bekostning av de øvrige. Det kan stilles spørsmål om Fredrikstad 
kommunes dekning av kostnadene for det aktuelle ledningsnettet i realiteten innebærer at 
abonnentene i Fredrikstad betaler gebyr for en tjeneste som først og fremst kommer 
abonnentene i Sarpsborg til gode. Denne vurderingen kan imidlertid ikke nødvendigvis 
gjøres isolert. Det avgjørende må være en samlet, faglig vurdering. I H-3/14 er det nevnt 
følgende eksempel om renovasjon i regi av et interkommunalt selskap som kan ha en viss 
overføringsverdi: 
 
«På den annen side er det ikke hensikten at ulike transportavstander fra kommunene til 
behandlingsanlegg nødvendigvis skal separeres. Avstandsforskjellene kan skyldes at en 
lokalitet var miljømessig gunstigere, mer kostnadseffektiv, utgjorde et bedre tilbud enn en 
annen eller ble valgt som følge av en anbudskonkurranse. Den samme vurderingen kan for 
eksempel også gjelde drikkevannsforsyning og ledningsnett.» (side 34) 
 
En slik samlet, faglig vurdering må også gjøres ved kostnadsdelingen for investeringer: 
 
«Det er også anledning til å se investeringer som gjøres på ulike tidspunkt i sammenheng. 
Dersom det er lagt en investeringsplan som samlet vil komme samtlige kommuner 
tilnærmelsesvis likt til gode, kan det være rimelig å utligne de samlede kapitalkostnadene på 
samtlige kommuner. Dette vil også gjelde om den første delen av investeringen bare 
kommer enkelte kommuner til nytte, såfremt de øvrige kommunene får tilsvarende nytte av 
investeringer som gjøres på et senere tidspunkt. Det avgjørende for kostnadsfordelingen 
mellom eierkommunene er at fordelingen ikke framstår som at enkelte kommuner over tid 
blir subsidiert på bekostning av de øvrige.» (H-3/14 side 34, vår understrekning) 
 
Den delen av ledningsnettet som går fra Øra til kommunegrensen vil for en stor del betjene 
abonnenter bosatt i Sarpsborg. Dette taler isolert sett for at kostnadene ikke er en del av 
Fredrikstad kommunes «nødvendige kostnader». På den annen side må deler av ledningen 
uansett erstattes. Beliggenheten av anlegget er en forutsetning for at et felles renseanlegg 
med Sarpsborg skal bli en realitet, men vil være avhengig om alternativet med et eget 
anlegg vil medføre høyere kapital- og driftskostnader og være mindre lønnsomt samt i 
hvilken grad framtidig utvikling av området på Fredrikstads side vil føre til tilkobling fra 
innbyggere i Fredrikstad. Spørsmålet om kryss-subsidiering er derfor avhengig av om at 
kostnadene basert på en slik samlet vurdering er nødvendige for å få etablert et 
avløpsrenseanlegg som på sikt vil føre til lavere gebyr for abonnentene.  
 
Miljø 
Riktig håndtering av avløpsvann er svært viktig i et miljøperspektiv. Både felles renseanlegg 
og to separate renseanlegg skal oppfylle samme rensekrav, og dermed vil begge har like 
god effekt for miljøet. Det er miljømessig gunstig at renset avløpsvann slippes ut i Glomma 
ved Øra framfor i Glomma ved Sarpsborg, jf. nevnte brev fra Fylkesmannen.  
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Produsert biogass vil kunne utnyttes til drivstoff ved felles renseanlegg. Valg av 
renseprosess og slambehandling, vil påvirke hvordan man kan utnytte slammet i etterkant. 
Felles renseanlegg vil kreve et bygg på 5300 m2. Separate anlegg på Alvim og Øra vil kreve 
bygninger på 2100 + 3400 m2 = 5500 m2, noe som gir et noe større fotavtrykk. Lange 
overføringsledninger ved felles anlegg vil øke fotavtrykket. 
 
Økonomiske konsekvenser 
I budsjett 2020 og handlingsplan 2020-2023 for FREVAR KF er det satt av 300 mill. kroner til 
nytt renseanlegg. Prosjektering dekkes innenfor dette. Ytterligere investeringsmidler 
innarbeides i kommende budsjett og handlingsplaner. Dette gjelder også nødvendige 
overføringsledninger. 
 
Alle kostnader knyttet til avløpsrensing betales av innbyggerne over et avløpsgebyr, både 
kostnader for bygging av nytt renseanlegg og drift av anlegget. Gebyret beregnes etter 
selvkostprinsippet. Det vil si at innbyggerne betaler for det tjenestene koster, verken mer 
eller mindre. Dersom renseanlegget skulle vise seg å bli dyrere enn antatt, må dette 
bekostes av innbyggerne. Dersom kostnadene blir lavere enn beregnet, vil gebyrøkningen 
bli tilsvarende lavere. Et eventuelt overskudd i selvkostregnskapet, avsettes i fond eid av 
innbyggerne. Drift- og kapitalkostnader dekkes innenfor selvkostområde avløp av 
kommunale avgifter i sin helhet.  
 
Et felles anlegg med sekundærrensing og nitrogenrensing vil i perioden 2023-2035 kunne gi 
en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på om lag 700 kroner og om lag 770 kroner for et eget 
anlegg. Det understrekes at dette er høyest usikre tall og vil være avhengig av flere forhold.  
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
Ett felles renseanlegg for Fredrikstad og Sarpsborg vil føre til mer rasjonell drift og bedre 
renseeffekt, noe som er positivt for miljøet. Det er også miljømessig gunstig at renset 
avløpsvann slippes ut i Glomma ved Øra framfor i Glomma ved Sarpsborg, jf. nevnte brev 
fra Fylkesmannen.  
 
Ansattes medbestemmelse 
I arbeidsgruppa med representanter fra Sarpsborg, FREVAR KF og Virksomhet vann og 
avløp i Fredrikstad kommune, har det gjennom hele prosessen vært med 
ansattrepresentanter fra begge kommuner.  
 
Dersom det blir bygging av et felles renseanlegg, vil dette ikke medføre noen endring for 
ansatte i virksomhet Vann og avløp i Fredrikstad kommune. For ansatte på FREVAR vil det 
kunne bety at selskapet skal betjene et større anlegg. Dersom FREVAR blir omdannet fra et 
KF til et IKS vil de ansatte på FREVAR bli tilbudt ansettelse i IKS-et. Ansatte ved 
renseanlegget i Sarpsborg vil ifølge Sarpsborg kommune bli tilbudt ny stilling. Ingen ansatte 
vil bli overtallige. 
 
Vurdering  
Kommunedirektøren mener at ett felles renseanlegg er et riktig grep i et langsiktig 
perspektiv, men at dette også betinger en løsning som er økonomisk fordelaktig for 
innbyggerne i Fredrikstad. De økonomiske kalkylene i skisseprosjektet har stor usikkerhet, 
da løsningene ikke er prosjektert.  
 
Det kan bety at et felles prosjekt kan være lønnsomt ikke bare for Fredrikstad, men også for 
Sarpsborg, selv om de første overslagene ikke viser dette. Skisseprosjektet viser at 
nødvendig infrastruktur som overføringsledninger og tilhørende anlegg gjør at det er mindre 
forskjeller på å bygge ett felles anlegg enn to separate anlegg.  
 
På bakgrunn av at Sarpsborg kommune ser ut til å vedta at det prosjekteres eget anlegg på 
Alvim, anbefaler kommunedirektøren at Fredrikstad kommune vedtar å sette i gang 
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prosjektering av eget renseanlegg på Øra, men at det tas høyde for å utvide prosjekteringen 
til et felles anlegg dersom begge kommuner finner at det er økonomisk grunnlag for et felles 
renseanlegg. Dette begrunnes i at dette kan reduserer risiko for å fatte feil beslutning.  
 
For at et felles renseanlegg skal kunne realiseres, mener kommunedirektøren at et ferdig 
prosjekt må vise lavere gebyrutvikling for innbyggerne i Fredrikstad enn ved bygging av eget 
anlegg.  
 
Kommunedirektøren er kjent med at Sarpsborg kommune, i utvalg for miljø og teknikk den 
20.11.2019, har vedtatt at det må etableres en samarbeidsform som gir Sarpsborg 
kommune medbestemmelse, det vil si et interkommunalt selskap (IKS). Saken 
sluttbehandles i Sarpsborgs bystyre i desember.  
 
For Fredrikstad kommune ser det ut til at en samarbeidsmodell med avtalebasert salg av 
tjenester vil være mer økonomisk fordelaktig. IKS som samarbeidsmodell må utredes 
nærmere hvis dette skulle bli aktuelt.  
 
En samarbeidsmodell med avtalebasert salg av tjenester mener kommunedirektøren ikke er 
til hinder for å vurdere IKS-modell på et senere tidspunkt.  
 
For å rekke Fylkesmannens krav til framdrift mener kommunedirektøren at en 
samarbeidsmodell basert på avtalebasert salg av tjenester er å foretrekke, men anbefaler 
samtidig at det også åpnes for å utrede interkommunalt selskap (IKS) som 
samarbeidsmodell dersom dette skulle bli aktuelt. 
 
Kommunedirektøren mener at spørsmålet om kryss-subsidiering må avklares nærmere når 
det gjelder investeringskostnader for overføringsledningen fra Øra til kommunegrensen ved 
et eventuelt felles renseanlegg. Det er en forutsetning at Fredrikstad kommunes 
kostnadsandel ikke kommer i konflikt med forurensningsloven § 16-1 og ulovlig kryss-
subsidiering. Dette kan resultere i at kostnadsfordelingen mellom kommunene må 
revurderes. Kommunedirektøren bemerker at kostnadsestimatene for nødvendige 
overføringsledninger ved et felles anlegg er usikre.  
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1 Innledning 
Denne rapporten er utarbeidet av KS-Konsulent as på oppdrag for Fredrikstad og Sarpsborg 

kommuner. 

Rapporten er utarbeidet sammen med arbeidsgruppen som har hatt følgende medlemmer: 

 Einar Olai Olavesen – Sarpsborg kommune 

 Stein Solheim Olsen – Sarpsborg kommune 

 Terje Johansen – Fredrikstad kommune 

 Tom Arild Hodt – Fredrikstad kommune 

 Tor Gunnar Jantsch – FREVAR KF 

 Veronica Dalskau Kvalheim – FREVAR KF 

 Rino Oshaug – Tillitsvalgt – FREVAR KF, Fagforbundet 

 Linda Jeanette Svendsen - Tillitsvalgt – Sarpsborg kommune, Fagforbundet 

 

Prosjektets styringsgruppe har bestått av administrerende direktør i FREVAR KF, Fredrik Helström, 

kommunaldirektør teknisk drift i Fredrikstad kommune, Atle Holten og direktør for teknisk i 

Sarpsborg kommune, Hasse Ekman.  

Formål med utredningen er å vurdere organisering av et eventuelt felles avløpsrenseanlegg for de to 

kommunene. Rapporten skal benyttes som underlag til et felles saksframlegg for politisk behandling i 

bystyrene i hver av kommunene. 

KS-Konsulent as takker for oppdraget og ønsker lykke til i det videre arbeidet.  

Oppdraget er utført av seniorrådgiverne Kristine C Hernes og Arild S. Stana (prosjektleder).  

 

Oslo, 18. september 2019  

 

 

Arild S Stana        Kristine C Hernes 

Prosjektleder/seniorrådgiver      seniorrådgiver 

  

  

18



3 
 

KS Konsulent rapport 16/2019 Avløpssamarbeidet i Nedre Glomma-regionen - Organisering  

 

Innhold 
1 Innledning ........................................................................................................................................ 2 

2 Formål med utredning ..................................................................................................................... 6 

3 Organisering av prosjektet .............................................................................................................. 7 

4 Dagens situasjon .............................................................................................................................. 7 

5 Felles avløpsrenseanlegg og synergier med andre tjenesteområder............................................... 8 

6 Alternative samarbeids- og driftsformer.......................................................................................... 9 

 Variant 1 .................................................................................................................................. 9 

 Variant 2 ................................................................................................................................ 10 

 Variant 3 ................................................................................................................................ 10 

 Variant 4 ................................................................................................................................ 10 

7 Egenregi og utvidet egenregi......................................................................................................... 11 

8 Næringsvirksomhet og offentlig støtte ......................................................................................... 12 

9 Organisering og selskapsformer .................................................................................................... 12 

 Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid ........................................................... 13 

 Momenter ved vurdering av organisering............................................................................. 14 

 Skatte‐ og avgiftsmessige forhold ......................................................................................... 14 

 Avtalebasert salg av tjenester ............................................................................................... 14 

9.4.1 Avtalen ........................................................................................................................... 15 

9.4.2 Vurdering ....................................................................................................................... 15 

 Vertskommunesamarbeid ..................................................................................................... 16 

9.5.1 Lovhjemmel ................................................................................................................... 16 

9.5.2 Rettssubjekt ................................................................................................................... 17 

9.5.3 Samarbeidsavtale .......................................................................................................... 17 

9.5.4 Ansattes rettigheter ...................................................................................................... 17 

9.5.5 Organisering .................................................................................................................. 18 

9.5.6 Økonomi ........................................................................................................................ 18 

9.5.7 Demokratisk styring ....................................................................................................... 18 

9.5.8 Vurdering ....................................................................................................................... 18 

 Kommunalt oppgavefellesskap - KOF .................................................................................... 19 

9.6.1 Rettssubjekt ................................................................................................................... 19 

9.6.2 Formål ............................................................................................................................ 19 

9.6.3 Økonomisk ansvar ......................................................................................................... 19 

9.6.4 Styring - eierorgan ......................................................................................................... 19 

9.6.5 Samarbeidsavtale .......................................................................................................... 19 

19



4 
 

KS Konsulent rapport 16/2019 Avløpssamarbeidet i Nedre Glomma-regionen - Organisering  

9.6.6 Sammenlikning med andre interkommunale samarbeid .............................................. 19 

9.6.7 Vurdering ....................................................................................................................... 20 

 Interkommunalt selskap – IKS ............................................................................................... 21 

9.7.1 Kort om selskapsform .................................................................................................... 21 

9.7.2 Deltakere ....................................................................................................................... 22 

9.7.3 Styring - eierorgan ......................................................................................................... 22 

9.7.4 Ansvar ............................................................................................................................ 22 

9.7.5 Deltakernes rettigheter og plikter ................................................................................. 23 

9.7.6 Økonomi ........................................................................................................................ 23 

9.7.7 Krav til kapitalinnskudd ................................................................................................. 23 

9.7.8 Låneopptak .................................................................................................................... 23 

9.7.9 Utdeling av selskapets midler ........................................................................................ 24 

9.7.10 Vurdering ....................................................................................................................... 24 

 Omdanning av FREVAR KF til et interkommunalt selskap ..................................................... 24 

9.8.1 Juridiske forhold ............................................................................................................ 24 

9.8.2 Vurdering ....................................................................................................................... 25 

 Samvirkeforetak - SA ............................................................................................................. 26 

9.9.1 Kort om selskapsform .................................................................................................... 26 

9.9.2 Eier/medlem .................................................................................................................. 27 

9.9.3 Styring – eierorgan ........................................................................................................ 27 

9.9.4 Ansvar ............................................................................................................................ 28 

9.9.5 Medlemsrettighet og plikter ......................................................................................... 28 

9.9.6 Økonomi ........................................................................................................................ 28 

9.9.7 Vurdering ....................................................................................................................... 28 

 Aksjeselskap - AS ................................................................................................................... 28 

9.10.1 Kort om selskapsform .................................................................................................... 28 

9.10.2 Eiere ............................................................................................................................... 29 

9.10.3 Styring – eierorgan ........................................................................................................ 29 

9.10.4 Ansvar ............................................................................................................................ 29 

9.10.5 Aksjeeiernes rettigheter ................................................................................................ 30 

9.10.6 Økonomi ........................................................................................................................ 30 

9.10.7 Vurdering ....................................................................................................................... 30 

 Sammenstilling likheter og forskjeller IKS, SA og AS ............................................................. 31 

 Stiftelse .................................................................................................................................. 32 

10 Eierstyring og selskapsledelse ................................................................................................... 32 

11 Økonomiske fordelingsmodeller ............................................................................................... 33 

20



5 
 

KS Konsulent rapport 16/2019 Avløpssamarbeidet i Nedre Glomma-regionen - Organisering  

 Fordelingsmodeller ................................................................................................................ 34 

11.1.1 Alternativ 1 og 2: ........................................................................................................... 34 

11.1.2 Alternativ 3: Fordeling 60% fastledd og 40% variabelt ................................................. 34 

11.1.3 Alternativ 4: 50/50 ........................................................................................................ 35 

11.1.4 Vurdering ....................................................................................................................... 35 

12 Leveranser til andre kommuner ................................................................................................ 35 

13 Åpningsbalanse.......................................................................................................................... 35 

14 Konsekvenser ved bortfall av selvkostområdet avløp i FREVAR KF .......................................... 36 

15 Konsekvenser for ansatte .......................................................................................................... 36 

16 Konsekvenser for abonnenter ................................................................................................... 37 

17 Anbefaling fra KS-Konsulent as ................................................................................................. 37 

18 Etablering av interkommunalt selskap ...................................................................................... 38 

 Tiltak i forberedelsen ............................................................................................................. 38 

 Kritiske suksessfaktorer ......................................................................................................... 39 

 Risikohåndtering .................................................................................................................... 39 

19 Kilder .......................................................................................................................................... 39 

 

  

21



6 
 

KS Konsulent rapport 16/2019 Avløpssamarbeidet i Nedre Glomma-regionen - Organisering  

2 Formål med utredning 
Et avløpssamarbeid i Nedre Glomma regionen har vært et tema siden 60-tallet. Av ulike årsaker ble 

det på 80-tallet etablert to separate avløpsrenseanlegg; ett på Øra i Fredrikstad og ett på Alvim i 

Sarpsborg. Den gang ble anleggene bygget i interkommunal regi, noe som for så vidt var 

banebrytende den gangen. I ettertid har Nedre Glomma-regionen vokst enda tettere sammen, og 

fremstår i dag som en felles region med felles arbeidsmarked og handels- og næringsliv som ikke 

preges av kommunegrensene. Begge renseanlegg står ovenfor store investeringer, både som 

konsekvens av skjerpede rensekrav, og fordi anleggene er i ferd med å nå sine kapasitetsgrenser og 

har behov for oppgradering generelt. Et nytt interkommunalt samarbeid mellom Sarpsborg og 

Fredrikstad kommuner er aktualisert ved at man ønsker å utrede felles renseanlegg for begge 

kommuner. 

Et slik anlegg er det naturlig å plassere ved FREVARs anlegg på Øra, både av arealmessige, 

topografiske og miljømessige hensyn. Grunnlaget for utredningen er Cowis rapport «Mulighetsstudie 

for avløpsbehandling i Nedre Glomma regionen» utarbeidet i mai 2018.  

Bystyrevedtak i kommunene og styrevedtak i FREVAR KF er det formelle grunnlaget for denne 

utredningen.  

Formålet med å etablere et felles renseanlegg er: 

 Å tilfredsstille nåværende krav til avløpsrensing og forberede for nye miljø og klimamål 

  Å legge til rette for effektiv drift og synergier 

 Å legge til rette for kompetanse for drift og utvikling 

 Å holde kostnadene på et riktig nivå  

 Å ha et interkommunale samarbeidet med funksjonell eierstyring for deltakerkommunene 

Utredningsarbeidet har omfattet:  

1. realiserbare løsninger for renseanlegg og transportsystem, inklusive kvalitetssikring av 

foreliggende mulighetsstudie av mai 2018. 

2. organisatoriske forhold og eierskapsmodeller 

3. økonomiske fordelingsmodeller, gjeldende både investering og drift 

4. mulige synergier innenfor fagområdet VA 

5. konsekvenser ved bortfall av selvkostområdet avløp hos FREVAR 

6. konsekvenser for ansatte 

7. konsekvenser for abonnenter 

8. erfaringer fra gode og mindre vellykkede tilsvarende prosesser 

Arbeidet har vært delt i to ulike deler, og med oppdrag til to rådgivningsfirma.  

Del 1 er «Realiserbare løsninger for RA og transportsystem, inklusive kvalitetssikring av foreliggende 

mulighetsstudie av mai 2018». Oppdragsgiver har inngått avtale med COWI om dette oppdraget.  

Del 2 omfatter punktene fra 2 – 8 ovenfor. Det har vært en kobling av momenter mellom de to 

deloppdragene. Dette gjelder særlig for synergier innenfor fagområdet VA og prisutvikling og gebyrer 

med konsekvenser for abonnenter.  

 

For del 2 har oppdraget bestått i: 

 å utarbeide en rapport på utvalgte organiseringsformer, konsekvenser, vurderinger og 

anbefalinger av disse 
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 å bistå arbeidsgruppen med gjennomføring av oppdraget. Dette har blant annet omfattet en 

studietur, presentasjon for hovedutvalgene og råd vedrørende informasjon om arbeidet.  

 

Denne rapporten fra KS-Konsulent as er en delrapport for del 2 i utredningsoppdraget fra Sarpsborg 

kommune, Fredrikstad kommune og FREVAR KF. 

 

Styringsgruppen hadde møte 29.05 og gav følgende presiseringer til arbeidsgruppen til det 

opprinnelige mandat for arbeidet med felles avløpsrenseanlegg:  

1. Arbeidsgruppen bes jobbe videre med alle alternative organisasjonsformer for et felles 
avløpsrenseanlegg hvor begge kommuner gis tilstrekkelig påvirkning og styring. Videre bes 
det om at arbeidsgruppen fremskaffer alle relevante kostnadsoppsett for alternativene med 
eventuelle synergier samt beskrivelse av hvilke forhold for begge kommuner som må tas 
hensyn til i en eventuell åpningsbalanse. 

2. Arbeidsgruppen bes tydeliggjøre hvilke nye/endrede muligheter som ligger ny kommunelov 
når det gjelder kommunalt oppgavefellesskap for å løse felles oppgaver med etablering av 
felles representantskap og samarbeidsavtale slik det er beskrevet i § 19-1. Dette som ett av 
alternativene. 

3. Følgende alternativ skal også tas med: Endring av dagens kommunale foretak Frevar til IKS 
hvor Sarpsborg kommune i første omgang går inn som deleier av et felles avløpsrenseanlegg. 

4. Første utkast til felles saksdokument ferdigstilles innen 10. august 

  

3 Organisering av prosjektet 
Prosjektet er organisert med en styringsgruppe og en arbeidsgruppe. KS-Konsulent as har tilrettelagt 

for og deltatt i møter i arbeidsgruppen. Det er gjennomført en studietur til Bergen Vann KF og HIAS 

IKS i Hamarregionen. Det er gjennomført et felles informasjonsmøte for hovedutvalgene for dette 

tjenesteområdet i begge kommunene.    

Utredningen er skrevet av KS-Konsulent as. Temaene er behandlet i arbeidsgruppen som har gitt 

innspill og føringer til innholdet i rapporten. KS-Konsulent bygger på informasjon mottatt gjennom 

dokumenter fra kommunene, i arbeidsgruppa og informasjon i møter med begge kommunene og 

FREVAR KF.  

4 Dagens situasjon 
Denne rapporten tar utgangspunkt i følgende felles situasjon og behov: 

– Statlig krav til begge kommunenes nåværende renseanlegg 

– Begge kommunene har behov for nytt renseanlegg 

– mulighetsstudien fra 2018 foreslår løsning på behovene 

– Begge kommuner vil ha en økonomisk gevinst sammenliknet med å bygge hver sine 

nye renseanlegg 

– Lokalisering av nytt renseanlegg på Øra er avklart  

– Kompetansebehovet innenfor vann- og avløp oppfattes å være likt i begge 

kommuner 

– framtidig rekruttering på grunn av mangel på kompetanse innen vann- og avløp er en 

felles utfordring  

– Kommunene gjennomfører felles utredninger for infrastruktur og anlegg, og for 

organisering, selskapsform og økonomiske fordelinger med mandat fra begge 

bystyrene 
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Fredrikstad kommune har organisert sitt avløpsrenseanlegg i FREVAR KF. FREVAR har ansvar for 

mange tjeneste- og forretningsområder som gir positive synergier for avløpsrenseprosessen og ellers 

for den sirkulære økonomien. Dette gjelder særlig biogassanlegget. FREVAR har også fordeler av å ha 

samlet sin aktivitet på samme område på Øra. Dette gjør det mulig å bruke kompetansen på tvers 

mellom ulike deler av virksomheten. Eksempler på dette er service- og vedlikehold, administrasjon, 

garderober, kantine og utviklingskompetanse. FREVAR driver også FOU-virksomhet.  

FREVAR KF ledes av styret som er oppnevnt av, og rapporterer til bystyret. Administrerende direktør 

ansettes av styret og leder FREVAR. Faglig ansvar i kommunen er hos kommunaldirektør seksjon for 

teknisk drift. 

Sarpsborg kommune har organisert sine vann- og avløpstjenester som en organisatorisk enhet under 

rådmannen. Direktør teknisk er leder for virksomhetsleder for vann og avløp. Det er en god og 

funksjonell kobling og samhandling innen fagområdene vann og avløp. 

Begge kommuner har i dag relevant kompetanse. I Norge er det det mangel på arbeidskraft innen 

denne sektoren. Å beholde og utvikle dagens medarbeidere er nødvendig, og samtidig utvikle et 

interessant fagmiljø og å være en attraktiv arbeidsgiver for å rekruttere nye medarbeidere er viktig 

for begge kommunene.  

Begge kommunene må velge en framtidsrettet organisering for å sikre kvalitet, redusere sårbarhet, 

opprettholde kompetanse og drive utviklingsarbeid innenfor vann, avløp, renovasjon og andre klima- 

og miljøoppgaver. 

For de statlige kravene til begge kommuner om avløpsrensing viser vi til delutredningen som COWI 

utfører.    

5 Felles avløpsrenseanlegg og synergier med andre tjenesteområder 
Lokalisering av renseanlegget er vurdert i forstudien, og planlagt til Øra i Fredrikstad kommune. 

Tomten eies av Fredrikstad kommune.  

En lokalisering av nytt avløpsrenseanlegg på Øra gir mulighet for synergier med FREVARs virksomhet 

på flere av deres tjeneste- og forretningsområder. Dette gjelder særlig for biogassproduksjonen. På 

lengre sikt kan avløpssamarbeidet også knyttes til andre forretningsområder. Utredningen er 

avgrenset til et felles avløpsrenseanlegg. Gjennom utredningsarbeidet har mulige gevinster gjennom 

et utvidet samarbeid blitt belyst. Dette har særlig sammenheng med tekniske løsninger, drift og 

vedlikehold, men har også betydning for tema i denne delen av utredningen. Organiseringen må sikre 

effektiv samhandling, god rolleavklaring og færrest mulig transaksjoner mellom parter.       

Med tanke på en framtidsrettet løsning som kan utvikles over tid, viser vi nedenfor noen mulige 

varianter av innhold og samhandling i det interkommunale samarbeidet. COWI peker i 

mulighetsstudien fra 2018 på positive synergier ved å se vann- og avløpsområdet i sammenheng.  

Med den økte oppmerksomheten på betydningen av god vannkvalitet, stadig strengere krav til 

rensing av avløp og utfordringer med å håndtere overvann i byer og tettsteder, anbefaler KS-

Konsulent på sikt å vurdere å utvide samarbeidet ut over et felles avløpsrenseanlegg til også gjelde 

vannforsyning. En ytterligere utvidelse kan omfatte andre tjenester innenfor den sirkulære 

økonomien.  
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Kommunene bør også gjennom sine vedtak legge grunnlag for et mulig framtidig interkommunalt 

samarbeid med flere deltakende kommuner.  

6 Alternative samarbeids- og driftsformer  
For å oppnå synergier og stordriftsfordeler er det mulig å koble ulike deler av avløpsrenseanlegget 

med andre tjenesteområder, og å organisere eierskap og drift ut fra flere alternativ for innhold, 

eierskap til anlegg og drift. I dette kapitlet omtaler vi fire varianter hva gjelder innholdet i 

samarbeidet, eierskap av anlegg og drift og vedlikehold. Hver av variantene kan organiseres med 

flere former for interkommunalt samarbeid. Vi bruker derfor samlebegrepet interkommunalt 

samarbeid i dette kapitlet. Presentasjon av ulike typer organisering- og selskapsformer er i kapittel 9.  

Før kommunene tar stilling til organisering av det interkommunale samarbeidet er det nødvendig å 

avklare hva samarbeidet skal omfatte; og ut fra dette besluttes også formålet. Formålet er ett av 

flere viktige momenter ved vurdering av organisering av det interkommunale samarbeidet.   

Underveis i arbeidet har Fredrikstad kommune uttrykt en forventning om ikke å splitte opp tjeneste- 

og forretningsområder i FREVAR KF. Disse er tett koblet sammen med fordeler økonomisk, kvalitativt, 

ved ressursdisponering av de ansattes kompetanse og i form av en effektiv drift og vedlikehold.  

For Sarpsborg kommune er det å ha eierinnflytelse et viktig anliggende i et samarbeid om 

avløpsrenseanlegget; i tillegg til kvalitet og økonomi.  

 

 

Illustrasjon – Alternativer for innhold, eierskaps, driftsformer og synergier med FREVAR KFs virksomhet. 

 Variant 1 

Dette er en løsning der Fredrikstad kommune bygger, eier og drifter renseanlegget og selger 

tjenestene for avløpsrensing til Sarpsborg kommune. Dette åpner for å videreføre FREVAR KFs 

tjeneste- og forretningsområder uten å skille ut avløpsrensing og biogassanlegget. Kjøp og salg av 
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tjenester er en privatrettslig avtale mellom to parter og er omtalt i kapittel 9.4.  Sarpsborg kommune 

vil få innflytelse gjennom avtalen, men ikke som medeier.  

 Variant 2 

Dette er et interkommunalt samarbeid der begge kommunene eier og drifter renseanlegget, og der 

renseanlegget og avløpstjenestene skilles ut fra FREVAR KF for Fredrikstad kommune, og avvikles 

som en kommunal enhet i Sarpsborg kommune. Biogassanlegget videreføres innenfor FREVAR KF. 

Dette påvirker eierskap og drift i prosesskjeden mellom avløpsrensing og produksjon av biogass. 

Dette vil medføre en reduksjon av synergier i renseprosessen og i anvendelsen av restprodukter. Det 

vil redusere muligheten til å etablere et større fagmiljø noe som er viktig for å beholde, utvikle og 

rekruttere ut fra mangel på kompetanse innenfor vann- og avløpssektoren.   

Variant 2 vil gi et behov for samarbeid og tjenesteleveranser mellom det nye interkommunale 

samarbeidet om renseanlegget, FREVAR KF og andre involverte i produksjonskjeden. Dette vil øke 

antall aktører og trolig medføre flere administrative ordninger. Dette kan gi økte kostnader med 

redusert produktivitet.    

Variant 2 ivaretar ikke Fredrikstad kommunes ønske om å unngå en utskillelse av deler av tjenestene 

i FREVAR KF. Sarpsborg kommune får gjennom denne løsningen eierinnflytelse gjennom felles 

eierskap og drift av avløpsrenseanlegget. 

 Variant 3 

Dette er et interkommunalt samarbeid der begge kommunene gjennom det interkommunale 

samarbeidet eier avløpsrenseanlegget. Biogassanlegget skilles ut fra FREVAR KF og overføres til det 

nye interkommunale samarbeidet. Driften av renseanlegget utføres av FREVAR KF, og det inngås 

drift, service- og leveranseavtale mellom det nye interkommunale samarbeidet for 

avløpsrenseanlegget og FREVAR KF.  

Variant 3 vil videreføre dagens drift av avløpsrenseanlegget og biogassanlegget og andre funksjoner i 

FREVAR KF. Dette vil videreføre fagmiljøet og kompetansen i FREVAR KF, og man vil kunne benytte 

kompetanse og menneskelig og utstyrsmessig kapasitet innenfor det samme fagmiljøet og den 

samme organisasjonen. 

Variant 3 innebærer en bestiller og utførerrolle mellom det nye interkommunale samarbeidet og 

FREVAR KF som driftsleverandør. Dette vil øke antall aktører og trolig medføre flere administrative 

ordninger. Dette kan gi økte kostnader.  

Variant 3 ivaretar i noen grad Fredrikstad kommunes forventning om å videreføre driftsmessige 

synergier ved at FREVAR KF utfører driftstjenestene. Eierskapet til renseanlegget og biogassanlegget 

vil være en del av det nye interkommunale samarbeidet, og vil gi Sarpsborg kommune eierinnflytelse.    

 Variant 4 

Dette er et interkommunalt samarbeid der begge kommunene gjennom det interkommunale 

samarbeidet eier og drifter alle tjenester og anlegg som inngår i det interkommunale samarbeidet. 

Samarbeidet kan fra starten omfatte avløpsrenseanlegget og biogassanlegget, og ved opprettelse 

eller på sikt utvides til andre kommunale tjenester.  

Det nye samarbeidet eier og drifter sine anlegg. Dette betyr at selskapet selv har en egen 

organisasjon med bemanning for å utføre de oppgaver som hører til tjenesteproduksjonen. 
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Kjøp av varer og tjenester fra andre leverandører vil måtte skje på samme måte som i begge 

kommuner i dag ut fra kriterier som for eksempel lavest mulig kostnader, kvalitet og behov for 

spesialistkompetanse.  

Variant 4 gir grunnlag for et større fagmiljø og å drive eget forsknings- og utviklingsarbeid. Denne 

varianten gir enn god mulighet for et eventuelt utvidet antall deltakende kommuner.  

Variant 4 kan åpne for i vareta både Fredrikstad og Sarpsborg kommuners interesser ved at begge 

kommunene deltar i det interkommunale samarbeid; gjerne et interkommunalt selskap (IKS), der 

dagens tjenester og forretningsområder i FREVAR KF blir en del av det nye samarbeidet. Dette 

viderefører den faglige og produksjonsmessige helheten i FREVAR KF, og likevel slik at Sarpsborg 

kommune kan kjøpe de tjenester som hører til avløpsrensing. 

I liknende interkommunale selskap er det etablert datterselskap for å skille ut forretningsmessig 

virksomhet i et konkurranseutsatt marked. I kapittel 9.7 omtales interkommunalt selskap (IKS). I 

kapittel 9.8 beskriver vi hvordan kommunene kan etablere et interkommunalt selskap der FREVAR 

KFs tjeneste- og forretningsområder inngår i det nye selskapet. Likevel slik at Sarpsborg kommune 

betaler for kostnader knyttet til avløpsrensing.  

7 Egenregi og utvidet egenregi 
Egenregi er når kommunene selv produserer sine varer og tjenester med egne ressurser; dvs. med 

kommunalt ansatte medarbeidere. Tjenester i egenregi omfattes ikke av regelverket om offentlige 

anskaffelser. 

Utvidet egenregi er der oppdrag tildeles direkte til rettssubjekter uten å følge 

anskaffelsesregelverket. Dette forutsetter at vilkårene for "utvidet egenregi" er oppfylt. Dette er 

regulert i forskrift om offentlige anskaffelser. Disse vilkårene er kontrollvilkåret, omsetningsvilkåret 

og kapitalvilkåret. Disse forklares nedenfor. 

Kontrollvilkåret 

Oppdragsgiver må ha en kontroll over tilbyder som tilsvarer den kontroll hun har over egen 

virksomhet. Kravet til kontroll er oppfylt når oppdragsgiver utøver bestemmende innflytelse over 

både strategiske mål og viktige beslutninger i det kontrollerte rettssubjektet.  

Slik kontroll kan også utøves gjennom andre rettssubjekter som oppdragsgiver kontrollerer på 

samme måte. I praksis innebærer dette at vedtekter, styresammensetning og ikke minst eierandeler 

vil bli vurdert. 

Omsetningsvilkåret 

Videre kreves det at tilbyder utfører mer enn 80 % av sin aktivitet for oppdragsgiver eller andre 

rettssubjekter som oppdragsgiver kontrollerer. Altså at tilbyderen primært tjener oppdragsgivers 

behov, og ikke andres. 

Kapitalvilkåret 

Det kan ikke være private kapitalandeler i selskapet som er tilbyder. Unntaket er om noe annet følger 

av nasjonal lov, men det er antatt ikke å være tilfellet i Norge.  
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8 Næringsvirksomhet og offentlig støtte 
Kommunene står etter kommuneloven fritt til å engasjere seg i næringsvirksomhet. Kommuneloven 

inneholder ingen bestemmelser om hvordan virksomheten må organiseres dersom kommunen driver 

med næringsvirksomhet.  

EØS-avtalen legger ingen begrensninger på det offentliges adgang til å eie og å drive 

næringsvirksomhet, så lenge virksomheten drives innen rammen av EØS-avtalens bestemmelser. 

Dette innebærer at offentlig eid næringsvirksomhet hverken kan diskrimineres, eller kan gis 

konkurransefordeler til privat eid virksomhet. 

Etter EØS-avtalen, som i hovedsak gjelder som norsk lov etter EØS-loven, er det på visse vilkår 

forbudt å tildele offentlig støtte til enheter som utøver økonomisk virksomhet. Dette innebærer at 

dersom kommunene enten selv, eller via andre rettssubjekter, utøver økonomisk aktivitet i 

markedet, må de gjøre dette på en slik måte at det ikke innebærer tildeling av ulovlig støtte til 

virksomheten. 

Statsstøttereglene kan legge begrensninger på kommunenes adgang til å utøve økonomisk aktivitet i 

kommunen, inkludert i kommunale foretak, eller i interkommunale samarbeid som er egne 

rettssubjekter. 

Kryss-subsidiering kan beskrives som situasjonen der inntektene av virksomhet i et marked benyttes 

til å subsidiere virksomhet i et annet marked. 

Den typiske situasjonen er at inntekter fra skjermet virksomhet benyttes til å finansiere 

konkurranseutsatt virksomhet. Eksempelvis vil det være kryss-subsidiering hvis en kommune 

benytter inntekter fra å drive en svømmehall til å finansiere helsestudiotjenester som tilbys i 

konkurranse med private helsestudioer. 

Ved kryss-subsidiering blir det ikke konkurranse på like vilkår, fordi andre aktører ikke har tilgang til 

de samme subsidiene. Dette er konkurransevridende og kan føre til dårligere utnyttelse av 

ressursene. 

 EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har i flere saker uttalt at enten må den kommersielle aktiviteten 

skilles ut i egne rettssubjekter, eller så må det etableres regler som sikrer at det ikke kan foregå slik 

kryss-subsidiering. Følgende samlede tiltak antas å være tilstrekkelig for å unngå kryss-subsidiering: 

 Det må i den interne kontoføringen skilles klart mellom forvaltningsoppgaven og den 

virksomhet som tilbys i markedet. 

 Alle inntekter og kostnader skal fordeles mellom de ulike delene av virksomheten etter 

konsekvent anvendte og objektivt begrunnede prinsipper. 

 Prinsippene for føring av separate regnskaper skal være klarlagt. 

Fredrikstad kommune har gjennom sin kommunale tjenesteyting, også selvkostfinansierte tjenester, 

og forretningsvirksomhet i FREVAR erfaring med de krav som stilles for å unngå kryss-subsidiering.  

9 Organisering og selskapsformer 
Dette kapitlet omhandler organiseringer og eierskapsmodeller for interkommunale samarbeid.  

Organisering av et samarbeid er en sentral del av beslutningsgrunnlaget for bystyrene om framtidig 

organisering, og hvordan eierskapet skal utøves.  
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Vi beskriver i dette kapitlet de ulike samarbeids- og selskapsformer for interkommunale samarbeid, 

og fordeler og ulemper ved disse. En vurdering av organisering for dette interkommunale 

samarbeidet gjør vi ut fra samarbeidets formål, eierstyring og behov for politisk styring, finansiering, 

faglig utvikling, intern organisering og arbeidstakernes rettigheter. Vurderingen er knyttet til den 

konkrete situasjonen for hver av kommunene ved etablering av samarbeidet. Ut fra dette anbefaler 

vi organisering av et interkommunalt samarbeid om et felles avløpsrenseanlegg lokalisert ved Øra i 

tilknytning til FREVAR KFs anlegg.   

Forslag til vedtekter eller selskapsavtale er ikke en del av rapporten. Dette foreslår vi blir utarbeidet 

når organisering er valgt. 

 Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid 

Kommuneloven regulerer kommuners adgang til å organisere sin virksomhet i interkommunale 

samarbeid, og i selskap som er eget rettssubjekt. Kommuner kan innenfor disse rammer velge å 

organisere deler av virksomheten utenom den kommunale linjen under kommunestyret og 

rådmannen. Selskapslovene stiller krav for den aktuelle selskapsorganiseringen. Illustrasjonen 

nedenfor viser til høyre for den loddrette røde streken hvilke organiseringer som er eget 

rettssubjekt. Deltakerne i kommunalt oppgavefellesskap bestemmer selv om det skal være eget 

rettssubjekt eller ikke. Selskapsformenes selvstendighet øker, og muligheten for direkte politisk 

styring avtar for organiseringer fra venstre mot høyre. Med avtagende redusert styring øker behovet 

for eierstyring. Både Fredrikstad og Sarpsborg kommuner har prinsipper for eierstyring av selskap de 

eier eller er deleier i.  

 

Kommunalt foretak er en del av kommunen som juridisk person. Kommunalt foretak er ikke eget 

rettssubjekt, og kan ikke være organisasjonsform i et interkommunalt samarbeid.      

   

 

 

 
Illustrasjon – Lovfestede organisasjonsformer for interkommunalt samarbeid  

 

Følgende organiseringer/selskapsformer omtales nedenfor: 

 Avtalebasert salg av tjenester 

 Vertskommunesamarbeid 

 Kommunalt oppgavefellesskap 

 Interkommunalt selskap 

 Samvirkeforetak 

 Aksjeselskap 

 Stiftelse 
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 Momenter ved vurdering av organisering 

Begge kommunene har i sine eierskapsmeldinger kriterier for å vurdere hva som skal vurderes ved 

etablering av et selskap. Disse er i stor grad dekket av våre momenter for vurdering av alternative 

organiseringer. Våre momenter som anvendes i den samlede vurderingen er: 

 Formål med det interkommunale samarbeidet 

 Graden av oppgaver i egenregi  

 Selvkostfinansiering 

 Forretningsmessig virksomhet 

 Investeringsbehov og kostnader 

 Behovet for eierstyring fra kommunene 

 Samarbeid med andre kommunale enheter 

 Eget rettssubjekt – hvor viktig? 

 Andre momenter: 

o Anlegg som hører sammen – og verdikjeden i rensing og behandling av slam 

o Synergier med annen produksjon og nyttig samarbeid på Øra 

o Kompetansesituasjonen innen vann og avløp – å være en attraktiv arbeidsgiver 

o Klima og miljø – ny kompetanse, nye krav og nye løsninger  

 

 Skatte‐ og avgiftsmessige forhold 

I tråd med skatteloven § 2.2 er selskap skattepliktige.  

Selskap som kun utfører tjenester til selvkost og ikke har som mål å tjene penger, vil kunne falle inn 

under unntaksregel i skatteloven. Betingelsen for fritak fra skatteplikt er at organisasjonen «ikke har 

erverv til formål».  

Dersom selskapet også skal tilby andre tjenester (eks salg av biogass), vil vurderingen av om selskapet 

ikke har erverv til formål, avgjøres etter en helhetsvurdering. Det som vurderes er blant annet 

virksomhetens art, selskapets oppbygging, den virksomhet som faktisk drives, formål slik det er 

nedtegnet i vedtektene eller selskapsavtalen. I vurdering av formål er det hovedformålet som er 

avgjørende. Sentralt i den generelle vurderingen er om selskapet er opprettet med sikte på å oppnå 

økonomiske fordeler for seg selv eller andre.  

Om selskapet, i tillegg til å utføre tjenester til selvkost, også utfører tjenester i et marked, vil 

selskapet være skattepliktig for denne markedsrettede delen av virksomheten.  

Det er det lokale skattekontoret som i konkrete tilfeller vurderer hvor stor andel av selskapets totale 

omsetning som kan stamme fra økonomisk virksomhet, før selskapet ikke lenger faller inn under 

unntaket i skatteloven. 

Selskapet vil være omfattet av kompensasjonsloven (Lov av 12. desember 2003 nr. 108 om 

kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.). Avhengig av omfanget av salg 

av andre tjenester må en vurdere om selskapet omfattes av lov om merverdiavgift.  

 Avtalebasert salg av tjenester 

Kommuner står fritt til å inngå privatrettslige avtaler seg imellom om kjøp og salg av tjenester. Det 

kan gjelde både tjenester for å oppfylle lovpålagte og frivillige kommunale oppgaver. Slike 

avtalebaserte samarbeidsordninger har ikke noen organisatorisk overbygning, og vil kun være 

regulert gjennom den konkrete avtalen. 
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9.4.1 Avtalen 
For Nedre Glomma avløpssamarbeid vil en samarbeidsavtale mellom de to kommunene kunne 

regulere samarbeidet. Det finnes ingen lovregulering av avtalens minimumsinnhold. Avtalen må vise 

hvilke oppgaver som skal løses, hvordan kostnader skal beregnes og fordeles mellom kommunene, 

hvordan dette årlig skal reguleres og ansvar og roller partene imellom.  

Et framtidig felles renseanlegg er planlagt på Øra i Fredrikstad kommune. Fredrikstad kommune har 

organisert sine vann- og avløpstjenester i FREVAR KF. Et kommunal foretaket er en del av kommunen 

som rettssubjekt. Dersom denne samarbeidsformen velges vil Fredrikstad kommune være den 

juridiske avtaleparten; selv om oppdraget utføres av FREVAR KF. Fredrikstad kommune har avklart at 

FREVAR i et slikt tilfelles vil inngå avtaler på vegne av Fredrikstad kommune, og at FREVARS direktør 

vil signere en slik avtale for Fredrikstad kommune.  

Fredrikstad kommune ved FREVAR KF har et avtalebasert salg av avløpsrensing med Hvaler 

kommune.   

Et avtalebasert samarbeid vil ikke ha noen form for eierorgan med folkevalgt deltakelse.  Faglige fora 

for å ivareta faglige og driftsmessige tema relatert til avtalen bør etableres. 

9.4.2 Vurdering  
Denne samarbeidsformen innebærer et kunde- og leverandørforhold i et kjøp og salg av tjenester 
mellom de to kommunene. Fredrikstad kommune ved FREVAR vil være eier og driftsansvarlig for 
avløpsrenseanlegget.  

Sarpsborg kommune vil ikke ha noen form for eierstyring. Påvirkning vil skje gjennom avtalen, og 
framtidige revideringer av denne. Sarpsborg må ha kompetanse til å ivareta bestiller- og 
kvalitetskontrolloppgaver. Faglige fora for drift, utvikling og kvalitetskontroll anbefales etablert 
sammen med Fredrikstad kommune.  

Det nye renseanlegget har høye investeringskostnader. I denne modellen vil Fredrikstad kommune 
selv finansiere investeringen, og få den tilbakebetalt gjennom hele driftsperioden for anlegget.     

Denne typen avtaler bør regulere alle sider ved en eventuell oppsigelse. I og med at det er store 
investeringer i renseanlegget som både skal dekke nåværende og framtidige offentlige krav, vil en 
oppsigelse i anleggets antatte levetid kunne føre til uforutsigbarhet for begge kommuner.  

Bystyrene kan velge å vurdere rensing av avløpsvann som en egnet tjeneste for å selge og kjøpe 
tjenester ut fra en avtalt service- og leveranseavtale. Oppfølging av faglige standarder og 
kvalitetskriterier kan slik oppfattes som et administrativt ansvar som må ivaretas gjennom linja i 
kommunenes organisering.  

Inngåelse av selve avtalen, årlige budsjettvedtak og årsrapport som beskriver nivået på kvalitets- og 
leveransekriterier vil være saker for politisk behandling årlig eller hyppigere.     

For Sarpsborg kommune vil ikke dette være i egenregi som i dag; eller utvidet egenregi gjennom et 
interkommunalt samarbeid. Anskaffelsen vil derfor være underlagt reguleringer om offentlige 
anskaffelser.  

KS-Konsulent anbefaler, ut fra styringsgruppens kriterium om at begge kommuner skal gis 
tilstrekkelig påvirkning og styring, ikke et samarbeid med avtalebasert salg og kjøp av tjenester.  

KS-Konsulent mener at begge kommunene med en så lik kommunestørrelse og innbyggertall bør 
sikre en folkevalgt eierstyring for begge kommunene. Dette knyttes til at dette er bygging og drift av 
et stort avløpsrenseanlegg med en levetid på 20 – 25 år, og det er et potensiale for ytterligere 
samarbeid innenfor andre kommunale tjenester.   
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Det må tas hensyn til at kommunene i dag har en vesentlig ulik organisering av vann og 
avløpstjenester. 

 Vertskommunesamarbeid   

Vertskommunemodellen er en lovfestet samarbeidsmodell regulert i kommuneloven.  En kommune 

(samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (vertskommune) at vertskommunen skal 

utføre oppgaver og treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning.  

Ved valg av vertskommunemodellen kan administrativt samarbeid eller samarbeid med folkevalgt 

nemnd benyttes. For dette samarbeidet er begge alternativene mulig.     

9.5.1 Lovhjemmel 
Formålet med vertskommunesamarbeid er samarbeid om lovpålagte og individrettede tjenester. 
Samarbeidet kan være administrativt organisert eller gjennom folkevalgt nemnd. Disse to 
samarbeidsformene er regulert i henholdsvis kommunelovens §§ 28-1 b og 28-1 c i gjeldende 
kommunelov.  
 
Det er kommunestyret selv som vedtar å delta i et vertskommunesamarbeid. Det samme gjelder 
vedtak om å avvikle samarbeidet, og om å delegere myndighet til rådmannen om å inngå det 
administrative samarbeidet. Vertskommunesamarbeid er organisert slik at en vertskommune får 
overført myndighet til å utføre oppgaver på vegne av en eller flere kommuner.  
 
Kommuner som deltar i et vertskommunesamarbeid, kan avtale å opprette en felles, folkevalgt 
nemnd i vertskommunen. Deltakerne kan gi nemnda myndighet til å treffe vedtak i alle typer saker 
hvis ikke noe annet følger av lov. Det skal skje ved at kommunestyrene selv delegerer den samme 
myndigheten til nemnda. Nemnda kan gi kommunedirektøren i vertskommunen myndighet til å 
treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning. 
 
En samarbeidsavtale skal regulere forholdet mellom vertskommunen og hver samarbeidskommune. 
Kommunene må legge vekt på å avtale så mye og så presist at det forebygger uenighet i 
avtaleperioden. Avtalene mellom kommunene er bilaterale. Det betyr at det må inngås separate 
avtaler mellom hver enkelt samarbeidskommune og vertskommunen. Disse kan være likelydende, 
men åpner også for at avtalene kan inngås på forskjellige saksområder og med 
forskjellig føringer eller instrukser fra den enkelte deltakerkommune. Dette gjør at 
modellen har forholdsvis stor fleksibilitet.  
 
Videre i dette kapitlet omtaler vi § 28-1 b Administrativt vertskommunesamarbeid i nåværende lov, 
og i § 20-2 i ny kommunelov. Den nye loven trer i kraft høsten 2019. 
 
 Nedenfor er en prinsippskisse for vedtak og delegering i administrative vertskommunesamarbeid: 
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9.5.2 Rettssubjekt 
Administrativt vertskommunesamarbeid er ikke eget rettssubjekt. Vertskommunen er rettssubjekt. 
Vertskommunen vil alene forplikte det interkommunale samarbeidet juridisk og økonomisk overfor 
tredjepart. Vertskommunen vil også være arbeidsgiver for de ansatte i vertskommunesamarbeidet.  
 

9.5.3 Samarbeidsavtale 
Kommuneloven stiller krav til et minimumsinnhold i de bilaterale samarbeidsavtalene. Avtalene kan 

likevel være likelydende. Samarbeidsavtalen skal som et minimum inneholde bestemmelser om 

a) deltakerne i samarbeidet 

b) hvem av deltakerne som er vertskommune 

c) hvilke oppgaver og hvilken myndighet som skal legges til vertskommunen 

d) når oppgaver og myndighet skal overføres 

e) hvilke av vertskommunens vedtak deltakerne skal underrettes om 

f) hvordan det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og vertskommunen skal 

foregå 

g) hvordan deltakerne kan tre ut av samarbeidet 

h) hvordan samarbeidet skal oppløses 

i) annet som etter lov skal fastsettes i avtale. 

 

9.5.4 Ansattes rettigheter 
Ved vertskommunesamarbeid kan det bli spørsmål om overføringen av virksomhet fra 
samarbeidskommunen til vertskommunen er å betrakte som en virksomhetsoverdragelse etter 
arbeidsmiljøloven kapittel 16. Dette må avgjøres etter en konkret vurdering i hvert tilfelle knyttet til 
bl.a. hvor stor og hvilken del av samarbeidskommunens virksomhet som overføres til 
vertskommunen. 
 
Dersom man kommer til at det dreier seg om virksomhetsoverdragelse, skal de ansatte som tidligere 
har utført det aktuelle arbeidet i samarbeidskommunen, tilbys ansettelse i vertskommunen med de 
samme lønns- og arbeidsvilkår. 
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En eller flere samarbeidskommuner kan også gjør avtale med vertskommunen om å stille 
medarbeidere til disposisjon for vertskommunesamarbeidet. Dette må avtalefestes for å sikre 
forutsigbare og ryddige forhold for alle parter.  
 

9.5.5 Organisering 
Kommunelovens bestemmelser om vertskommunemodellen regulerer folkevalgte og administrative 
ansvarslinjer. Loven sier ingenting om hvordan den enkelte tjeneste bør organiseres eller lokaliseres. 
Kommunene må selv vurdere dette for de enkelte tjenesteområdene i vertskommunesamarbeidet.  
 
Dersom ikke annet er regulert i samarbeidsavtalene, organiserer vertskommunen det 
interkommunale samarbeidet innenfor sin organisasjonsstruktur. Det interkommunale samarbeidet 
vil være i linje under rådmannen i vertskommunen. Rådmannen vil bestemme på hvilket nivå, og 
hvilket ansvar og myndighet som skal ligge til lederstillingen for vertskommunesamarbeidet. Hvis 
vedtak om organisering ikke er delegert til rådmannen, vil det folkevalgte nivået som har myndighet 
til å vedta organiseringen vedta organisasjonsstrukturen.    
 
Dersom det for avløpsrenseanlegget velges vertskommunesamarbeid, kan Fredriksstad kommune 
videreføre sin organisering og oppgaveutførelse gjennom FREVAR KF.  
 

9.5.6 Økonomi 
Merverdiavgiftskompensasjonsloven gjelder på lik linje med den øvrige kommunale driften. 
 
Det økonomiske oppgjøret mellom kommunene og vertskommunen skal avtales i samarbeidsavtalen. 
 
Nærmere regler for uttreden og avvikling av samarbeidet skal også stå i samarbeidsavtalen. Hver 
deltaker kan si opp deltakerforholdet sitt med ett års skriftlig varsel, men er deltakerkommunene 
enige, kan samarbeidsforholdet oppløses raskere. 
 
Administrativt vertskommunesamarbeid er ikke egnet til forretningsmessig virksomhet. 
  

9.5.7 Demokratisk styring 

Ved denne samarbeidsformen overlater samarbeidskommunene styringen til vertskommunen. 

Administrativt vertskommunesamarbeid kan oppfattes å gi for liten folkevalgt styring for 

samarbeidskommunene. 

9.5.8 Vurdering  
I et vertskommunesamarbeid er det vertskommunen som utfører og har beslutningsmyndighet 
innenfor rammen av samarbeidsavtalen, og på vegne av samarbeidskommunen(e). Her vil 
Fredrikstad kommune være vertskommune, og Sarpsborg kommune være samarbeidskommune.  

Arbeidsgruppen har lagt vekt på at begge kommunene har en stor investeringskostnad. Det antas at 
bystyrene vil ha kontroll på investering, vedlikehold, fornying og drift av anlegget. Dette er det mulig 
å regulere i avtalen, men likevel innenfor rammen av vertskommunemodellens ansvarsfordeling 
mellom vertskommune og samarbeidskommune. Dette innebærer, som for avtalebasert salg av 
tjenester, at Sarpsborg kommunes folkevalgte får redusert sin direkte folkevalgte styring.  

KS-Konsulent anbefaler ikke en vertskommunemodell ut fra kriteriene som er lagt til grunn, og vår 
vurdering om at hver av kommunene må ha lik mulighet til eierstyring.  
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 Kommunalt oppgavefellesskap - KOF 
Ny kommunelov ble vedtatt 11. juni 2018. Deler av loven vil tre i kraft høsten 2019; og hele loven fra 

01.01.20.  

Det er nå lovfestet to nye samarbeidsmodeller; en for produksjonssamarbeid og en for politiske 

samarbeid. Produksjonssamarbeid er aktuelt for dette avløpsrensesamarbeidet. Betegnelsen er 

kommunalt oppgavefellesskap, og er regulert i ny kommunelov § 19. Nåværende interkommunale 

samarbeid etter kommunelovens § 27 tas ut.  

9.6.1 Rettssubjekt 
Kommunalt oppgavefellesskap kan være eget rettssubjekt. Dette må gå fram av samarbeidsavtalen. 

Kommunale oppgavefellesskap skal ha representantskap som øverste organ. Representantskapet kan 

selv opprette andre organ til styring av oppgavefellesskapet. 

9.6.2 Formål 
To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et kommunalt 

oppgavefellesskap for å løse felles oppgaver. Kommunestyrene og fylkestingene vedtar selv å 

opprette et oppgavefellesskap. Et oppgavefellesskap kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak. 

Oppgavefellesskapet kan likevel gis myndighet til å treffe denne typen vedtak om interne forhold i 

samarbeidet og til å forvalte tilskuddsordninger. 

9.6.3 Økonomisk ansvar 
Den enkelte deltakeren i et kommunalt oppgavefellesskap har ubegrenset økonomisk ansvar for sin 

andel av oppgavefellesskapets forpliktelser. Til sammen skal andelene utgjøre oppgavefellesskapets 

samlete forpliktelser. 

Oppgavefelleskapet vil være omfattet av kompensasjonsloven (Lov av 12. desember 2003 nr. 108 om 

kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.). Kommunalt 

oppgavefellesskap er ikke egnet for forretningsmessig virksomhet, og vil derfor trolig ikke omfattes 

av lov om merverdiavgift.  

9.6.4 Styring - eierorgan 
Representantskapet er det øverste organet i et kommunalt oppgavefellesskap. Samtlige deltakere 

skal være representert med minst ett medlem i representantskapet. Representantskapet kan selv 

opprette andre organer til styring av oppgavefellesskapet. Dette kan være et styre.  

9.6.5 Samarbeidsavtale 
Når det opprettes et oppgavefellesskap, skal det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom alle 

deltakerne i oppgavefellesskapet. 

De enkelte kommunestyrene og fylkestingene i alle deltakerkommunene skal selv vedta 

samarbeidsavtalen og avtaleendringer som gjelder noen av momentene i lovens minimumskrav til 

avtalens innhold. Representantskapet i oppgavefellesskapet vedtar selv endringer i de delene av 

samarbeidsavtalen som gå ut over lovens minimumskrav til innhold i samarbeidsavtalen. 

9.6.6 Sammenlikning med andre interkommunale samarbeid 
Kommunalt oppgavefellesskap har en del likhetstrekk med den tidligere samarbeidsformen i 

kommunelovens § 27 og et interkommunalt selskap.   

Kommunale oppgavefellesskap er tilpasset samarbeid om felles kommunale oppgaver, som for 
eksempel sykehjemstjenester, PPT-tjenester, IKT og HR-tjenester. 
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Utførelsen av slike oppgaver kan imidlertid også legges til et IKS. Et IKS kan imidlertid også drive 
forretningsmessig virksomhet; innenfor rammen av å drive i egenregi eller utvidet egenregi.  

Sammenliknet med dagens samarbeidsform i den nåværende kommunelovens § 27, er det nye 
oppgavefellesskapet mer likt et IKS. Blant annet ved at det øverste organet er et representantskap 
med minst en representant fra hver deltakende kommune.  

IKS-loven inneholder mer detaljerte regler om de økonomiske forholdene for selskapet, og om 
forholdet mellom deltakerne; eller med et mer daglig begrep: eierkommunene. 

IKS-loven slår fast at det i tillegg til representantskapet, skal være et styre og en daglig leder. I et KOF 
er det ikke krav om eget styre. 

IKS-loven legger til rette for en funksjonsdeling mellom eierorganet, styret og daglig leder, 
der kommuneinteressen ivaretas av eierorganet, og selskapsinteressen ivaretas av styret. 
KOF kan derimot opprette kun ett organ, der både kommuneinteressen og selskapsinteressen 
ivaretas av samme organ.  

IKS-et kan få myndighet til å treffe enkeltvedtak og utøve offentlig myndighet, hvis særlov tillater det. 
Myndighet til å treffe enkeltvedtak kan imidlertid ikke delegeres til et KOF. 

Kommunelovens saksbehandlingsregler vil i hovedsak gjelde for et KOF. IKS er ikke bundet av 
kommunelovens saksbehandlingsregler på samme måten. Dersom det i selskapsavtalen er vedtatt å 
følge de kommunale regnskapsreglene, må IKS-et føre regnskap etter kommuneloven. 

Representantskapet i KOF er å anse som et «folkevalgt organ» etter kommuneloven. Det er ikke 
representantskapet i et IKS. Representantskapet i KOF-et må dermed ha åpne møter og følge de 
samme reglene som et kommunestyre. Mange kommuner vedtar imidlertid meroffentlighet for sine 
interkommunale selskap.   

Vi antar også at det er en noe større økonomisk og politisk selvstendighet for IKS enn for et KOF. 

Et IKS er alltid et eget rettssubjekt. Dette gir større juridisk selvstendighet enn å være en del av 
kommunen. Et KOF kan være en del av kommunen; eller det kan være et eget rettssubjekt. Dette må 
avtales mellom partene ved etableringen av oppgavefellesskapet.  

IKS-loven har betydelig flere bestemmelser. Dette innebærer en strammere regulering av 
samarbeidet enn bestemmelsene i kommuneloven kapittel 19 (KOF). Det er likevel mange likheter 
mellom de to organiseringene. 

For eksempel må endringer i både selskapsavtalen for IKS og samarbeidsavtalen for KOF i stor grad 
vedtas av kommunestyrene selv, og må dermed gjennom en folkevalgt behandling. Kanskje kan man 
også si at den noe større juridiske selvstendigheten for IKS veies opp av mer detaljerte regler og krav 
etter IKS-loven. 

Her er det naturlig å se hen til hvilke oppgaver og tjenester det er snakk om, og hvilken grad av 
juridisk selvstendighet samarbeidet skal ha. 

9.6.7 Vurdering 

Styringsgruppen har bedt om en vurdering av det nye oppgavefellesskapet som mulig organisering 
for avløpsrenseanlegget. Ut fra ovenstående gjennomgang, er kommunalt oppgavefellesskap en 
mulig organisering. I motsetning til i vertskommunemodellene, så er det for Kommunalt 
oppgavefellesskap mulighet for å danne et eget rettssubjekt. Gjennom representantskapet, som 
øverste organ, vil hver kommune ha en eierstyring som likeverdige parter i samarbeidet. 
Kommunene kan vedta å oppnevne et organ som kan fungere som et styre under 
representantskapet. Dette organet kan ivareta administrative og faglige oppgaver; og ivareta 
langsiktig utvikling og kvalitetsvurdering.  
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Samarbeid om rensing av avløpsvann er en kommunal oppgave som naturlig hører inn i et 
kommunalt oppgavefellesskap siden det i liten grad driver kommersiell virksomhet.   

KS-Konsulent har erfaringer med samarbeid etter § 27 i nåværende kommunelov, og ser at det nye 
kommunale oppgavefellesskapet regulerer forhold som har vært en svakhet i §27-samarbeid. Det 
viktigste i dette er kravet til representantskap med representasjon fra deltakerkommunene, og en 
mer presis beskrivelse av samarbeidets formål. 

Vi mener at et kommunalt oppgavefellesskap kan være egnet som organisering. Dette gjelder særlig 
dersom oppgaveløsningen primært og på lengre sikt skal være avgrenset til rensing av avløpsvann. 
Og uten forretningsmessig virksomhet.  

Slik vi kjenner utviklingen i avløpsrensing, så er det et mål å gjøre restprodukter om til salgbare 
produkter. I hvor stort omfang og i hvilken grad dette vil bli en omfattende forretningsmessig 
virksomhet er for tidlig å si nå. Valg av organisering bør ta hensyn til eventuell framtidig 
forretningsmessig virksomhet.  

Vår vurdering er at kommunalt oppgavefellesskap er egnet til felles avløpsrensing som kommunal 
oppgave, men ikke som organisering for forretningsmessig virksomhet. Selv om den 
forretningsmessige virksomheten er lav i dag, så bør det være et mål å tjene penger på restprodukter 
slik at innbyggernes avgift for avløpsrensing synker, eller ikke øker mer enn om restprodukter ikke 
ble solgt.     

KS-Konsulent anbefaler å velge en organisering som åpner for utvikling av samarbeidet både innenfor 
andre kommunale klima og miljøtiltak, og for å kunne drive forretningsmessig virksomhet. 
Kommunalt oppgavefelleskap er derfor en organisering vi anser som mindre aktuell for dette 
samarbeidet.  

 Interkommunalt selskap – IKS 

9.7.1 Kort om selskapsform 
Interkommunalt selskap er et selskap for interkommunalt samarbeid, og opprettes etter lov om 

interkommunale selskaper. Deltakerne er kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale 

selskap. Et interkommunalt selskap er et eget rettssubjekt. Lov om interkommunale selskap er 

utformet med tanke på virksomhet som har egne inntekter; for eksempel gjennom 

næringsvirksomhet. Eksempler på virksomhet organisert som interkommunalt selskap er revisjon, 

renovasjon, energi, brannvesen, havnevesen og vann- og avløp.  

Det er et krav om at det interkommunale selskapet har egen selskapsavtale; IKS-loven § 4. Det er 

minimumskrav til innhold, og hvert kommunestyre må selv vedta avtalen. Illustrasjonen nedenfor 

viser roller og ansvar i et interkommunalt selskap. 
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9.7.2 Deltakere 
Deltakerne i et interkommunalt selskap er avgrenset til kommuner, fylkeskommuner eller 

interkommunale selskap. Lovens betegnelse er deltaker, mens begrepet eier ofte brukes.    

9.7.3 Styring - eierorgan 
Representantskapet er øverste organ og har minst én representant fra hver av deltakerkommunene. 

Denne skal ha personlig varamedlem. Hver representant har én stemme med mindre noe annet er 

fastsatt i selskapsavtalen. I så tilfelle benyttes stemmeandel tilsvarende innbyggerandelen for hver 

deltaker eller avtalte eierandeler. Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdelen av 

medlemmene er til stede, og disse representerer minst to tredjedeler av stemmene.  

Representantskapet skal ha minimum 2 møter i året, og det er regulert hvilke saker organet skal 

vedta. Dette er årsbudsjett og økonomiplan, samt årsregnskap og årsrapport. Selskapsavtalen kan 

regulere flere saker som skal behandles i representantskapet.  

Styret er et obligatorisk organ med minst tre medlemmer, og velges av representantskapet. Styret er 

ansvarlig for forvaltningen av selskapet. Hvis ikke annet er bestemt, ansetter styret daglig leder. I 

selskap som har flere enn 30 ansatte, kan et flertall av de ansatte kreve at ett styremedlem og en 

observatør med varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Ved flere enn 50 ansatte økes dette 

til to styremedlemmer.   

Representantskapet kan instruere styret og omgjøre beslutninger. 

9.7.4 Ansvar 
Den enkelte deltakerkommune hefter ubegrenset for en prosent- eller brøkdel av selskapets 

forpliktelser. Den enkelte deltakers ansvar for selskapsforpliktelsene svarer til deltakerens eierandel i 

selskapet med mindre annet framgår av selskapsavtalen. At den enkelte deltakers ansvar er 

ubegrenset, innebærer at deltakeren hefter med hele sin formue - både andel av selskapsformen og 

den øvrige formuen - for sin del av selskapets totale forpliktelser. Det ubegrensede ansvaret 

deltagerne har i IKS forsterkes ved at lovens § 23 oppstiller et konkursforbud for interkommunale 

selskaper.   
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En selskapskreditor må først gjøre sitt krav gjeldende mot selskapet. Dersom kreditor ikke oppnår 

dekning av selskapet innen 14 dager regnet fra påkrav, kan kreditor kreve den enkelte deltaker 

direkte for deltakerens andel av forpliktelsen.  

9.7.5 Deltakernes rettigheter og plikter 
Lov om interkommunale selskap regulerer eiernes rettigheter. Dette kommer særlig fram i 

bestemmelsene om representantskapet som skal ha minst to møter per år og skal behandle 

selskapets budsjett, regnskap og økonomiplan. I tillegg kan selskapsavtalen åpne for at nærmere 

angitte saker må godkjennes av representantskapet. 

Deltaker, medlem av representantskapet, styremedlem, daglig leder og medlem av 

avviklingsstyret, plikter å erstatte skade som vedkommende forsettlig eller uaktsomt volder 

selskapet, den enkelte deltaker eller andre. 

9.7.6 Økonomi 
Omfanget av en eventuell innskuddsplikt skal være uttømmende regulert i selskapsavtalen. Plikt til å 
foreta andre ytelser overfor selskapet må også være avtalt og ligge innenfor rammene av gjeldende 
lovgivning.  
 
Interkommunale selskap skal sette opp et årsbudsjett slik at det gir et realistisk bilde av virksomheten 
og det forventede økonomiske resultatet av driften. Er det grunn til å anta budsjettavvik, skal styret 
straks gi melding til representantskapet som skal behandle saken. Styret skal redegjøre for grunnen 
til budsjettavviket og legge frem forslag til revidert budsjett.  

Representantskapet skal en gang i året vedta selskapets økonomiplan som skal gi en realistisk 

oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter, samlede gjeldsbyrde og prioriterte oppgaver 

for de fire neste regnskapsårene.  

9.7.7 Krav til kapitalinnskudd 
Den enkelte deltaker plikter ikke å gjøre innskudd i selskapet i større utstrekning enn det som følger 

av selskapsavtalen eller loven. Selskapet kan derfor ikke uten særskilt hjemmel i selskapsavtalen 

kreve at deltakerne f.eks. skal dekke underskudd eller bidra med nye midler til utvidelse av 

virksomheten. 

9.7.8 Låneopptak 
Selskapet kan ikke ta opp lån med mindre det er særskilt fastsatt i selskapsavtalen at selskapet skal 

ha slik adgang. Når det foreligger slik adgang, skal det i selskapsavtalen være fastsatt en høyeste 

ramme for selskapets samlede låneopptak.  

Selskapet kan ta opp lån for å finansiere investeringer i bygninger, anlegg og varige driftsmidler til 

eget bruk, og for å konvertere eldre lånegjeld. Det kan ikke tas opp lån for den delen av 

anskaffelseskost som tilsvarer rett til kompensasjon for merverdiavgift. Selskapet kan ta opp 

likviditetslån eller inngå avtale om likviditetstrekkrettighet.  

Selskapets samlede lånegjeld skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for selskapets 

samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for selskapets anleggsmidler ved siste 

årsskifte. Selskapets likviditetslån skal være gjort opp senest når årsregnskapet fastsettes. Ved 

regnskapsunderskudd som etter økonomiplanen skal dekkes over flere år, kan løpetiden for 

likviditetslånet forlenges tilsvarende inndekningsperioden. Selskapet kan ikke stille garanti eller 

pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. 
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9.7.9 Utdeling av selskapets midler 
Selskapet skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten at det 

innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at selskapet skal ha midler til å dekke sine 

betalingsforpliktelser ved forfall.  

Utdeling av selskapets midler besluttes av representantskapet etter forslag fra styret eller med 

styrets samtykke etter at regnskapet for siste regnskapsår er fastsatt. Utdeling kan bare besluttes 

dersom midlene ikke trengs til betaling av selskapsforpliktelser eller til selskapets virksomhet. 

Utdeling kan ikke besluttes ensidig av representantskapet, herunder utdeling utover det beløp som 

er foreslått eller akseptert av styret. Representantskapet kan imidlertid redusere utdelingen eller 

beslutte at et forslag om utdeling ikke skal etterkommes. Det skal i så fall gjøres vedtak om ny 

disponering av midlene.  

9.7.10 Vurdering  
Interkommunale selskap er en godt regulert organisering for denne typen interkommunale 
samarbeid som kombinerer å utføre tjenester for deltakerkommunene gjennom utvidet egenregi, og 
kunne drive forretningsmessig virksomhet.  
 
Organiseringen gir god mulighet til forankring i folkevalgte organ i hver av kommunene og for 
folkevalgt eierstyring av selskapet gjennom representantskapet. Ledelsen av selskapet gjennom 
styret og daglig leder legger til rette for en funksjonell styringslinje i selskapet, og overfor 
kommunene som både eiere og kjøpere av tjenester. 
 
Et interkommunalt selskap er et eget rettssubjekt der deltakerkommunene i fellesskap kan eie 
bygninger, infrastruktur og driftsutstyr. Selskapet kan gjennom selskapsavtalen gis en låneramme for 
investeringer.    
 
Erfaringer viser at interkommunale selskap lykkes med å få en funksjonell samhandling med 
folkevalgt nivå, rådmannsnivå og fagmiljøet i den enkelte kommune.  
 
Selskapsformen åpner for merverdiavgiftskompensasjon. 
 
KS-Konsulent vurderer interkommunalt selskap som en velegnet organisering for dette 
interkommunale samarbeidet.  
 

 Omdanning av FREVAR KF til et interkommunalt selskap 

Underveis i arbeidet ba styringsgruppen om en omtale av en eventuell endring av dagens 

kommunale foretak i Fredrikstad, FREVAR KF, til et interkommunalt selskap med Fredrikstad og 

Sarpsborg kommuner som deltakere, og hvor Sarpsborg kommune i første omgang med tjenester 

innenfor avløpsrensing. Ved en slik løsning foreslås at alle tjenester og forretningsområdet i FREVAR 

KF overføres til det nye interkommunale selskapet, og at Fredrikstad kommune får utført de samme 

tjenester som i dagens FREVAR av det nye interkommunalt selskapet. Fredrikstad vil derfor kjøpe 

tjenester fra det interkommunale selskapet i betydelig større omfang enn Sarpsborg kommune.  

9.8.1 Juridiske forhold 
Dette innebærer at Fredrikstad kommune avvikler det kommunale foretaket. FREVAR KF er en del av 

Fredrikstad kommune som juridisk person, og det er kommunestyret som oppretter og avvikler 

kommunale foretak (jfr. kommunelovens § 62 – nåværende kommunelov og § 9-1 i ny kommunelov).  
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Fredrikstad og Sarpsborg danner et nytt IKS i henhold til lov om interkommunale selskap. 

Samarbeidet reguleres gjennom selskapsavtalen med de krav som stilles i § 4. Bystyrene selv skal 

vedta opprettelsen og selskapsavtalen.  

Begge kommunene vil være deltakere i det interkommunale samarbeidet med representasjon i 

representantskapet. Sarpsborg kommune vil kjøpe færre tjenester fra selskapet enn Fredrikstad 

kommune. Dette må tas hensyn til i selskapsavtalen. Sarpsborg kommune må sikres reell kontroll for 

at tjenestene skal anskaffes gjennom utvidet egenregi.  Illustrasjonen nedenfor viser kommunen som 

eier og kommunen som bestiller og kjøper av tjenester fra samme selskap.  

 

 

Illustrasjon – Kommunen som eier og kjøper av tjenester fra et IKS 

 

I interkommunale selskap som i tillegg til kommunale oppgaver selger tjenester i et 

konkurranseutsatt marked kan det dannes datterselskap for å skille mellom offentlige tjenester og 

forretningsmessig virksomhet. På denne måten kan man unngå ulovlig offentlig støtte til 

konkurranseutsatt virksomhet.   

9.8.2 Vurdering 
Vurderingen av denne organisering som selskapsform er den samme som ovenfor om 

interkommunale selskap. Vurderingen nedenfor gjelder omdanning av FREVAR KF til et 

interkommunalt selskap med Fredrikstad og Sarpsborg kommuner som deltakere. 

Selskapsavtalen må sikre at begge kommunene følger kravene til utvidet egenregi som omtalt i 

kapittel 7.  
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KS-Konsulent mener at denne løsningen viderefører og gir gode muligheter for å utvikle dagens 

tjeneste- og forretningsområder i FREVAR KF, og sikrer framtidige synergier med det nye 

avløpsrenseanlegget. 

En slik organisering vil være et godt grunnlag for Fredrikstad og Sarpsborg kommuner til å være 

framtidsrettet for å møte dagens og nye krav og utfordringer. Dette gjelder både kompetanse, 

utvikling av nye løsninger for vann- og avløpsområdet, den sirkulære økonomien og klima- og 

miljøsaker som kommunene har ansvar for.  

En slik organisering legger også godt til rette for å utvide med flere deltakende kommuner.  

Denne organiseringen ivaretar Fredrikstad kommunes ønske om å unngå oppsplitting av tjeneste- og 

forretningsområdene i FREVAR KF. Organiseringen gir Sarpsborg kommune eierinnflytelse på de 

tjenester de kjøper fra det interkommunale selskapet. Denne organiseringen samler eierstyring i et 

representantskap, selskapsledelsen i et styre og hos en daglig leder. Dette anser vi som en fordel for 

å ha få og ryddige styringslinjer overfor bystyrene. Denne organiseringen sikrer at ansvar for 

eierskap, drift og vedlikehold er i samme selskap. Organiseringen gir også en større mulighet til å 

opprettholde og utvikle fagmiljøet hos én arbeidsgiver.   

KS-Konsulent vurderer organiseringen i et interkommunalt selskap med Fredrikstad og Sarpsborg 

kommuner som eiere, og der FREVAR KFs tjenester- og forretningsområder overføres til det nye 

selskapet som en godt egnet organisering. Hver av kommunene kan kjøpe et ulikt antall tjenester fra 

selskapet, og kommunene får eierstyring ut fra de tjenester de kjøper fra selskapet. 

  

 Samvirkeforetak - SA 

9.9.1 Kort om selskapsform 
Samvirkeforetak opprettes etter reglene i lov om samvirkeforetak 29.6.2007 nr. 81 (samvirkeloven). 
Eierne av et samvirkeforetak betegnes som medlemmer i foretaket. Samvirkeforetaksformen 
kjennetegnes av at den typisk brukes der medlemmer ønsker å løse en oppgave i fellesskap. 
Medlemmenes behov for samarbeid er viktigere enn at foretaket går med mest mulig overskudd. 
 
Samvirkeforetak velges ofte der stifterne har en oppgave de vil løse i fellesskap. For at en virksomhet 
skal være et samvirkeforetak, må den oppfylle tre sentrale vilkår i samvirkeforetakslovens § 1:  

 vilkåret om økonomisk hovedformål (formålskriteriet), 

 vilkåret om omsetning mellom foretak og medlem (omsetningskriteriet), og 

 vilkåret om at avkastningen kan fordeles etter omsetning (fordelingskriteriet). 
 
Et samvirkeforetak skal behandle alle medlemmer likt. Forskjellsbehandling krever saklig grunn. 
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9.9.2 Eier/medlem 

Hvert medlem har i utgangspunktet en stemme. Samvirkeforetaksformen kjennetegnes ved at 
medlemskap er fleksibelt. I et samvirkeforetak skal medlemskap være åpent for de som kan få sine 
økonomiske interesser ivaretatt av foretaket. Det er kort frist for utmelding.  Det kan inntas 
begrensninger for medlemskap i vedtektene, såfremt det er saklig grunn for dette.  
 
I et SA skjer innmelding ved en søknad til og behandling av styret. Styret kan nekte innmelding ved 
saklig grunn. 
 
Uttreden av selskapet skjer skriftlig og det kan som utgangspunkt ikke fastsettes en lengre frist i 
vedtektene enn tre måneder. Fristen kan forlenges utover tre måneder, dersom det foreligger 
«tungtveiende, saklige grunner». jf. § 22 andre ledd. Samvirkeloven regulerer også oppløsning av 
samvirkeforetaket. 
 

9.9.3 Styring – eierorgan 
Årsmøtet har den øverste myndighet. Alle medlemmene har rett til å møte. For samvirkeforetak er 
reglene tilsvarende som for aksjeselskap. Hovedregelen er alminnelig flertall av de avgitte stemmene. 
Et medlem har som utgangspunkt anledning til å gi fullmakt til en annen til å møte og stemme på sine 
vegne i årsmøtet, såfremt annet ikke er fastsatt i vedtektene, jf. samvirkeloven § 36. 
 
For samvirkeforetak krever vedtektsendring to tredjedeler av de avgitte stemmene, jf. § 54. 
 
Dersom det er fastsatt i vedtektene, kan foretaket ha representantskap som skal velges på årsmøtet. 
Representantskapets rolle vil være å føre tilsyn med formålet for foretaket er innenfor lov, vedtekter 
og vedtak på årsmøtet og ellers de oppgavene som er fastsatt i vedtektene. Vedtektene kan også 
fastsette at foretaket skal ha en kontrollkomite. 
 
Foretaket skal ha et styre, som velger styreleder selv, dersom ikke årsmøtet gjør det eller er regulert i 
vedtektene. Foretaket skal også ha en daglig leder, som ansettes av styret dersom ikke vedtektene 
regulerer det. Dersom foretaket har flere enn 30 ansatte kan et flertall av ansatte kreve at et 
styremedlem med vara velges blant de ansatte. 
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9.9.4 Ansvar 
Medlemmene har ikke ansvar for samvirkeforetakets gjeld utover et eventuelt andelsinnskudd.  

9.9.5 Medlemsrettighet og plikter 
Samvirkeloven regulerer medlemmenes rettigheter og plikter. Blant annet har man rett til innkalling 
og deltakelse på årsmøte, rett til å ta opp saker og stemme på årsmøtet, rett til tilgjengelig 
informasjon fra ledelsen, tilsendt formelle dokument som årsregnskap, årsmelding og 
revisjonsmelding og rett til del av overskudd basert på omsetning.  
 
Loven regulerer også plikter som plikt til å betale et eventuelt innskuddsbeløp og etterleve 
vedtektene. 
 

9.9.6 Økonomi 

9.9.6.1 Krav til kapitalinnskudd 

Samvirkeforetaket skal alltid ha en egenkapital som er forsvarlig ut ifra risikoen ved og omfanget av 

virksomheten. Det er ikke krav om andelsinnskudd (beløpet medlemmene betaler når de blir medlem 

i samvirkeforetaket). Samvirkeforetak må likevel ha forsvarlig egenkapital til enhver tid. 

Egenkapitalkravet må vurderes opp mot omfanget av virksomheten. Det vil i praksis bety at 

samvirkeforetaket må ha andelsinnskudd. Dersom stifterne ønsker å gjøre opp innskuddet med 

annet enn penger, skal det settes opp en åpningsbalanse. Dette reguleres i samvirkeloven.  

9.9.6.2 Låneopptak 

Et samvirkeforetak har anledning til å ta opp lån. 

9.9.6.3 Utbetaling av overskudd 

I et samvirkeforetak utbetales andel av overskudd til medlemmene basert på medlemmenes 

samhandling med foretaket. Eksempler på samhandling vil kunne være kjøp fra, salg til eller arbeid 

for samvirkeforetaket. 

9.9.7  Vurdering  
Samvirke gir god mulighet for eierstyring gjennom årsmøtet. Loven stiller ikke de samme kravene til 

hvilke saker som skal behandles av medlemmene som for et IKS.  

Samvirke gir ikke merverdiavgiftskompensasjon. Med store investeringer som i dette tilfellet, vil 

dette øke kostnadene. Alternativt må en av kommunene; eller et selskap med to kommunene som 

eiere bygge og eie avløpsrenseanlegget. Dette øker antall aktører, og antall avtaleparter og 

transaksjoner mellom selskap.  

KS-Konsulent vurderer Samvirke som mindre aktuell organisering enn interkommunalt selskap.    

 Aksjeselskap - AS  

9.10.1 Kort om selskapsform 
Interkommunalt samarbeid gjennom aksjeselskaper er regulert av aksjeloven. Loven er utformet med 

tanke på virksomheter som har egne inntekter og som driver næringsvirksomhet.  

Oppgaver som kan løses gjennom aksjeselselskaper er begrenset og brukes ofte på områder der det 

er åpnet for privat oppgaveløsning. Særlov åpner i liten grad for bruk av aksjeselskap. Offentlig 

myndighetsutøvelse kan ikke delegeres til slike aksjeselskap. 
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Kommuner kan delta i aksjeselskaper sammen med andre kommuner og fylkeskommuner, men også 

sammen med andre offentlige rettssubjekter eller private. 

Vedtak om å etablere et aksjeselskap ved å overføre en eksisterende kommunal virksomhet til 

aksjeselskapet, vil som regel være en så sentral beslutning at vedtaket må treffes av kommunestyret 

selv. 

Organisering av samarbeid i et aksjeselskap innebærer at den demokratiske styring og kontroll skjer 

indirekte gjennom generalforsamlingen og oppnevning av styret for virksomheten. Kommunestyret 

vil kunne treffe vedtak om hvordan kommunen skal stemme i en bestemt sak. Vedtaket vil være 

bindende for kommunens representanter på generalforsamlingen. Kommunestyret har ingen direkte 

innflytelse på hvordan et aksjeselskap skal forvaltes. Det kan imidlertid vedtektsfestes at visse saker 

skal behandles av generalforsamlingen. Kommunestyret kan øve innflytelse på selskapets drift på 

andre måter. For eksempel ved å stille vilkår for eventuelt kommunalt tilskudd til selskapet. 

 

9.10.2 Eiere 
Kommuner kan delta i aksjeselskaper sammen med andre kommuner og fylkeskommuner, men også 

sammen med andre offentlige rettssubjekter eller private.  

 

9.10.3 Styring – eierorgan 
Generalforsamling er eierorganet.  

Selskapet skal ha et styre som velges av generalforsamlingen.  

Selskapet skal ha en daglig leder.  

 

9.10.4 Ansvar 
Aksjeeierne hefter ikke overfor kreditorene for selskapets forpliktelser.  

Deltakerne er ansvarlig for innskutt aksjekapital.  

Aksjelovens § 1-2 innehar bestemmelser om ansvarsbegrensning for aksjeeierne. Aksjeeierne hefter 

ikke overfor kreditorene for selskapets forpliktelser. Aksjeeierne plikter ikke å gjøre innskudd i 

selskapet eller i tilfelle i selskapets konkursbo i større utstrekning enn det som følger av grunnlaget 

for aksjetegningen. Kommunens økonomiske ansvar og risiko vil således i utgangspunktet kun være 
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knyttet til den innskutte kapitalen. Utdeling fra selskapet kan bare skje etter reglene om utbytte, 

kapitalnedsetting, fusjon eller fisjon av selskaper, og tilbakebetaling etter oppløsning. Som utdeling 

regnes enhver overføring av verdier som direkte eller indirekte kommer aksjeeieren til gode.  

 

9.10.5 Aksjeeiernes rettigheter  

Alle aksjer gir lik rett i selskapet. I vedtektene kan det likevel bestemmes at det skal være aksjer 

av ulike slag (flere aksjeklasser). Vedtektene skal i så fall angi hva som skiller aksjeklassene, og 

aksjenes samlede pålydende innen hver klasse. 

Aksjeeierne har rett til å møte i generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget 

valg. Møteretten kan ikke begrenses i vedtektene.  

Hver aksje gir én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene. Vedtektene kan 

inneholde bestemmelser om stemmerettsbegrensning som er knyttet til person. I vedtektene 

kan det også fastsettes at aksjene i en aksjeklasse ikke skal gi stemmerett eller skal ha begrenset 

stemmevekt. 

9.10.6 Økonomi 

9.10.6.1 Krav til kapitalinnskudd 

Aksjekapitalen skal være minimum kr. 30 000. 

Aksjeeierne plikter ikke å gjøre innskudd i selskapet eller i tilfelle i selskapets konkursbo i større 

utstrekning enn det som følger av grunnlaget for aksjetegningen. 

9.10.6.2 Låneopptak 

Et aksjeselskap har anledning til å ta opp lån. 

9.10.6.3  Utdeling fra selskapet  

Aksjelovens kapittel 8 regulerer utdeling av utbytte. Beslutning om utdeling av utbytte treffes av 

generalforsamlingen etter at styret har lagt frem forslag om utdeling eller annen anvendelse av 

overskudd. Det kan ikke besluttes utdelt høyere utbytte enn styret har foreslått eller godtar. 

Generalforsamlingen kan etter godkjenning av årsregnskapet for siste regnskapsår, gi styret fullmakt 

til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap. Fullmakten kan ikke gjelde 

for lengre tid enn frem til første ordinære generalforsamling. Innenfor rammen av aksjeloven kan det 

vedtektsfestes handlingsregler for disponering av, herunder utdeling av utbytte. Dersom selskapet 

ved sin virksomhet ikke skal ha til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte, skal vedtektene 

inneholde bestemmelser om anvendelse av overskudd og av formuen ved oppløsning.  

9.10.7 Vurdering  
Aksjeselskap gir eierstyring gjennom generalforsamlingen. Loven stiller ikke de samme kravene til 

hvilke saker som skal behandles av medlemmene som for et IKS.  

Aksjeselskap gir ikke merverdiavgiftskompensasjon. Med store investeringer som i dette tilfellet, vil 

dette øke kostnadene. Alternativt må en av kommunene; eller et selskap med de to kommunene 

som eiere bygge og eie avløpsrenseanlegget. Dette øker antall aktører, og antall avtaleparter og 

transaksjoner mellom selskap.  

Aksjeselskap er mer egnet til forretningsmessig virksomhet enn et interkommunalt selskap.  

KS-Konsulent vurderer aksjeselskap som mindre aktuell organisering enn interkommunalt selskap.    
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 Sammenstilling likheter og forskjeller IKS, SA og AS 

De viktigste likheter og forskjeller mellom interkommunalt selskap, samvirkeforetak og aksjeselskap 

er oppsummert i tabellen under.  

 Interkommunalt 
selskap 

Samvirkeforetak Aksjeselskap 

Lov Lov om 
interkommunale 
selskap 

Lov om 
samvirkeforetak 

Lov om aksjeselskap 

Medlem/eier Deltaker i 
interkommunalt 
selskap 

Medlem av 
samvirkeforetaket 
basert på samhandling 

Aksjonær i selskapet.  

Deltakernes ansvar Ubegrenset ansvar Begrenset ansvar Begrenset ansvar 

Formål Kommunal 
tjenesteyting 

Brukernytte Kapitalavkastning. 
Vedtektene for 
selskapet kan 
presisere at formålet 
ikke er å skaffe 
aksjonærer økonomisk 
utbytte  

Samvirke mellom 
deltakere, 
medlemmer eller 
aksjeeiere 

Deltakerne benytter 
som oftest selskapet 
for å utføre 
kommunale oppgaver 
i utvidet egenregi.  

Samvirke mellom 
medlemmene og 
samvirkeforetaket. 
Kobling mellom eierne 
og medkontrahenter. 

Ingen tilsvarende 
samvirke eller kobling. 
Selskapets 
medkontrahenter 
trenger ikke være de 
som også eier 
selskapet. 

Omsetning Kun kommuner, 
fylkeskommuner og 
andre 
interkommunale 
selskap kan være eiere 
 
Kan ikke selges.  
 
Kan omdannes med 
flere eller færre 
deltakere 

Medlemskapet kan 
ikke selges/overdras til 
andre. Foretaket kan 
ikke kjøpes opp. 
 

Aksjer kan i 
utgangspunktet 
omsettes, dvs den 
enkelte aksjonær kan 
selge sine aksjer. 
Forkjøpsrett kan 
reguleres i vedtekter. 
Selskapet kan kjøpes 
opp av andre. 

Avkastning og 
økonomiske 
rettigheter 

Deltakerne kan ikke ta 
utbytte.  
 

Overskudd anvendes 
etter regulering i 
vedtektene. Mulig å 
gjøre avsetning til 
kapitalkonto basert på 
medlemmenes 
omsetning i foretaket. 

Utgangspunktet mulig 
å få en andel av 
selskapets overskudd 
ved utbytte (basert på 
eierandel). 
Kan begrenses ved 
regulering i vedtekter 
om at selskapet ikke 
har som formål å 
skaffe aksjonærer 
økonomisk utbytte. 
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Styringsmulighet – 
organisatoriske 
rettigheter 

Representantskap, 
styret og daglig leder.  
 
Alle deltakerne skal 
være representert i 
representantskapet  
 

Årsmøte, styret og 
daglig leder. 
Medlemmene i 
samvirke er 
representert ved 
utsending til årsmøtet. 

Generalforsamling, 
styret og daglig leder. 
Aksjonærer har rett til 
å møte på 
generalforsmaling, 
stemme, få 
opplysninger mv. 

Stemmerett Selskapsavtalen 
regulerer 
stemmevektingen i 
representantskapet. 

På årsmøte har 
medlemmene har hver 
sin stemme. 

Hver aksje gir én 
stemme når noe annet 
ikke følger av loven 
eller vedtektene.  

Skatt - eierskap Deltakelse i 
interkommunalt 
selskap utløser ikke 
skatteplikt 

Medlemskapet 
beskattes ikke.  
Medlemmene (eierne) 

betaler kun skatt av 

det de tar ut i lønn og 

utbytte. 

 

Aksjene inngår i 
grunnlaget for 
formuesbeskatning. 
Eventuelt utbytte fra 
selskapet er underlagt 
alminnelige regler om 
utbyttebeskatning. 
Salg av aksjer utløser 
beskatning 

Skatt produksjon Interkommunale 
selskap er 
skattepliktige. 
Selskap som kun 
utfører tjenester til 
selvkost og ikke har 
som mål å tjene 
penger, vil kunne få 
unntak. Betingelsen 
for fritak er at 
organisasjonen «ikke 
har erverv til formål». 

Et samvirkeforetak er 
skattepliktig. 
Foretaket selv er 
ansvarlig for 
innberetning og 
betaling av skatt. 

Aksjeselskap er 
skattepliktige. 
Foretaket selv er 
ansvarlig for 
innberetning og 
betaling av skatt. 
 

 

 Stiftelse 

Stiftelse er regulert gjennom stiftelsesloven. Stiftelser har ikke eiere. Kommunene vil derfor ha ingen 

eller begrenset eierstyring i en stiftelse. Avløpsrensing er etter vår oppfatning et selvkostfinansiert 

tjenesteområde det ikke er formålstjenlig å organisere i en stiftelse.  

Dette skyldes de store investeringene som kommunene mister kontroll over, og det forholdet at 

regelverket om offentlige anskaffelser og utvidet egenregi ikke tilfredsstiller kontrollkravet. 

10 Eierstyring og selskapsledelse 
Begge kommunene har i sine kommunale eierskapsmeldinger beskrivelser av hvordan de vil utføre 

sin eierstyring og hvilke forventninger eller krav kommunen har til selskapsledelsen i hvert selskap de 

eier.  

Vi anbefaler at disse vurderes og tilpasses særskilt for et eventuelt nytt interkommunalt selskap. 

Dette bør skje ut fra en tilpasning til formål og de tjeneste- og forretningsområder selskapet skal ha. 

Å hente erfaringer fra andre interkommunale selskap innenfor denne sektoren vil være nyttig. 
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11 Økonomiske fordelingsmodeller 
Ved bygging av renseanlegget vil det påløpe investeringskostnader og driftskostnader når anlegget 

tas i bruk. Fra mulighetsstudien heter det: 

«En av de større umiddelbare effektene man kan forvente med et stort felles renseanlegg – alternativ 

Nedre Glomma RA, er reduserte driftskostnader. Det foreligger flere studier, både internasjonalt og 

nasjonalt, som bekrefter at jo større renseanleggene er, jo lavere relative driftskostnader har man.» 

Kostnaden skal fordeles på eierkommunene. I dette avsnittet belyses ulike fordelingsmodeller. 

Fordelingsmodellene har ikke til hensikt å være grunnlag for fastsetting av avgiftsnivå, men som 

grunnlag for en prinsipiell vurdering.  

Fra mulighetsstudien har vi følgende opplysning: 

Ett felles renseanlegg er vurdert å ha lavere investeringskostnad sammenlignet 
med utvidelse av de to separate anleggene man har i dag. I en sammenligningsvurdering 

er det, med gitte forutsetninger og usikkerheter, estimert byggekostnad for utvidelse av Alvim RA 
og RA øra (separat rensing i hver by) på henholdsvis ca. 152 mill NOK og ca. 214 mill NOK, dvs. 
totalt ca. 366 mill NOK. Overføringsanlegg og utvidelse av renseanlegget i Fredrikstad for å 
behandle avløp fra begge byer (Nedre Glomma RA) er sammenligningsvis beregnet til a ha 
en byggekostnad pa ca. 340 mill NOK. Det må forventes betydelige besparelser mhp. 

driftskostnader når avløpsrensingen slås sammen i ett større anlegg – Nedre Glomma RA. 
Forventet total besparelse vil ligge i størrelsesorden 250 – 300 mill. NOK i anleggenes 
levetid. 

Selskapet bør legge til rette for en nøysom drift og en effektiv økonomisk modell. I det ligger det en 

likeverdighet, og at modellen er enkel, transparent og bærekraftig over tid - herunder at den har et 

forsvarlig egenkapitalnivå. Fordelingsmodellene som her presenteres er basert på erfaringer fra 

andre tilsvarende selskap og anlegg. I dette avsnittet drøftes prinsipp som kan legges til grunn ved 

endelig fordeling av investerings- og driftskostnader. 

Naturlige kostnadsdrivere for renseanlegget er antall innbyggere og mengde avløp, målt i 

kubikkmeter. Tilførsel av forurensningskonsentrasjoner vil også være en mulig kostnadsdriver. Det 

antas at variasjonen mellom de to kommunene er små, og vi har derfor her sett bort fra dette.  De 

ulike fordelingsmodellene nedenfor er basert på antall innbyggere og mengde avløp, samt vekting 

med fast og variabel del. 

I tabellen under vises oversikt over antall innbygger i kommunene ved inngangen til 2018 og 20191. 

Kommune Innbyggere  

pr 1.1.2018 

Innbyggere  

pr 1.1.2019 

 

Vekst 

Sarpsborg kommune 55 543 55 997 0,8 

Fredrikstad kommune 80 977 81 772 1,0 

 

Tabellen under viser mengde avløp fra de respektive kommunene i 2017 og 2018. For synliggjøring av 

kostnadsfordeling er mengden omgjort til andel.   

 

Kommune 

Vannmengde tilført  

1000 m3 – 2018 

Andel 

2018 

Vannmengde tilført  

1000 m3 – 2017 

Andel 2017 

Sarpsborg kommune   8 215 0,4   8 978 0,39 

                                                           
1 Kilde: SSB 22.februar 2019 https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde 
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Fredrikstad kommune 12 076 0,60 14 165 0,61 

 
 

 Fordelingsmodeller 

Alternativ 1: Fordeling basert på innbyggertall 
Alternativ 2: Fordeling basert på vannmengde 
Alternativ 3: Fordeling 60% fastledd og 40% variabelt 
Alternativ 4: Fordeling 50/50 
 

11.1.1 Alternativ 1 og 2 
Fra mulighetsstudien er investeringskostnaden stipulert til kr 340 mill. Dette beløpet legges til grunn i 
modellene som skisseres her. I tabellen under er fordeling av investeringskostnader vist etter 
innbyggertall og etter tilført avløpsmengde. Hvorvidt vi legger til grunn antall innbygger eller 
vannmengde vil kostnadsfordelingen være tilnærmet lik. Denne fordelingsnøkkelen kan også legges 
til grunn for alle driftskostnader.  
 

 
Fordeling av 
investeringskostnad 

Kostnad etter antall 
innbygger 

Kostnader etter 
vannmengde tilført 
2018 

Vekting 
(innbygger/ 
vannmengde) 

Sarpsborg kommune 138,33 mill. kr 137,65 mill. kr 0,41/0,4 

Fredrikstad kommune 201,67 mill. kr 202,35 mill. kr 0,59/0,6 

 
Det vil være naturlig å legge til grunn oppdaterte innbyggertall pr 31.12 i året før.  
 
Alternativ 1 vil være forutsigbart, men ikke inneha incitament til å redusere vannmengde. Det er et 
mål å redusere overvannet i begge kommunene.  
 
Alternativ 2 bygger på kostnader etter vannmengde, og en vil kunne påvirke kostnadene ved å 
redusere vannmengde/overvann. Måling av volum vann kan gjøres fortløpende, men endelig 
avregning vil først foreligge ved årets slutt. Det innebærer at endelig kostnadsfordeling først vil 
foreligge ved årets slutt. Dette innebærer en marginal større usikkerhet for kommunene da 
reduksjon i overvann i f.eks. Sarpsborg kommune vil tilsi at Fredrikstad må bære en større andel av 
kostnader – også de faste. 
 
Det er et mål å redusere overvannet i begge kommunene. Det er derfor ønskelig at 
fordelingsmodellen må ivareta incitament og motivasjon for den enkelte kommune for å få redusert 
overvannet, og derigjennom redusert kostnadene uten at kostnadene veltes over til den andre 
kommunen.  
 

11.1.2 Alternativ 3 - Fordeling 60% fastledd og 40% variabelt  
Kostnadene kan deles i følgende hovedkategorier: drift (personalkostnader, forbruk, faste og variable 
driftskostnader), avskrivninger og finanskostnader.  
 
En stor del av anleggets kostnader vil være faste over tid og dette taler for at fastleddet er større enn 
det variable leddet (speile kostnadsfordeling). Samtidig vil omfang av driften være påvirket av 
mengde mottatt til rensing, dvs. antall kubikk avløp mottatt.  
 
I alternativ 3 fordeles kostnadene både ut ifra antall innbygger (faste kostnader) og volum vann 
(variable kostnader). Antall innbygger vil være en rettferdig og relativ konstant andel og naturlig å 
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legge til grunn for fastleddet. Driftskostnadene vil være delvis påvirket av hvor mye vann som tilføres 
anlegget og det er derfor naturlig at den del av kostnadene som er variable fordeles etter tilført 
vannmengde.  
 
En eksakt prosentfordeling mellom fastledd og variabelt ledd bør beregnes når investeringskostnad 
og driftskostnader er endelig kjent. Det er i dette alternativet satt 60/40. 
 

11.1.3 Alternativ 4: 50/50 
Et annet alternativ er hvor kostnadene fordeles likt mellom to kommuner, dvs. en kostnadsdeling på 
50/50. Dette ut ifra en vurdering av at kommunene ønsker lik innflytelse. En lik kostnadsdeling 
innebærer at en større andel av kostnadene overføres innbyggerne i Sarpsborg enn i Fredrikstad, mot 
at en får lik innflytelse. Dette vil kunne oppleves som urimelig for innbyggerne i Sarpsborg. 
 
Lik innflytelse i selskapet vil kunne reguleres gjennom selskaps- eller samarbeidsavtaler og fordeling 
av likt styringsansvar.  
 
Modellene anbefales å være transparente og regulering og hyppighet på oppdatering anbefales å 
konkretiseres. Innbyggertall som legges til grunn i kostnadsfordeling vil være naturlig å oppdatere 
årlig basert på SSB tall pr 31.12. året før og vannmengde pr 31.12 driftsåret. 
 

 Vurdering 

KS-Konsulent gir ingen anbefaling av modell. Modellen som velges må skape likeverdighet mellom 
kommunen, og være enkel, transparent og bærekraftig over tid. Regulering og hyppighet på 
oppdatering må avtales. Innbyggertall som legges til grunn i kostnadsfordeling vil være naturlig å 
oppdatere årlig basert på SSB tall pr 31.12. året før og vannmengde pr 31.12 driftsåret.  
 
Vi har merket oss at det underveis i arbeidet har vært rettet oppmerksomhet fra deltakerne i 
arbeidsgruppen på modeller som både ivaretar at det er mange faste utgifter; og samtidig har 
incentiver for å redusere mengden overvann. Alternativ 3 er eksempel på en slik modell.    

12 Leveranser til andre kommuner 
Det er flere nabokommuner som det vil være naturlig etter hvert knytter seg til avløpsrenseanlegget. 
Dette gjelder blant annet Hvaler og Rakkestad kommuner. Det forutsettes at kommuner som knytter 
seg til betaler for faktiske kostnader; både kapitalkostnader og driftskostnader. Dette vil medføre en 
lavere kostnad for eierkommunene da nye kommuner vil måtte ta en andel av kapitalkostnadene.   
 

13 Åpningsbalanse 
Alle selskap skal alltid ha en egenkapital som er forsvarlig ut ifra risikoen ved og omfanget av 

virksomheten. Ved etablering av selskapet skal det settes opp en oppstilling av selskapets 

eierandeler, egenkapital og gjeld.  

Før etablering av selskapet må en gjøre avklaringer på hva som skal være en del av felles anlegg og 

hvorvidt dette skal gå inn i selskapet som tinginnskudd. Avhengig av hvilke anlegg og hvordan man 

løser ut tomten anlegget skal bygges på, vil dette påvirke åpningsbalansen. Eksempel på anlegg som 

allerede er på Øra er biogassanlegg og råtnetanker.  

Det forutsettes at dette avklares i den tekniske utredningen og i den videre planleggingen av 

samarbeidet. 
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14 Konsekvenser ved bortfall av selvkostområdet avløp i FREVAR KF 
FREVAR KF driver Fredrikstad kommunes prosessanlegg for avløpsrensing, vannproduksjon, 

energigjenvinning og avfallhåndtering. I tillegg driver foretaket næringsvirksomhet hovedsakelig 

gjennom produksjon og salg av biogass og damp. Figuren under2 beskriver FREVARs tjenester i dag.

 

Foretaket har ansvar både for kommunale oppgaver, som er selvkostfinansiert, og konkurranseutsatt 

næringsvirksomhet, hvor resultatene fra næringsvirksomheten utgjør potensialet for disponering av 

resultatet som utdeling til kommunen og til egenkapitalen i FREVAR. 

I dette felles arbeidet for Fredrikstad og Sarpsborg kommuner er det belyst og forsøkt tatt hensyn til 

styrkene ved FREVAR KFs kompetanse og kapasitet for det nye samarbeidet mellom de to 

kommunene. Dette ligger også til grunn for å anbefale å videreføre tjeneste- og forretningsområdene 

i et nytt felles interkommunalt selskap. 

Som grunnlag for Fredrikstad kommunes vurderinger av et framtidig samarbeid med Sarpsborg har 

FREVAR KF initiert en utredning som belyser konsekvensene for Fredrikstad kommune. 

15 Konsekvenser for ansatte 
Arbeidsmiljøloven, hovedavtalen for kommunal sektor og arbeidsgiverpolitikk i hver kommune og 

FREVAR regulerer de ansattes rettigheter.  

Vi legger til grunn at en organisasjonsendring kan føre til en virksomhetsoverdragelse i henhold til 

arbeidsmiljølovens § 16 med de rettigheter det gir. Alle nåværende fast ansatte i Sarpsborg og 

Fredrikstad kommuner med oppgaver som blir overført til nytt selskap, eller annen kommune, vil bli 

tilbudt ansettelse i samme stillingsstørrelse i den nye virksomheten.  

Vi anbefaler å gjøre en konkret vurdering av dette når vedtak om organisering fattes. Det er lovkrav 

om informasjon om og gjennomføring av virksomhetsoverdragelser.  

                                                           
2 Figur hentet fra Sluttrapport Bærekraftig drift for fremtiden datert 31.08.2018 utarbeidet av EY 
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16 Konsekvenser for abonnenter  
Et nytt renseanlegg vil øke kostnadene for avløp og derigjennom kostnadene for abonnentene.  Ett 

felles renseanlegg er vurdert å ha lavere investeringskostnad sammenlignet med utvidelse av de to 

separate anleggene man har i dag. 

Abonnentenes forståelse av endringen, og hva dette betyr for dem, er viktig å belyse.  Fra 

mulighetsstudien vet vi at erfaringer fra andre studier viser at det er betydelige driftsmessige 

besparelser når anleggene blir større, noe som kan gi utslag i form av lavere kommunale avgifter.  

Et større anlegg/selskap vil også ha mulighet for å tiltrekke seg kompetanse som igjen gir en større 

mulighet for å nyttiggjøre seg innovasjon og teknologi, og derigjennom få en mer effektiv og 

bærekraftig drift som er gunstig både for økonomi og miljø. Nedre Glomma RA vil derfor potensielt 

kunne føre til lavere kommunale avgifter, sammenlignet med fortsatt drift ved RA Øra og Alvim RA.   

De økte kostnadene skal igjen fordeles på den enkelte husstand etter selvkost. En økonomisk modell 

som legger til rette for en likhet for innbyggene i begge kommunene basert på selvkost anbefales å 

legges til grunn jfr. avsnitt om økonomiske fordelingsmodeller. 

Dette prosjektet krever god informasjon og kommunikasjon overfor både innbyggere, leverandører, 

ansatte og beslutningstakere. I kommunikasjonen vil det være naturlig å legge vekt på hovedfordelen 

som er ivaretakelse av og rensing av miljøet i Nedre Glomma og muligheten det gir i form av økt 

livskvalitet og bruksverdi.  

17 Anbefaling fra KS-Konsulent as 
KS-Konsulent anbefaler ut fra en samlet vurdering å la samarbeidet omfatte avløpsområdet inkludert 

biogassanlegg og håndtering av restprodukter fra rensing av avløpsvann. Videre bør samarbeidet 

organiseres slik at det sikrer et utviklende fagmiljø, kostnadseffektiv styring og administrasjon og et 

potensiale for i felleskap å utvikle den sirkulære økonomien. Dette kan omfatte å ha som intensjon 

om å utvide samarbeidet til flere tjenester og å utvide antall deltakende kommuner. 

KS-Konsulent anbefaler for dette samarbeidet å danne et interkommunalt selskap. Denne 

organiseringen sikrer effektiv samhandling, god rolleavklaring og færrest mulig transaksjoner mellom 

parter. Dette nye interkommunale selskapet kan overta alle dagens tjeneste- og forretningsområder i 

FREVAR. De to kommunene vil da få utført et ulikt antall tjenester fra selskapet. Dette er en løsning 

som vi mener ivaretar både Sarpsborg og Fredrikstads interesser, og at begge kommuner kan sikre 

reell innflytelse som er et krav for å komme inn under utvidet egenregi. Denne løsningen legger godt 

til rette for utvidet egenregi, og gir god anledning til å utvide samarbeidet med flere 

deltakerkommuner. Etableringen av et interkommunalt samarbeid krever ytterligere forberedelse før 

vedtak i hvert av bystyrene. I dette tilfellet må også vurderinger som gjelder FREVAR KFs belyses 

nærmere. Juridiske forhold vil også måtte knyttes til de løsninger som ønskes gjennomført.  

KS-Konsulent tar ikke nå stilling til modell for kostnadsfordeling. Dette bør vurderes nærmere når 

flere sider ved prosjektet er avklart. Vi anbefaler imidlertid at modellene gjøres transparente og at 

regulering og hyppighet på oppdatering avtales. Innbyggertall som legges til grunn i 

kostnadsfordeling vil være naturlig å oppdatere årlig basert på SSB tall pr 31.12. året før og 

vannmengde pr 31.12 driftsåret.  

Etablering av et interkommunalt selskap krever ytterligere forarbeid. Dette arbeidet bør organiseres 

som et prosjekt med en realistisk og målrettet framdriftsplan lages. Neste kapittel omhandler 

etablering av et interkommunalt selskap. 
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18 Etablering av interkommunalt selskap  
Erfaringer fra liknende prosesser viser at etableringen av et felles selskap tar fra 6 – 12 måneder fra 

beslutning er tatt i kommunestyrene til oppstart av ny enhet. Jo, flere deltakende kommuner, jo, 

lengre tid kan det ta. 

Vi anbefaler at det etableres et eget prosjekt for gjennomføring av etableringen under ledelse av en 

prosjektleder. Det må sikres en god involvering og deltakelse fra de ansattes organisasjoner i 

prosjektet. Samtidig må det sikres at alle involverte kontinuerlig gis en enhetlig og oppdatert 

informasjon om status og framdrift.  

 Tiltak i forberedelsen 

Viktige aktiviteter i etableringen vil være: 

 Mandat og rammer for etableringen fra folkevalgt organ 

 Etablere styringsgruppe samt prosjektgruppe for gjennomføring 

 Lage mandat for styringsgruppen som igjen tildeler prosjektoppdrag til prosjektgruppen 

 Utarbeide selskapsavtale for det interkommunale selskapet samt eierstrategi ut fra lovpålagt 

innhold, og eventuelle tillegg for dette selskapet 

 Lage felles beslutningsgrunnlag for behandling i kommunestyrene. Vedtak om etablering og 

godkjenning av selskapsavtale må være eksakt likelydende.  

 Oppnevning av representanter til representantskapet anbefale vedtatt samtidig med vedtak 

av selskapsavtalen  

 Forberede organisering av nytt selskap 

 Lokalisering av ressurser og utstyr 

 Verdifastsettelser og engangsoppgjør 

 Lage mediestrategi for informasjon til innbyggerne og samarbeidspartnere 

 Utarbeide instruks for valgkomite samt styreinstruks 

 Valg av styrende organer 

 Utpeking av daglig leder 

 

Tilsetting av prosjektleder som forutsettes å bli daglig leder i det interkommunale samarbeidet, kan 

skje tidligere slik at vedkommende også har ansvar på et tidligere tidspunkt.  

Når styrende organer er valgt, og daglig leder er utpekt starter arbeidet med 

virksomhetsoverdragelsen. Dette vil være følgende aktiviteter: 

 Innmelding i enhetsregisteret (Brønnøysund)  

 Organisere selskapet 

 Lage stillingsbeskrivelser og kravspesifikasjoner for lederstillinger 

 Ansette/velge ut ledere 

 Brev til alle nåværende ansatte med informasjon om rettigheter ved 

virksomhetsoverdragelse, tilbud om stilling i det nye selskapet og svarfrist 

 Utarbeide nye arbeidsavtaler  

 Avklare pensjonsforhold og inngå overføringsavtale 

 Utarbeide budsjett for første driftsår 

 Etablere nødvendige nye rutiner/prosedyrer 

 Utarbeide styrende dokumenter og strategier 
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 Inngå avtaler om kjøp av nødvendige eksterne støttetjenester 

 Gjennomføre lønnsharmonisering 

 Utvikle kompetanseplaner 

 Implementere ny felles logo 

 Gjennomføre nødvendige analyser  

 

En del av aktivitetene vil pågå parallelt. 

 Kritiske suksessfaktorer 

Noen kritiske suksessfaktorer er: 

 God kommunikasjon med styringsgruppe, ansattes representanter og verneombud 

 Overholde framdriftsplan 

 Likelydende kommunestyrevedtak 

 Innmelding i Enhetsregisteret  

  Risikohåndtering 

 Ressursavtaler må overholdes. Medlemmer i prosjektgruppen må ha tid til å utføre den 

jobben de har blitt satt til 

 Tidlig planlegging i kalender slik at framdriftsplanen er mulig å holde 

 Koordinering av kommunestyrenes behandling av felles beslutningsgrunnlag 

 

19 Kilder 
 Sarpsborg bystyre, PS 51/18 - sak 18/03511 – 21.06.18 - Avløpssamarbeid Nedre 

Glommaregionen 

 Fredrikstad bystyre, PS 88/18 – 17/19425 - 20.06.18 - Avløpssamarbeid Nedre 

Glommaregionen 

 Mulighetsstudien fra mai 2018 - MULIGHETSSTUDIE AVLØPSBEHANDLING I NEDRE GLOMMA-

REGIONEN – utført av COWI 

 Kommuneloven 

 Lov om interkommunale selskap 

 Aksjeloven 

 Lov om Samvirkeforetak 

 Forskrift om offentlige anskaffelser 

 Fredrikstad kommune – eierskapsmelding – 2010 

 Sarpsborg kommune – eierskapsmelding - 2018 
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Om KS-Konsulent as 
KS-Konsulent as er et konsulentselskap som er heleid av KS, Kommunesektorens organisasjon. KS-

Konsulent arbeider i tråd med KS' verdigrunnlag og policy. KS-Konsulent as arbeider primært med 

kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskap. Vi er 19 rådgivere med ledererfaring fra 

ulike tjenesteområder og topplederstillinger i kommunal sektor.  

Dette oppdraget er utført av seniorrådgivere Kristine C Hernes og Arild S Stana, hvor sistnevnte har 

vært vår prosjektleder og hovedkontaktperson overfor oppdragsgiver.  
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SKISSEPROSJEKTRAPPORT 7

1 Sammendrag 
Felles avløpsrenseanlegg for Sarpsborg og Fredrikstad kommuner har i dette 

delprosjektet fått arbeidsnavnet Nedre Glomma RA, forkortet til NGRA i etterfølgende 

beskrivelser.  

I en tidligere mulighetsstudie (Johannessen og Holmskau, 2018) ble sammenlignbare 

kostnader for fortsatt separat drift ved Alvim RA og Øra RA, sammenlignet med felles 

avløpsrensing ved NGRA. Forutsetningen for denne øvelsen var en kjent 

prosessteknologi, bestående av biologisk rensing i MBBR (Moving Bed Bio Reactor) og 

flotasjon som sluttseparasjon. For alternativet hvor både på Alvim og Øra består skulle 

forbehandlingen beholdes som ved dagens anlegg og sedimenteringsbassengene 

gjøres om til forsedimenteringsbasseng. Ved NGRA skulle også eksisterende anlegg 

ved Øra bestå, med samme funksjoner som over, men med tilpasset (økt) kapasitet 

for å også motta og behandle avløpsvann fra Sarpsborg. Rehabiliteringstiltak ved 

eksisterende anlegg var ikke en del av de sammenlignbare kostnadene, da det ble 

forutsatt at siden anleggene var om lag like gamle hadde man om lag samme 

rehabiliteringsbehov. 

Skisseprosjektet har hatt fokus på følgende: 

› Verifikasjon av dimensjoneringsgrunnlag 

› Valg av teknologi for avløpsrensing 

› Valg av trasé og løsninger for overføring av avløpsvann fra Sarpsborg 

› Dimensjonering og utforming av anlegg 

› Kostnadsberegninger 

 

Dimensjoneringsgrunnlag er utarbeidet etter kjente prinsipper for bransjen og i stor 

grad basert på veiledere utarbeidet av Norsk Vann, og kan for NGRA grovt 

oppsummeres som følger: 

› Dimensjoneringshorisont (år): 2050 

› Tilknytning i år 2050:  

Fredrikstad     117 100 pe 

Sarpsborg       81 500 pe 

› Vannmengder i år 2050:  

Qdim       3 800 m³/t 

Qmaksdim      6 600 m³/t 

 

Utover ovennevnte dimensjoneringsgrunnlag er det forutsatt at mengden biosubstrat 

som skal behandles i det eksisterende biogassanlegget ved FREVAR ikke skal økes, 

sammenlignet med dagens nivå. 

Teknologivalg for avløpsrensingen er i skisseprosjektet innledningsvis basert på en 

overordnet gjennomgang av «all» kjent tilgjengelig teknologi. Fra denne er det valgt 

ut 10 forskjellige teknologier som er vurdert som aktuelle for NGRA, og som har vært 
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gjenstand for en mer detaljert evaluering. Følgende utvalg vektede kriterier er videre 

benyttet for valg av prosessløsning for vannbehandlingen (vekttall i parentes): 

› Energi (3) 

› Kjemikalieforbruk (1) 

› Vedlikeholdsbehov (2) 

› Kompakthet (3) 

› Robusthet – følsomhet for belastningsvariasjoner (3) 

› Kompetansebehov / kompleksitet (1) 

› Lukt og støy (1) 

› Modenhet (3) 

› Fleksibilitet mhp. fremtidig krav til nitrogenfjerning (1) 

› Fleksibilitet mhp. strengere krav til fosforfjerning (1) 

› Fosforgjenvinning (2) 

› Fjerning av «nye» forurensninger (mikroplast, legemiddelrester) (1) 

 

Basert på denne evalueringen er det konkludert at den beste løsningen for 

vannbehandlingen ved NGRA er forsedimentering, MBBR, kjemisk felling og flotasjon. 

Dvs. den løsningen som ble forutsatt for mulighetsstudien, kommer altså best ut også 

når den sammenlignes med annen kjent teknologi. Dette er en vel etablert løsning, 

som er benyttet på mange anlegg både i Norge og i utlandet. En såkalt moden 

prosess.  

Det er ytret ønske om at man også skal vurdere mer innovative løsninger, og 

prosessløsningene med 3. og 4. høyest poengsum i evalueringen er nettopp eksempler 

på innovative løsninger: Direkte membranfiltrering (DMF) som FREVAR allerede kjører 

pilot-tester på, og «Nereda» teknologien som nå er nylig bygget i Strömstad sitt nye 

avløpsrenseanlegg. Begge disse teknologiene ble også besluttet at skulle 

kostnadsberegnes, men ikke like detaljert som hovedprosessløsningen 

(Forsedimentering + MBBR + flotasjon). 

En mer kvalitativ evaluering ligger til grunn for valg av slambehandlingsmetode, og 

her anbefales det at NGRA benytter eksisterende råtnetanker og 

prosesskombinasjonen pasteurisering + termofil utråtning, dvs. tilsvarende dagens 

løsning. Driften av råtnetankene må legges om fra seriell drift til parallell drift for å 

tilfredsstille krav til både hydraulisk oppholdstid og stoffbelastning. Av evaluerte 

teknologier forventes det at denne prosesskombinasjonen gir høyest gassproduksjon, 

noe som er miljømessig gunstig da overskuddsgassen på FREVAR også i fremtiden 

forventes oppgradert til drivstoffkvalitet for kjøretøy. 

Valg av trasé og løsninger for overføring av avløpsvann fra Sarpsborg. Avløpet fra 

Sarpsborg samles i ny pumpestasjon ved Alvimveien. Derfra pumpes avløpet til 

Borgeveien ved Borge ungdomsskole. Trase for pumpeledning følger dagens 

reservevannsledning. Videre fra Borgeveien til Øra oppdimensjoneres dagens 

hovedavløpsledning, inkludert to nivåløftere. Fra siste nivåløfter i Klokkerstuveien 

vurderes det ny trase for hovedavløpsledning, i stedet for å følge Habornveien følges 

Klokkerstuveien og Kortbølgen frem til nytt/dagens renseanlegg. 

Dimensjonering og utforming av avløpsrenseanlegget er basert på Norsk Vanns 

veileder nr. 168/2009. Mht. forbehandlingen er det som nevnt forutsatt å benytte 
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eksisterende anlegg, og kapasiteten vurderes å være tilfredsstillende med unntak av 

innløpspumper og innløpsrister. Her må det suppleres med 1 stk. ny skruepumpe og 2 

stk. nye innløpsrister. Sand- og fettfangene kan bestå som de er. Eksisterende 

sedimenteringsbassenger gjøres funksjonsmessig om fra primærfellingsbassenger til 

forsedimenteringsbassenger, og da er fremtidig hydraulisk belastning innenfor 

akseptable verdier. Ny skruepumpe og nye innløpsrister vil kunne tilpasses 

eksisterende bygningsmasse. 

Nye prosesstrinn (MBBR og flotasjon) plasseres i eget bygg som vil ha brutto 

grunnflate på ca. 3000 m² (ca. 71 x 42 m). Avløpsvannet forutsettes renne med 

gravitasjon fra det eksisterende anlegget til det nye. Deretter løftes vannet i det nye 

anlegget med pumper til en høyde som gjør at det kan renne med selvfall gjennom de 

nye behandlingstrinnene og ut i Glomma. 

Av hensyn til god hydraulisk fordeling og gjennomstrømning ved både høye og lave 

belastningssituasjoner, samt begrensninger i maskinell utrustning, er anlegget delt 

opp i 8 linjer. Hver linje består av to trinn luftede bassenger i MBBR, 3 stk. 

flokkuleringsbasseng og ett flotasjonsbasseng. I det nye bygget inngår funksjoner 

som; trafo, tavlerom, kjemikalierom, polymerrom, ventilasjonsrom, 

luktreduksjonsanlegg, blåsemaskinrom, slamlager, kontrollrom, WC og bøttekott. 

Det nye bygget forutsettes lokalisert som vist i figuren nedenfor. Området er "tildelt" 

prosjektet i samråd med FREVAR, og vi har ikke oppfattet at det påhviler området 

restriksjoner. Av hensyn til forventet dårlige grunnforhold vil det være utfordrende 

fundamenteringsmessig, noe som også medfører at bygningsmassen i hovedsak vil 

plasseres over terreng. Dette har en negativ konsekvens i form av økte kostnader til 

fundamentering, men er positivt i den forstand at man kan benytte høyden til å slippe 

det behandlede vannet til resipienten uten energibruk. Det poengteres at det ikke er 

utført geotekniske undersøkelser av området. Dette bør snarlig utføres for å sikre 

forutsetninger for grunnforholdene, metode og omfang av fundamenteringstiltakene. 

 

 

Figur 1. Lokalisering av nytt vannbehandlingsanlegg og hygieniseringsanlegg for NGRA 
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I forbindelse med slambehandlingen forutsettes det som nevnt over at eksisterende 

råtnetanker kan benyttes. Nytt hygieniseringstrinn må imidlertid etableres, og av 

hensyn til øvrig infrastruktur knyttet til slambehandlingen anbefales det at dette 

lokaliseres i nytt bygg ovenpå eksisterende sedimenteringsbasseng (linje 4 og 5), som 

antydet i figuren ovenfor. 

Anlegget vil ha en vesentlig høyere gassproduksjon enn dagens anlegg. det er derfor 

inkludert en utvidelse av anlegget for håndtering og oppgradering av biogassen. 

Det er tatt frem investeringskostnader for et felles anlegg som oppfyller de kjente 

kravene til sekundærrensing og nitrogen rensing. Videre er det tatt frem en kostnad 

for faseutbygging, først sekundærrensing etterfulgt av et trinn for nitrogenrensing på 

et senere tidspunkt. Tallene er som avtale sjablonmessig beregnet for to separate 

anlegg. 

 

Det er ikke utført usikkerhetsanalyse (eks. P50/ 85) 

Driftskostnader for et felles renseanlegg er beregnet til ca 11 mill lavere pr år enn to 

separate anlegg. Dette er medregnet strømkostnader for overføring av avløpsvannet 

fra Sarpsborg til Fredrikstad 

 

 

 

  

Felles renseanlegg NGRA inkl ledningsanlegg i mill NOK
Sekundærrensing 727               
Nitrogenrensing 1 022            
Faseutbygging 1 059            

Renseanlegg for Fredrikstad kommune inkl. ledningsanlegg
Sekundærrensing 495               
Nitrogenrensing 701               
Faseutbygging 728               

Renseanlegg for Sarpsborg kommune inkl. ledningsanlegg
Sekundærrensing 250               
Nitrogenrensing 397               
Faseutbygging 415               
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2 Innledning 
Rensing av avløpsvann i Nedre Glommaregionen skjer i dag i hovedsak ved 2 anlegg; 

Alvim RA i Sarpsborg og Øra RA i Fredrikstad. Både Alvim og Øra RA er bygget og satt 

i drift på slutten av 80-tallet. Begge anleggene har fått krav fra Fylkesmannen om 

sekundærrensning og begge anleggene har behov for oppgradering. Sarpsborg og 

Fredrikstad vokser tettere og tettere sammen og ansees nå som et felles tettsted av 

SSB. Det eksisterer flere interkommunale samarbeid mellom kommunene allerede, og 

i forbindelse med at begge renseanlegg har behov for en oppgradering ble det 

gjennomført en mulighetsstudie (Johannessen og Holmskau, 2018) som så på 

kostnader samt fordeler og ulemper ved å slå sammen renseanleggene sammenlignet 

med å ha to separate anlegg som i dag. Mulighetsstudien konkluderte med at et felles 

anlegg ville være mest lønnsomt, og i dette skisseprosjektet er dette konseptet, Nedre 

Glomma renseanlegg (NGRA), vurdert nærmere. Skisseprosjektet har hatt fokus på 

følgende: 

› Verifikasjon av dimensjoneringsgrunnlag fra mulighetsstudien 

› Valg av teknologi for avløpsrensing 

› Valg av trasé og løsninger for overføring av avløpsvann fra Sarpsborg 

› Dimensjonering og utforming av anlegg 

› Kostnadsberegninger 

 

Det er utarbeidet 7 prosjektnotater i løpet av skisseprosjektet.  

› PN 1 er en prosjektdefinisjon, hvor mål, omfang og suksesskriterier for prosjektet 

er beskrevet.  

› PN 2 Funksjonskrav og dimensjoneringsforutsetninger. 

› PN 3 Vurdering av alternative prosessløsninger for skisseprosjektet. 

› PN 4 Dimensjonering av valgte hovedalternativ og alternative løsninger.  

› PN 5 Geoteknisk vurdering av deler av ledningstraseen. 

› PN 6 Dimensjoneringsforutsetninger overføringsanlegg. 

› PN 7 Dimensjonering av utslippsledning. 

Det er videre utarbeidet flytskjemaer, plan og lengdesnitt, samt modell og tegninger 

av anlegget. 

For valgte prosesser og alternative prosesser er kostnader estimert basert på 

budsjettilbud fra leverandører og grove kostnadsestimat. Det tekniske nivået som er 

lagt til grunn er beskrevet i denne rapporten.  

Det er gjennomført geotekniske vurderinger på et generelt grunnlag. Det er ikke 

gjennomført geotekniske undersøkelser.  
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2.1 Dimensjoneringsgrunnlag for renseanlegget 

2.1.1 Befolkningsvekst 
Dimensjonerende år for utvidelse av renseanleggene er satt 30 år frem i tid, det vil si 

år 2050. Det forutsettes lik vekst i tilknytning frem mot år 2050 i de to 

rensedistriktene. Det er tatt utgangspunkt i en tilknytning på 79 000 pe i Fredrikstad 

og 55 000 pe i Sarpsborg per 2019. En befolkningsøkning på 1,2 % legges til grunn for 

begge kommunene i beregningene. Dette gir følgende økning avrundet til nærmeste 

hundre: 

Fredrikstad: 38 100 pe 

Sarpsborg: 26 500 pe 

Forventet tilknytning i 2050 for Fredrikstad og Sarpsborg vil da være henholdsvis 117 

100 pe og 81 500 pe, og NGRA skal derfor behandle avløpsvann for en total befolkning 

på nærmere 200 000 personer. Dette tilsvarer en total økning i tilknytning på 47 % 

som tilsvarer en vekstfaktor 1,47. 

2.1.2 Vannmengder 
For å estimere dimensjonerende vannmengder for Øra RA er timesverdier fra en 

periode på 2 år benyttet, fra slutten av 2015 til slutten av 2017. For Alvim RA er 

timesverdier fra juni 2016 til desember 2017 brukt. 

Metodikk fra Norsk Vann rapport 168-2009 er brukt for å estimere dimensjonerende 

vannmengder for Øra RA og Alvim RA. Qdim,2017 er estimert fra den maksimale 

timetilrenning ble overskredet i 50 % av årets døgn (medianverdi). Dimensjonerende 

vannmengde, Qdim, 2017: 

 

Qdim,2017 for Øra RA: 1 870 m³/t 

Qdim,2017 for Alvim RA: 1 140 m³/t 

Bestemmelse av Qmaksdim,2017 er gjort ut fra massebalanseberegninger mht. rensing av 

fosfor. Utgangspunktet for massebalanseberegningene var å definere hvor store 

avløpsmengder som kan tillates å gå i overløp (urenset), og samtidig oppnå en 

gjennomsnittlig rensegrad på minimum 90 % over året. Beregnet Qmaksdim, 2017 er som 

følger: 

Qmaksdim,2017 for Øra RA: 3 160 m³/t 

Qmaksdim,2017 for Alvim RA: 1 927 m³/t 

Økning i avløpsmengder som følge av våtere klima, med mer intense 

nedbørshendelser vil forutsettes kompensert med opprydding i avløpsnettet hvor 

fellessystemer skiftes ut med separatsystemer, samt avlastning i lokale overløp. Det 

inkluderes derfor ikke vannmengder fra en evt. økning i regnvann inn på avløpsnettet 

grunnet klimaendringer. Det forutsettes videre at andelen avløpsvann fra industri er 

som i dagens situasjon, dvs. det legges ikke opp til særskilt økning/reduksjon mhp. 
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industriavløp. Den økte vannmengder skal kun skal tilsvare økning i 

befolkningsveksten. 

Økning i avløpsmengder baseres på spesifikke vannmengder på 200 l/pe*d, 

befolkningsvekst som angitt ovenfor og en maks. timefaktor (kmaks) på 1,4. Dette gir 

følgende beregning av fremtidig Qdim og Qmaksdim: 

 ����,��	� =  ����.���  +  ∆����,��	����� 

Øra RA: ����,���� = 1870 �� �⁄ +   ��� ! "#∙� ∙�%&��"#⁄
�' ( �⁄  ∙&��� ! �)⁄  ∙ 1,4+  ≈ -1870 + 445/ �� �⁄ ≈ 2315 �� �⁄    

Alvim RA: ����,���� = 1140 �� �⁄ +   ��� ! "#∙� ∙�2���"#⁄
�' ( �⁄  ∙&��� ! �)⁄  ∙ 1,4+  ≈ -1140 + 310/ �� �⁄ ≈ 1450 �� �⁄    

��345���,��	� =  ��345���.���  +  ∆��345���,��	����� 

Øra RA: ��678���,���� = 3160 �� �⁄ +  2 ∙ 445 �� �⁄ = 4050 �� �⁄    

Alvim RA: ��678���,���� = 1972 �� �⁄ +  2 ∙ 310 �� �⁄ = 2592 �� �⁄    

Et felles renseanlegg (NGRA) skal dermed dimensjoneres for (avrundet til nærmeste 

100-tall): 

Qdim,NGRA,2050 = Qdim,Øra,2050 + Qdim,Alvim,2050 = 3 800 m³/t 

Qmaksdim,NGRA,2050 = Qmaksdim,Øra,2050 + Qmaksdim,Alvim,2050 = 6 600 m³/t (1 800 l/s) 

I forbindelse med beregning av slamproduksjon benyttes også midlere vannmengde. 

Midlere vannmengder er beregnet til følgende: 

Øra RA: �����#!,���� = 1585 �� �⁄ +   ��� ! "#∙� ∙�%&��"#⁄
�' ( �⁄  ∙&��� ! �)⁄  +  ≈ 1900 �� �⁄  

Alvim RA: �����#!,���� = 1010 �� �⁄ +   ��� ! "#∙� ∙�2���"#⁄
�' ( �⁄  ∙&��� ! �)⁄  +  ≈ 1230 �� �⁄  

Midlere vannmengde til NGRA er summen av disse: 

Qmiddel, NGRA,2050 = Qmiddel,Øra,2050 + Qmiddel,Alvim,2050 = 3 130 m³/t 

Det er også gjort en beregning av Qmaks basert på vannføringsdata fra 2017 og en 

iterativ beregningsmodell. Denne metoden gir en Qmaks på 3680 m³/t (1 022 l/s) på 

Alvim RA og 5870 m³/t (1600 l/s) på Øra RA. For NGRA gir det en samlet Qmaks på 

9550 m³/t (2700 l/s). Rister og sand- og fettfang dimensjoneres for Qmaks mens de 

resterende rensetrinnene dimensjoneres for Qdim eller Qmaksdim. Forskjellen mellom 

Qmaks og Qmaksdim verdiene vil da gå i overløp etter sandfanget, og vi unngår å slippe ut 

helt urenset avløpsvann.  

Qmaks, NGRA,2050 = 9 550 m³/t (2 700 l/s) 
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2.1.3 Stoffmengder 
For å estimere nåværende dimensjonerende stoffmengder er data fra akkrediterte 

prøver innhentet for perioden 2016-2017 for Øra RA. Før dette hadde man problemer 

med returstrømmer som påvirket innløpskonsentrasjonene. For Alvim RA er data fra 

perioden 2015-2017 brukt. Målingene er brukt for å estimere midlere og 

dimensjonerende stoffbelastninger for eksisterende anlegg.  

I forurensningsforskriften §14-11 er det stilt krav om minimum 24 prøver i året for 

renseanlegg med tilknytning på 10 000 pe eller mer. For at kravet om 

sekundærrensing skal overholdes kan maksimalt 3 av de 24 prøvene overskride 

rensekravene, det vil si at 87,5 % av prøvene skal tilfredsstille rensekravene. 90-

persentilen av stoffbelastningen er valgt som dimensjonerende verdi, for å ha en 

margin i forhold til sekundærrensekravet. Midlere og dimensjonerende belastning (90-

persentil) for organisk stoff (KOF og BOF5) for begge anleggene, og samlet (NGRA), er 

vist i tabell 1 nedenfor. 

Tabell 1. Midlere og dimensjonerende (90-persentil) stoffbelastning for KOF og BOF5 i år 2050 

Anlegg 

Midlere belastning 

(kg/døgn) 

Dimensjonerende belastning 

(kg/døgn 

KOF BOF5 KOF BOF5 

Alvim RA 9 000 2 900 11 800 4 000 
Øra RA 19 600 6 400 28 100 8 400 
NGRA 28 600 9 300 39 900 12 400 

 

Suspendert stoff er ikke en parameter det er stilt krav til i utslippstillatelsene, men er 

nyttig informasjon knyttet til dimensjonering av slambehandlingen. Som 

dimensjonerende mengde brukes her 90-persentilen. Dette gir midlere og 

dimensjonerende verdier for suspendert stoff som vist i tabell 2. 

Tabell 2. Midlere og dimensjonerende (90-persentil) SS-belastning i 2050 inn til renseanleggene 

Anlegg 

Suspendert stoff (SS) 

(kg/døgn) 

Midlere Dimensjonerende 

Alvim RA 4 700 6 800 
Øra RA 10 500 16 000 
NGRA 15 200 22 800 

 

Det kan i fremtiden komme krav om nitrogenrensing. Dimensjonering av 

nitrogenrensning er avhengig av valg av prosess, men for å få en idé av hva det kan 

være oppgis her 90-persentilen. Tabell 3 viser dimensjonerende nitrogenbelastninger. 

Tabell 3: Midlere og dimensjonerende belastning (90%-til) for tot-N for 2050 

Anlegg 

Tot-N 

(kg/døgn) 

Midlere Dimensjonerende 

Alvim RA 632 794 
Øra RA 1338 1661 
NGRA 1970 2455 
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2.1.4 Septik 
Både Alvim RA og Øra RA tar imot septik i dag. På Øra blandes septik med 

innkommende avløpsvann (eget septikmottak som drives av Pettersen & Pinnerød), så 

stoffmengdene er inkludert i innløpsverdiene i avløpsvannet. Anlegget drives i dag med 

avvanning og rejektvannet ledes til innløpet på renseanlegget. Avvannet septik legges 

på barkseng, dvs. sendes ikke til slambehandling. Septikmengdene har vært ca. 

4500 m³/år og maks. ca. 50 m³/d. Når man nå sannsynligvis skal inn med biologisk 

rensetrinn ved Øra RA kan det være fornuftig å ikke fortsette eksisterende praksis, 

men heller kjøre septik rett inn på slambehandlingen.  

Ved Alvim RA ble septik tidligere også sluppet på avløpsvannet (i Gatedalen), men 

etter at det nye slambehandlingsanlegget er satt i drift mottas i dag septik på anlegget 

og blandes ikke inn i vannstrømmen. I 2016 mottok Alvim i underkant av 4000 m³/d 

(oppgitt 3678 m³ i 2017). Dersom man antar dette spres over 200 arbeidsdager utgjør 

dette i gjennomsnitt ca. 20 m³/d. Anlegget er dimensjonert for å motta 8400 m³/år 

(som gir midlere mengde på ca. 40 m³/d) og maksimalt 100 m³/d. 

Befolkningsveksten som er behandlet ovenfor vil etter all sannsynlighet i størst mulig 

grad vil skje i områder med tilgang til avløpsnett, slik at mengden septik vil ikke øke 

nevneverdig. Det forutsettes derfor at dagens mengder opprettholdes også i 

fremtiden. Videre legges følgende konsentrasjoner for septik til grunn: 

20 000 mg KOF/l, 8 000 mg BOF5/l og 10 000 mg SS/l.  

2.1.5 Temperatur 
Dimensjonerende vanntemperatur er valgt til min. 6 °C og maks. 18 °C ved Øra RA, 

og min. 5 °C og maks. 17 °C for Alvim RA basert på temperaturmålinger fra 2015-

2017 for Øra RA og 2014-2016 for Alvim RA. For et felles renseanlegg (NGRA) settes 

dimensjonerende vanntemperatur til min. 5,5 °C og maks. 18 °C da det forutsettes at 

temperaturen på avløpsvannet vil være tilnærmet lik temperaturen i dag. 

2.1.6 Oppsummering av dimensjoneringsgrunnlag 
NGRA skal dimensjoneres for følgende vannmengder og stoffmengder i 2050: 

Qmiddel 3 130 m³/h (869 l/s) 

Qdim  3 800 m³/h (1 056 l/s) 

Qmaksdim 6 600 m³/h (1 833 l/s) 

Qmaks 9 550 m3 /h (2 653 l/s) 

Tabell 4. Midlere og dimensjonerende stoffbelastning i år 2050 

Parameter 

 

Stoffmengder 

(kg/d) 

Middel Dim. 

BOF5 9 300 12 400 
KOF 28 600 39 900 
TN 1970 2455 
SS 15 200 22 800 
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2.2 Valg av prosessløsning for vannbehandlingen 

2.2.1 Rensekrav og andre krav til prosessen 
I dag har Øra RA en utslippstillatelse som sist ble revidert av Fylkesmannen i 2013, 

Alvim RA sin utslippstillatelse ble sist revidert i 2009. Begge anleggene har i dag krav 

til 90 % fosforrensing over året og at dagens renseeffekt på BOF5 og KOF minst skal 

opprettholde dagens nivå. På Øra er det presisert at dette tilsvarer 60 % renseeffekt 

på BOF5 og 40 % renseeffekt på KOF. Øra RA og Alvim RA har imidlertid krav om 

sekundærrensing fra henholdsvis 2020 og 2021, altså en renseeffekt på 70 % på BOF5 

når utløpskonsentrasjonen overstiger 25 mg/l og 75 % rensegrad på KOF når 

utløpskonsentrasjonen overstiger 125 mg/l. I tillegg til rensning av organisk stoff skal 

utslippet av prioriterte stoffer ikke overstige det som kan forventes fra behandling av 

avløpsvann.  

For å forbedre forholdene i resipienten kan det bli aktuelt å øke rensegraden av blant 

annet fosfor for renseanlegget. Det kan også bli aktuelt å redusere en rekke 

mikroforurensinger, f.eks. aktive bakterier og virus, legemiddelrester, pesticider og 

biocider. I fremtiden kan det også bli aktuelt å fjerne mikroplaster fra avløpet. 

Mikroplast som forurensningskilde har vært i spesielt fokus i de siste årene, men det er 

i dag begrenset med kunnskap om skadevirkninger fra mikroplast i naturen og 

hvordan rensingen bør skje. Konvensjonelle rensemetoder med biologisk og kjemisk 

rensing er ikke tilpasset for å fjerne mikroforurensinger. For å redusere disse typer av 

mikroforurensinger i avløpsvann trengs en eller flere poleringsprosesser.  

Dersom det kommer krav om nitrogenrensing vil det bli gitt en tidsfrist på et visst 

antall år (signalisert 7 år) på å innføre renseteknologien så kravet kan overholdes. Det 

kan også bli aktuelt med fosforgjenvinning i fremtiden. 

Det nye renseanlegget skal altså overholde krav om 90 % P-fjerning og 

sekundærrensekrav. I skisseprosjektet har også følgende mulige fremtidige krav blitt 

vurdert: 

› Krav til N-fjerning (70 % reduksjon) 

› Forhøyet fosforkrav (95 % reduksjon)  

› Krav til fjerning av mikroforurensinger; legemiddelrester, mikroplast, etc. 

› Krav til P-gjenvinning 

2.2.2 Vurdering av alternativer for vannbehandling 

3.2.2.1  Evalueringskriterier 

Kriteriene i Tabell 5 er benyttet for å evaluere prosesskonsept for NGRA. Alle kriterier 

er ikke vurdert som like viktige for NGRA, og derfor er de ulike kriteriene vektet fra 1 

til 3. Vektingen er basert på vektingsparametere for FREVAR i Sintef sin rapport i 
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forbindelse med teknologivalg for fremtidige renseanlegg for FREVAR og MOVAR 

(Helness, 2017), samt på innspill fra arbeidsgruppen.   

Tabell 5. Kriterier og vekting for vurdering av prosesser for NGRA 

Kriterier Vekting (0-3) 

Energiforbruk 3 
Kjemikalieforbruk 1 
Vedlikeholdsbehov 2 
Kompakthet 3 
Robusthet (følsomhet for belastningsvariasjoner) 3 
Kompetansebehov/kompleksitet 1 
Lukt og støy 1 
Modenhet 3 
Fleksibilitet mhp. på fremtidige N-krav 1 
Fleksibilitet mhp. på strengere P-krav 1 
Fosforgjenvinning 2 
Fjerning av "nye" forurensninger (mikroplast, legemiddelrester, etc.) 1 

3.2.2.2 Aktuelle prosesskonsept 

I første omgang er vannbehandlingsprosesser vurdert med bakgrunn i at det uansett 

vil bli en eller annen type biogassanlegg for behandling av slam. Alternativer for 

slambehandling vurderes i kap. 3.3. Det er forutsatt at alle prosessalternativer har 

forbehandling bestående av innløpsrister + sand- og fettfang. 

Prosessene i Figur 2 og Figur 3 vurderes som aktuelle alternativer for å overholde 

sekundærrensekrav og krav til 90 % fosforfjerning. Figur 2 viser meget forenklede 

flytskjemaer over vurderte prosessløsninger uten biologisk fosforfjerning (V1-V6). V1 

og V2 basert på konvensjonell aktivslamteknikk med simultanfelling, med henholdsvis 

forsedimentering og forfiltrering. V3 er aktivslam med MBR-konfigurasjon (Membrane 

Bio Reaktor) og simultanfelling. V4 og V5 er prosesser med konvensjonell MBBR-

teknikk (Moving Bed Bio Reactor). V4 har forsedimentering, V5 forfiltrering. V6 

representerer DMF-prosessen (Direkte Membran Filtrering). 

Figur 3 viser prosesser (VP1-VP4) med biologisk fosforfjerning (Bio-P). VP1 og VP2 er 

prosesser med konvensjonell aktivslam-Bio-P (VP1 har forsedimentering og VP2 har 

forfiltrering). VP3 representerer HIAS-prosessen (MBBR) og VP4 Nereda-prosessen. 

Alle prosessene er komplettert med kjemisk felling av fosfor og skivefilter for å sikre at 

man vil overholde kravene til 90 % fosforfjerning. Nereda-prosessen kan driftes med 

simultanfelling. 
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Figur 2. Forenklede flytskjema for vannbehandling for prosessløsningene V1 til V6 (uten Bio-P) 

 

 

  

 
 

Figur 3. Forenklede flytskjema for vannbehandling for prosessløsningene VP1 til VP5 (Bio-P) 

 

I prosjektnotat 3 (vedlegg 3) fremkommer en mer utførlig informasjon og vurdering av 

fordeler og ulemper om de vurderte prosesskonseptene. 
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3.2.2.3  Evaluering av prosesskonsept 

De ulike prosessløsningene er vurdert ut ifra kriteriene som er listet opp i tabell 5 

ovenfor. Det er gitt poeng i en skala fra -3 til 3 ut ifra hvor gode den enkelte 

prosessløsning er vurdert for hvert kriterium. Tabell 6 viser poenggivingen etter 

vekting. 
 

Tabell 6. Vurdering av vannbehandlingsprosesser for NGRA, vektede poeng 

 

Tabell 6 viser at alternativene basert på konvensjonell MBBR-teknologi kommer best ut 

når alle kriterier er poengsatt og vektet, med 13 og 6 poeng for henholdsvis V4 og V5.  

V4 er altså en MBBR-prosess med forsedimentering, kjemisk felling av P og flotasjon. 

V5 er samme prosess som V4, bortsett fra at man har byttet ut forsedimenteringen 

mot forfiltrering. Alternativ V4 og V5 er begge velprøvde løsninger med mange 

installasjoner både i Norge og utenlandsk. I MBBR-prosesser vokser mikroorganismene 

på biofilmbærere som flyter rundt i vannmassene. Mikroorganismene bryter ned 

organisk stoff (BOF5 og KOF). 

  

Figur 4. MBBR-prosessen: Eksempel på biofilmbærere (til venstre) og sil ved utløpet (til høyre) 
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V1 AS 3 -1 0 -6 -3 0 0 6 1 0 -2 -1 -3

V2 AS 3 -1 0 -3 -3 0 0 3 1 0 -2 -1 -3

V3 MBR -3 -1 -2 3 -3 -1 0 0 1 2 -2 2 -4

V4 MBBR 0 -1 0 0 6 2 1 6 1 0 -2 0 13

V5 MBBR 0 -1 0 0 3 1 1 3 1 0 -2 0 6

V6 DMF 6 -1 0 6 -3 0 1 -6 0 2 -2 1 4

VP1 AS-P 0 2 -2 -6 0 -1 0 3 1 0 2 0 -1

VP2 AS-P 0 2 -2 -6 0 -1 -1 0 1 0 2 0 -5

VP3 MBBR-P 0 2 -2 -3 0 -1 -1 -6 -2 0 2 0 -11

VP4 Nereda-P 6 2 0 -3 0 -2 -1 -3 2 0 2 -1 2

Prosessløsning
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Det er valgt å gå videre med alternativ V4 som prioritert prosesskonsept 

(hovedalternativ) for NGRA. For dette alternativet kan eksisterende forbehandling ved 

Øra RA utnyttes, hvor det eksisterende primærfellingstrinnet kan utnyttes som 

forsedimentering. MBBR-trinnet, den kjemiske fellingen og flotasjonen plasseres i et 

nytt bygg.  

Etter de to MBBR-alternativene, har alternativ V6 (Direkte Membranfiltering, DMF) og 

alternativ VP4 (Nereda) høyest poengsum. V6 og VP4 (DMF og Nereda) er innovative 

løsninger, uten kjente installasjoner i Norge. Som representanter for nyere og 

innovative teknologier er det også valgt å se nærmere på disse løsningene som 

alternativer til hovedalternativet V4 (MBBR). Disse alternative prosesskonseptene er 

også dimensjonert og kostnadsestimert, men ikke med samme detaljeringsnivå som 

for hovedalternativet. 

DMF-prosessen (V6) testes nå ved Øra RA. Dette er den mest kompakte prosessen av 

de som er vurdert. Man vil få en energieffektiv prosess, når man tar i betraktning den 

økte biogassproduksjonen som følge av at man vil kun produsere primærslam. 

 

Figur 5. Prosesskonfigurasjon for direkte membranfiltrering (DMF) med kjemisk 

felling/koagulering (etter Hey 2016) 

Nereda-prosessen er basert på SBR-prinsippet (satsvis prosess). For NGRA blir Qmaksdim 

dimensjonerende for prosessen, og prosessen må dimensjoneres med nesten like store 

volumer for å oppnå sekundærrensekrav som for å oppnå nitrogenfjerning. Det kan 

være mulig å redusere dimensjonerende hydraulisk belastning ved å komplettere 

prosessen med overvannsrenseprosesser, og dermed få en mer kompakt prosess. Det 

er imidlertid usikkert hvor mye volumene kan reduseres, og Nereda-prosessen er 

sannsynligvis kun interessant for NGRA hvis man prioriterer å innføre N-fjerning 

allerede fra starten. Da kan prosessen ev. være konkurransedyktig i forhold til andre 

prosesser med nitrogenfjerning (da skal prosessen ha lavt energi- og kjemikalieforbruk 

og være robust og kompakt i forhold til konvensjonell aktivslam). 
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Figur 6. Illustrasjon av ulike faser i Nereda-prosessen samt de mekanismer som er involvert for å 

danne aerobt granulært slam 

 

2.3 Aktuelle suppleringsprosesser 

2.3.1 Nitrogenfjerning 
Hvis NGRA får krav til nitrogenfjerning i fremtiden så kan de tre prosesskonseptene 

som er valgt for videre vurderinger utvides med nitrogenfjerning. Hovedalternativet 

(MBBR-prosessen) kan kompletteres med MBBR-volumer for nitrifisering, 

fordenitrifisering og etterdenitrifisering. Øvrige deler av anlegget kan brukes som 

tidligere. For DMF-alternativet kan membranene benyttes i en MBR-IFAS-prosess. 

Utløpet kan også behandles i en anammox-prosess, når denne prosessen er 

ferdigutviklet. Nereda-alternativet dimensjoneres for nitrogenfjerning fra start, og 

forventes kun å være aktuell hvis man velger å bygge et anlegg med nitrogenfjerning 

fra starten. 

 

 

Figur 7. Mulig konfigurasjon for biologisk nitrogenfjerning i et MBBR-anlegg 

2.3.2 Rejektvannsrensing (anammox) 
Hvis anlegget utvides med nitrogenfjerning så vil det sannsynligvis bli aktuelt å 

etablere et eget rensetrinn for fjerning av nitrogen fra rejektvann fra avvanning av 

utråtnet slam. Denne strømmen har høy temperatur og høy ammoniumkonsentrasjon, 

og passer derfor for rensing med anammox-prosessen. Anammox-bakterier benytter 
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nitritt og ammonium for å produsere energi, og kan benytte CO₂ som karbonkilde. 

Prosessen kombineres med nitrittasjon, for produksjon av nitritt til anammox-

prosessen, og benevnes da deammonifikasjon (eller nitrittasjon-anammox). Prosessen 

har lavt energiforbruk, og krever ikke tilsats av ekstern karbonkilde, hvilket gjør det 

kostnadseffektivt å innføre separat rensing av nitrogen fra rejektvannet. 

2.3.3 ActifloTM 
Perioder med mye infiltrasjon og innlekking kan gi store mengder tynt avløpsvann. 

Man kan vurdere å etablere et separat renseanlegg for overvann i et separat 

renseanlegg. Dette kan øke rensegraden totalt sett, og eventuelt kan man da også 

dimensjonere hovedanlegget for en lavere hydraulisk belastning. ActifloTM er en 

lamellsedimenteringsprosess som bruker mikrosand i kombinasjon med polymer for å 

danne fnokker med høy sedimenteringshastighet. Mikrosand resirkuleres i prosessen 

vha. en hydrosyklon. Prosessen leveres av Veolia, men der er også alternative 

prosesser på markedet som benytter det samme prinsippet. Prosessene er kompakte, 

og kan startes opp relativt raskt. Prosessen produserer også et relativt tynt slam som 

må fortykkes. 

 

Figur 8. ActifloTM-prosessen 

2.3.4 Tertiærfiltrering 
Fylkesmannen har varslet at det kan bli aktuelt å øke rensegraden for fosfor, for å 

forbedre forholdene i Oslofjorden. Det kan også bli aktuelt å redusere en rekke 

mikroforurensinger, f.eks. aktive bakterier og virus, legemiddelrester, pesticider og 

biocider. I fremtiden kan det også bli aktuelt å fjerne mikroplaster fra avløpet. For å 

øke reduksjonen av fosfor, samt for å redusere ulike typer av mikroforurensinger og 

mikroplast i avløpsvann trengs en eller flere poleringsprosesser. Dette kan f.eks. være 

kontinuerlige sandfilter, skivefilter eller membraner. DMF-prosessen inkludere allerede 

membraner, og kan dermed oppnå høy renseeffekt for disse stoffene uten 

komplettering med andre trinn for tertiærfiltrering. 
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Kontinuerlig spylte sandfilter: 

Etter separasjon av biologisk og kjemisk slam vha. sedimentering eller flotasjon er det 

normalt med en partikkelkonsentrasjon på 5-20 mg/l i utløpet. Sandfilter, i 

kombinasjon med kjemisk felling, kan brukes som etterpoleringstrinn for å redusere 

mengden partikler i avløpet. Dette kan redusere mengden fosfor i utløpet, og samtidig 

fjerne en del mikroplast. Fjerningen av legemidler, virus, bakterier og parasitter er 

imidlertid lav ved bruk av kun sandfilter. Mesteparten av mikroplast kan fjernes. 

Sandfilter kan kombineres med ozonering. Da oppnår man normalt god fjerning av 

legemidler, virus og bakterier. 

Konvensjonelle sandfilter med intermittent tilbakespyling kan benyttes, men sandfilter 

av type Dynasand er mer kompakte. I Dynasand-filter strømmer vannet oppover 

gjennom et sylindrisk sandfilter. Disse sandfiltre kan ha kontinuerlig innløp og er 

selvrensende (kontinuerlig tilbakespyling).  

Det kan være aktuelt å komplettere hovedalternativet (MBBR) og Nereda-alternativet 

med polering i sandfilter. DMF-alternativet har allerede membranfiltrering, og vil ikke 

trenge et etterpoleringstrinn. 

 

    Figur 9. Dynasandfilter 

 

Skivefilter: 

Trommel- eller skivefilter kan benyttes for å separere etterfelt kjemisk slam. Prinsippet 

for trommelfiltre er en horisontal sylinder som er kledd med en filterduk og er ca. 50 

prosent neddykket. Skivefilter er en modifikasjon av trommelfilter, hvor filterarealet er 

økt ved å plassere filter som skivesegmenter på en roterende aksel. Avløpsvann 

kommer inn i senter av sylinderen og strømmer gjennom filterduken. Duken rengjøres 

ved at sylinderen sakte roterer mens spyledyser spyler slammet av duken og ned i ei 

slamrenne. Det er flere produsenter av skivefilter, f. eks. Hydrotech (Veolia) og Nordic 

Water. Lysåpningen i filterduken varierer fra 40 til 300 mikron, men det vanligste er å 

bruke duk med 100 mikron lysåpning. Denne prosessen er dermed mest aktuell for å 
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øke fjerningen av fosfor i utløpet, og kan ikke forventes å fjerne like mye 

mikroforurensinger som sandfilter eller membraner med mindre lysåpning. Trommel- 

og skivefiltre produserer et relativt tynt slam (ca. 1 % TS) som må fortykkes. 

 

Figur 10. Hydrotech skivefilter 

 

Membran: 

Membraner kan benyttes for å fjerne mikroplaster, bakterier, virus og legemidler, 

avhengig av lysåpningen for membranene. Det er ikke vurdert som aktuelt å 

komplettere MBBR-prosessen (hovedalternativet) eller Nereda-alternativet med 

membraner.  

2.4 Oppsummering - vurdering prosessalternativer 
De vannbehandlingsprosesser som er valgt for videre vurderinger er presentert 

nedenfor. Samtlige alternativer forutsetter at man benytter eksisterende anlegg for 

forbehandling og forsedimentering. 

› Hovedalternativ: 

- MBBR, kjemisk felling av fosfor, flotasjon 

› Alternative prosesskonsept: 

- Nereda 

- Direkte membranfiltrering 

› Mulige supplerende prosesser: 

- Nitrogenfjerning 

- Rejektvannsrensing (annamox) 

- ActifloTM (regnvann/overvannsrensing) 

- Tertiærfiltrering (kontinuerlig spylte sandfilter, skivefilter, membran) 

 

2.5 Valg av slambehandlingsmetode 
Ved Øra RA har man en prosess med pasteurisering og termofil utråtning.  I 

biogassanlegget er det også et pasteuriseringsanlegg for å hygienisere ulike 
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biosubstrater. Slam og biosubstrat blandes og samråtnes i råtnetankene. Dagens 

løsning blir videreført til NGRA i skisseprosjektet. Prosesskombinasjonen gir høyere 

gassproduksjon enn alternative prosesser, noe som er miljømessig gunstig da 

overskuddsgassen på FREVAR også i fremtiden forventes oppgradert til 

drivstoffkvalitet for kjøretøy. 

Eksisterende råtnetanker kan benyttes også for NGRA. For å håndtere en økt 

belastning må driften av råtnetankene må legges om fra seriell drift til parallell drift. 

Kapasiteten i eksisterende pasteuriseringsanlegg for slam fra avløpsrenseanlegget er 

imidlertid ikke tilstrekkelig for hverken utvidet RA Øra eller NGRA, og et nytt 

pasteuriseringsanlegg må etableres. 

Hvis det er andre aspekter ved f.eks. termisk hydrolyse som gjør at man heller ønsker 

denne prosessen, så er det mulig å tilpasse valgte prosesskonsepter til denne 

løsningen senere. 

 

2.6 Dimensjonering og anleggsutforming – 
Hovedkonsept 

2.6.1 Forbehandling og primærseparering 
Forbehandling og primærseparering er like for de tre prosessalternativene som er 

dimensjonert i skisseprosjektet (MBBR, DMF og Nereda). Eksisterende bygg benyttes 

for disse funksjonene. 

Forbehandlingen ved Øra RA består av 2 stk. parallelle innløpsrister og 2 stk. parallelle 

luftede sand-/fettfang. Kapasiteten for ristene er 2340 m³/t per rist, 4680 m³/t totalt 

(2 x 650 l/s). Ristene ved NGRA skal ha kapasitet å håndtere Qmaks på 9550 m3/t 

(2653 l/s). Det vil dermed være behov for å utvide kapasiteten for ristene med 4870 

m³/t (1353 l/s). Hvis man installerer 2 stk. rister med en kapasitet på 2430 m³/t (675 

l/s) så vil man ha kapasitet å håndtere Qmaks med de fire ristene i drift. Hvis en av 

ristene er ute av drift så vil man ha kapasitet å rense 7110 m³/t (1975 l/s), hvilket er 

mer enn Qmaksdim (6600 m³/h, 1 833 l/s). Dette er vurdert å gi tilfredsstillende 

redundans. De to nye ristene kan f.eks. plasseres i eksisterende VonRoll basseng. 

Dette betinger også ombygging/tilpasning av kanal foran og etter innløpsristene. 

Sandfangene ved Øra RA har et volum på 765 m³, altså er oppholdstiden 12 min ved 

Qdim (3800 m³/t), 7 min ved Qmaksdim (6600 m³/t) og 5 min ved Qmaks (9550 m³/t). 

Dette er akseptable oppholdstider, og dermed er utvidelse av sandfangkapasitet ikke 

nødvendig. 

Når det gjelder fettfangene, så vil fremtidig overflatebelastning bli høyere enn hva 

Norsk Vanns veileder anbefaler (~36 m³/m²*t). Dette vurderes imidlertid ikke som 

svært kritisk, da evt. overskytende fett vil uansett fjernes effektivt i 

forsedimenteringen som flyteslam. En ombygging av fettfangene vil bli 

uforholdsmessig kostbart i forhold til effekten og anbefales derfor ikke. 
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De hydrauliske forhold i eksisterende anlegg er ikke kontrollert i detalj. I forbindelse 

med kanaloverføring mellom innløpsskruepumper og innløpsrister må det påregnes 

ombygging for økt kapasitet. Det samme gjelder før- og etter sandfangene, og i 

forbindelse med overføringskanalen til eksisterende flokkuleringskammer. I tillegg bør 

det påregnes ombygging og kapasitetsøkning av overløp etter sandfang. Ny 

forbigangsrenne rundt innløpsrister må også påregnes og kan kombineres med 

etablering av nye rister i VonRoll rommet. 

Eksisterende sedimenteringsbassenger ved Øra RA benyttes til forsedimentering i 

dimensjoneringen av det nye Nedre Glomma RA.  

Veiledende dimensjonerende overflatebelastning i Norsk Vann rapport 168-2009 er 

2,4 m³/m²-t ved Qdim og 4,8 m³/m²-t ved Qmaksdim (gjelder nominelt areal). Ved bruk 

av eksisterende sedimenteringsbassenger ved Øra RA blir overflatebelastningen 2,37 

m³/m²-h ved for estimert Qdim for NGRA i 2050 (3800 m³/t). For Qmaksdim (6600 m³/t i 

2050) blir overflatebelastningen 4,12 m³/m²-t. Dermed forventes eksisterende 

sedimenteringsbassenger å ha kapasitet til å fungere som forsedimentering ved NGRA 

frem til 2050. Eksisterende installasjoner for kjemikaliedosering beholdes, for å ha 

muligheten å kunne dosere kjemikalier til prosessen i fremtiden. Det vil kunne 

redusere belastningen på MBBR-trinnet ved anlegget ved behov. 

2.6.2 MBBR og flotasjon 
Dimensjoneringsdata for en MBBR-prosess med to parallelle linjer og to reaktorer i 

serie per linje er vist i Tabell 7. Prosessen er dimensjonert slik at 

sekundærrensekravene skal overholdes ved NGRA ved dimensjonerende belastning i 

2050. 

Tabell 7. Dimensjoneringsdata for MBBR-prosess ved NGRA 

Parameter Enhet Verdi 

Totalt vått volum m³  3 965 
Oppholdstid ved Qmaksdim min 36 
Antall linjer stk. 8 
Antall reaktorer i serie stk. 2 
Vanndyp m 7,0 

 

Dimensjoneringsdata for fellings- og flokkuleringstrinnet ved NGRA er vist i Tabell 8. 

Tabell 8. Dimensjoneringsdata for flokkuleringsbasseng ved NGRA 

Parameter Enhet Verdi 

Antall linjer stk. 8 
Antall kammer pr linje stk. 2 (3*) 
Total oppholdstid ved Qdim min 11 
Totalt vått volum m³  709 
Vanndyp m 5,0 

*Først ett kammer i midten og deretter 2 separate på hver side (se layout) 

 

Dimensjoneringsdata for flotasjonstrinnet ved NGRA er vist i Tabell 9. 
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Tabell 9. Dimensjoneringsdata for flotasjonstrinn ved NGRA 

Parameter Enhet Verdi 

Totalt overflateareal m² 768 
Overflatebelastning ved Qdim m³/m²-t 5 
Overflatebelastning ved Qmaksdim m³/m²-t 8,6 
Antall linjer stk. 8 
Vanndyp m 2,5 

 

Nye prosesstrinn (MBBR og flotasjon) plasseres i eget bygg som vil ha brutto 

grunnflate på ca. 3000 m² (ca. 71 x 42 m). Avløpsvannet forutsettes renne med 

gravitasjon fra det eksisterende anlegget til det nye. Deretter løftes vannet i det nye 

anlegget med pumper til en høyde som gjør at det kan renne med selvfall gjennom de 

nye behandlingstrinnene og ut i Glomma. 

Av hensyn til god hydraulisk fordeling og gjennomstrømning ved både høye og lave 

belastningssituasjoner, samt begrensninger i maskinell utrustning, er anlegget delt 

opp i 8 linjer. Hver linje består av to trinn luftede bassenger i MBBR, 3 stk. 

flokkuleringsbasseng og ett flotasjonsbasseng. I det nye bygget inngår funksjoner 

som; trafo, tavlerom, kjemikalierom, polymerrom, ventilasjonsrom, 

luktreduksjonsanlegg, blåsemaskinrom, slamlager, kontrollrom, WC og bøttekott. 

 

Figur 11. Layout grunnplan for hovedalternativet (MBBR + flotasjon) 
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Figur 12. Layout prosesshall for hovedalternativet (MBBR + flotasjon) 

Det nye bygget forutsettes lokalisert som vist i figuren nedenfor. Av hensyn til 

forventet dårlige grunnforhold vil det være utfordrende fundamenteringsmessig, noe 

som også medfører at bygningsmassen i hovedsak vil plasseres over terreng.  

 

Figur 13. Lokalisering av nytt vannbehandlingsanlegg (hovedalternativet) og hygieniseringsanlegg 

for NGRA 

 

I forbindelse med slambehandlingen forutsettes det som nevnt over at eksisterende 

råtnetanker kan benyttes. Nytt hygieniseringstrinn må imidlertid etableres, og av 

hensyn til øvrig infrastruktur knyttet til slambehandlingen anbefales det at dette 

lokaliseres i nytt bygg ovenpå eksisterende sedimenteringsbasseng (linje 4 og 5), som 

antydet i figuren ovenfor. 
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2.7 Dimensjonering og anleggsutforming - Alternative 
prosesskonsept 

2.7.1 Nereda 
Det er innhentet budsjett-tilbud fra firmaet Envidan som forhandler prosessen Nereda i 

Skandinavia. En prosess med en buffertank, 4 stk. Nerada-tanker og 2 stk. 

slambuffertanker er foreslått av leverandør, se dimensjonering i tabellen nedenfor: 

Tabell 10. Dimensjoneringsdata for Nereda-prosess ved NGRA 

Parameter Enhet Verdi 

Antall buffertanker stk. 1 
Buffervolum m³ 4 000 
Antall prosesstanker  stk. 4 
Volum pr. prosesstank m³ 6 250 
Totalt prosessvolum  m³ 25 000  
Vanndybde prosess  m 7 
Areal pr. prosesstanker (30 m x 30 m) m² 895 

 

Vannet renner med gravitasjon fra forsedimenteringsbassengene til buffertanken hvor 

miksere holder vannet oppblandet. Fra buffertanken pumpes vannet videre til den 

Nereda-tanken som er i en fyllingsfase. I Nereda-tankene utvikles granulært aktivt 

slam som har høy sedimenteringshastighet i forhold til «vanlig» aktivt slam, hvilket 

betyr at Nereda-prosessen kan kjøres med betydelig høy slamkonsentrasjon og lavt 

aktivt prosessvolum. Prosessen er en batchprosess hvor rensing og sedimentering 

foregår i samme tank. Ved å styre blant annet luftingen basert på onlinemåling av 

ulike prosessparametere kan nitrogenfjerning og at biologisk fosforfjerning oppnås i 

samme volum. Det forventes at den biologiske fosforrensing i Nereda-trinnet klarer å 

redusere fosforkonsentrasjonen til omtrent 2 mg P/l, og at resterende mengde må 

felles i et tertiærtrinn. I layouten i figur 14 er det benyttet flotasjon som tertiærtrinn 

for å komme ned i ønsker utløpskonsentrasjon for fosfor. 

 

Figur 14. Layout foreslått av Envidan 
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Siden det nye anlegget av fundamenteringsmessige hensyn vil bli plassert oppe på 

grunnen, og vannet skal renne med selvfall fra forsedimentering vil man få mindre 

høyde tilgjengelig for buffertanken. Dette gjør at denne tanken må ha større areal for 

å inneholde det samme volumet. En layout tilpasset rådende forhold, samt med 

flotasjon som tertiærbehandling kan være som vist i figur NN. De totale arealet som 

denne løsningen legger beslag på blir da ca. 8200 m², noe som er betydelig større enn 

hovedalternativet (MBBR + flotasjon) på ca. 3000 m². 

 

 

Figur 15. Layout for Nereda tilpasset stedlige forhold. 

2.7.2 Direkte membranfiltrering (DMF) 
For å få til en effektiv nedbrytning av organisk stoff i råtnetanker, og samtidig 

tilfredsstille sekundærrensekravet kreves det meget effektiv avskilling av det 

organiske stoffet i vannbehandlingsprosessene. En ny type avløpsrensekonsept, 

direkte membranfiltrering (DMF), er testet i Sverige, hvor man kunne vise til resultater 

som tilfredsstiller sekundærrensekravet (Hey, 2016). Prosessløsningen består av 

tradisjonell forbehandling i rister og sand-/fettfang, kjemisk felling/koagulering, 

finsiling (100 µm), og til slutt mikrofiltrering (0,2 µm); se Figur 16. 
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Figur 16. Forenklet prosessskjema for direkte membranfiltrering (DMF). 

Konseptet direkte membranfiltrering (DMF) innebærer at man kombinerer et antall 

prosessenheter på en ny måte. Prosessene som kombineres i DMF-konsept er rister, 

sand-/fettfang, kjemisk felling, finsling, og membranfiltrering. Hver for seg er disse 

ferdigutviklede og modne teknologier, men de er ikke tidligere kombinert for 

fullrensing av kommunalt avløpsvann. Studier som er gjennomført i Sverige viser at 

man i DMF-konsept kan oppnå høy renseeffekt for organisk stoff opp til 96 % (BOF5) 

og 94 % (KOF) og fosfor (> 99 %) ved behandling av kommunalt avløpsvann (Hey et 

al., 2016, 2017, 2018). Disse studiene viser også at energipotensialet er høyere enn 

for prosesser som benytter biologisk rensing for å oppnå tilsvarende renseresultater, 

ved at man produserer 30 % mer biogass hvis denne prosessen benyttes, enn ved 

konvensjonell biologisk rensing.  

Fjerningen av mikroforurensinger f.eks. mikroplast >99,9 % (Talvitie, 2017) vil være 

effektivere enn for konvensjonelle rensemetoder, og anlegget vil enkelt kunne utvides 

med prosesser for å også fjerne legemiddelrester, smittestoffer, miljøgifter og ev. 

nitrogen i fremtiden. Det er ikke gjennomført fullskaletester eller pilottester i større 

skala med rensing av kommunalt avløpsvann i DMF-prosessen (Hey et al., 2016). 

Dermed mangler dokumentert driftserfaring og driftsdata som bekrefter at man kan 

oppnå resultatene som er dokumentert for forsøk i mindre skala. Av denne grunn så 

kjøres det nå pilotforsøk på RA Øra for å høste erfaring med det aktuelle avløpsvannet 

og i større skala.  

Det er tatt utgangspunkt i samme type membraner som benyttes i pilotstudien på 

FREVAR. Disse er levert av firma Alfa Laval i Danmark, og er såkalte «flat-sheet» 

membraner. Membranene settes i moduler som kan løftes opp individuelt. Siden det 

ikke er behov for biologisk trinn for å fjerne organisk stoff i denne prosessen vil arealet 

bli noe mindre enn hovedalternativet; estimert til ca. 2 000 - 2 300 m² mot 

hovedalternativets 3 000 m². 

Tabell 11. Dimensjoneringsdata for DMF-prosess ved NGRA 

Parameter Enhet Verdi 

Antall filtermoduler stk. 400 
Antall bassenger stk 10 
Dim. overflatebelastning per filterareal ltr/m²-t 25 
Areal m²   2 300* 

*Design er under utvikling og spenner mellom 2000 – 2300 m² med den kunnskapen som 

foreligger p.t. 

 

Typisk utforming av membrantanker vises i figur 17 og 18, og en mulig layout for 

NGRA er vist i figur 19 nedenfor. 
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Figur 17. Tverrsnitt av en DMF tank med membranmoduler (Alfa Laval) 

 

Figur 18. 3D-utsnitt av en DMF-tank med membranmoduler og rørarrangement (Alfa Laval) 
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Figur 19. Foreslått layout for DMF 

 

2.8 Dimensjonering og anleggsutforming - 
Supplerende prosesser 

2.8.1 Nitrogenfjerning 
Hovedalternativet er utformet slik at det skal kunne bygges på oppstrøms MBBR 

bassengene i hovedalternativet. Andre prosessenheter vil i stor grad være like som i 

hovedalternativet, med unntak av blåsemaskiner som vil måtte ha langt høyere 

kapasitet i et nitrogenfjerningsanlegg. Prinsipielt består MBBR i hovedalternativet av to 

trinn, mens i nitrogenfjerningsanlegget vil den biologiske rensingen foregå i 6 trinn: 

› For-denitrifikasjon 

› BOF-fjerning 

› Nitrifikasjon 

› Oksygenreduksjonstrinn 

› Etter-denitrifikasjon 

› Etterlufting 
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De to bassengene som utgjør trinn 1 og 2 i hovedalternativet, hvor MBBR anlegget er 

designet for kun fjerning av organisk stoff, vil bygges om slik at de i 

nitrogenfjerningskonfigurasjon utgjør de tre siste trinnene i nitrogenfjerningsanlegget, 

okysgenreduksjonstrinnet, etter-denitrifikasjon og etterlufting. 

Anlegget er dimensjonert for 10,75 °C, samt en hydraulisk belastning på Qmaksdim + 

100 % resirkulasjon. Det forutsettes at 90 % av produsert slam fjernes i flotasjonen 

og at rejektvannet fra avvanning av slammet renses i en annamox prosess (jfr. kap. 

3.8.2). Disse forutsetningene gir en renseeffekt på 76 % ved den gitte temperaturen. 

Ved 8 °C og gjennomsnittlig stoffbelastning og hydraulisk belastning oppnås 71 % 

renseeffekt i prosessen. Totalt vil det dermed være god margin med denne design til å 

møte et forventet krav på 70 % reduksjon av nitrogen. Dimensjoneringsdata for et 

eventuelt fremtidig nitrogenfjerningstrinn ved NGRA er vist i Tabell 12. 

Tabell 12. Dimensjoneringsdata for nitrogenfjerningstrinn ved NGRA 

 

Utformingen av hovedalternativet er gjort slik at det er tilrettelagt for utvidelse av 
anlegget med nitrogenfjerning, ved ombygging av MBBR bassengene som beskrevet 
ovenfor. En mulig layout for et anlegg utbygd for nitrogenfjerning ved NGRA er vist i 
figur 20 nedenfor. Den grønnskraverte delen angir hvilken bygningsmessig utvidelse 
som må til for å utvide anlegget med nitrogenfjerning. 

I tillegg vil blåsemaskinene øke i størrelse/antall. Disse plasseres i et innvendig rom, 
og gir ikke utslag i økt grunnflate på bygget. 

Det er vurdert hvilket utslag det gir på arealbehovet for både NGRA, og de separate 
anleggene RA Øra og Alvim RA. Arealbehov for både sekundærrensing og 
nitrogenfjerning kommer frem av tabell 13, og er skissert på situasjonsplaner i 
vedlegg 10. 

Tabell 13. Arealbehov for de ulike anleggene – med og uten nitrogenfjerning. 

  

Enhet Verdi

°C 10,75

Antall linjer stk. 8

Vanndybde m 7

For-denitrifikasjon 3 629

BOF-fjerning 5 286

Nitrifikasjon 4 256

Oksygen-reduksjonstrinn 1 478

Etter-denitrifikasjon 1 434

Etterlufting 986

Totalt vått volum m³

Reaktor:

Parameter

Dim. temperatur

Sekundærrensing Nitrogenfjerning

RA Øra 2000 3400

Alvim RA 1200 2100

NGRA 3100 5300

Areal (m²)
Anlegg
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Figur 20. Layout av hovedalternativet (MBBR, kjemisk felling og flotasjon) 

2.8.2 Rejektvannsrensing 
Designen av nitrogenfjerningstrinnet i Tabell 12 forutsetter rejektvannsrensing i en 

prosess med nitrittasjon og anammox (deammonifikasjon). Dimensjoneringsdata for 

en DeAmmon-prosess ved NGRA er vist i Tabell 14. I prosessen skjer nitrittasjon og 

anammox-prosessen i en MBBR-prosess, som utnytter at bakteriene kan etableres i 

ulike sjikt i biofilmen. Prosessen driftes med intermittent lufting for å begrense 

nitrittakkumulering og oksidasjon av nitritt. 

Tabell 14. Dimensjoneringsdata for anammox-trinn ved NGRA 

Parameter Enhet Verdi 
Mengde avvannet slam  kg TS/d 13 232 

m³/d 66 
Mengde rejekt m³/d 340 
Konsentrasjon i rejekt mg NH4-N/l 1000 
Totalt vått volum m³ 566 

 

Plassering av et annamox renseanlegg kan eksempelvis være i ett av bassengene i det 

eksisterende Denofa-anlegget, se figur 22 nedenfor. 
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2.8.3 Actiflo 
Det er innhentet informasjon for et Actiflo-anlegg fra forhandleren av prosessen 

(KrügerKaldnes - Veolia). Det er tatt utgangspunkt i at en vannmengde overskytende 

Qmaksdim og mindre enn Qmaks, skal kunne renses i dette anlegget - dvs. ca. 3000 m³/t.  

Tabell 15. Dimensjoneringsdata for overvannsrensing i en Actiflo-prosess 

Parameter Enhet Verdi 

Qmaksdim m³/t 3000 

Antall parallelle enheter stk. 4 

 

 

Figur 21. Mulig utforming av Actiflo-prosessen, snitt 

 

Et anlegg som deles opp i 4 parallelle linjer kan forventes å kreve et areal på ca. 250 

m². 

Actiflo og Annamox prosessene kan plasseres, med noen tilpasninger, i det tidligere 

Denofa-anlegget, som illustrert i figur 22. Begge prosesser bør med fordel overbygges. 
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Figur 22. Plassering av Actiflo og Annamox prosessene i eksisterende anlegg. 

2.8.4 Tertiærfiltrering 
Hvis det blir behov for 95 % renseeffekt for fosfor så kan det bli behov for et 

etterpoleringstrinn for hovedalternativet (MBBR+kjemisk felling+flotasjon). Med 

etterpolering i f.eks. sandfilter eller skivefilter forventes at man oppnår 95 %. For 

DMF-alternativet er det ikke aktuelt å innføre etterpolering, da prosessen inkluderer 

membranfiltrering og forventes å kunne oppnå 95 % renseeffekt uten ekstra 

rensetrinn. I skisseprosjektet er kun etterpolering i skivefilter dimensjonert og 

kostnadsestimert.  

Budsjettilbud for en skivefilter-prosess ble innhentet fra en leverandør (Hydrotech, 

Veolia). Dimensjoneringsdata for et eventuelt fremtidig etterpoleringstrinn med 

Hydrotech-filter ved NGRA er vist i Tabell 16.  

Tabell 16. Dimensjoneringsdata for etterpoleringstrinn med skivefilter ved NGRA 

Parameter Enhet Verdi 

Qmaksdim m³/t 6600 
Antall filterenheter stk. 17 
Lysåpning duk µm 18 
Totalt netto filterareal m² 3182 
Dim. overflatebelastning per filterareal m³/m²-t 2,1 
Dim. hydraulisk belastning per filterenhet m³/stk. 388 

 

Totalt legger en slik løsning beslag på om lag 600 m². 
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2.9 Teknisk utførelse renseanlegg 

2.9.1 Prosess maskin 
Det er lagt til grunn maskiner av normalt god kvalitet fra anerkjente produsenter, som 

f.eks. Huber, Nordic Water, Kaeser, Xylem, Stafsjö, osv. Disse produsentene 

tilfredsstiller krav til materialkvaliteter, energieffektivitet, overflatekvalitet og 

reservedelshold som det er normalt å forlange ved anskaffelser i VA-bransjen. 

Det forutsettes benyttet IEC normerte motorer med IP grad minst 55. Spenning i 

hovedsak 400V. Større drifter skal ha temperaturgivere (PTC) i viklinger. Større drifter 

> 90 kW skal ha isolerte lager. Tetninger skal være mekaniske og enkelt utskiftbare. 

Det bør vurderes temperaturfølere i lager og tetninger for de større pumpene. 

Virkningsgrader skal tillegges vekt og spesielt de med stor effekt eller de systemene 

som samlet har stor effekt. Oppstilling slik at motor og pumpe kan skilles. 

Alle rør er tilpasset væsken som skal transporteres, typisk vil det være rustfritt stål 

(AISI304) i rør som transporterer vann og syrefast stål (AISI316) i rør som 

transporterer slam. Rør som transporterer kjemikalier er tilpasset det aktuelle 

kjemikalie, normalt i kunststoff/plast. Sekundærstål er forutsatt montert iht. SSG 

standard, med bruk av rustfrie materialer. 

Alle rørsystemer skal være demonterbare og det monteres pass stykker i det omfang 

som er nødvendig. Det skal være mulig å tømme alle rørstrekk. Det installeres derfor 

drenerings stusser på alle lavbrekk. I tillegg monteres luftestusser på alle høybrekk. 

Dette vil også være nødvendig for trykktesting av røranlegget etter ferdigstillelse. 

Sveisearbeider utføres iht. anerkjente standarder og røntgenkontroll vil forutsettes. 

Maskiner og andre komponenter som trenger ettersyn og vedlikehold vil bli montert 

slik at det er ergonomisk optimalt. Det er videre lagt opp til at det skal sikres god 

adgang rundt komponenter, slik at f.eks. minimumsavstand til vegg er 800 mm. 

Inne i anlegget reguleres maksimalt lydnivå av forskrifter. Det søkes å holde dette så 

lavt som mulig. Der hvor dette ikke er mulig isoleres støykilden enten lokalt eller de 

plasseres i egnede støyisolerte rom. Disse rommene vil da bli støysoner, hvor 

verneutstyr er påbudt. 

Systemet er bygget med akseptabelt nivå mhp. redundans. Det er ikke lagt opp til 100 

% redundans på alle komponenter. Noen vitale komponenter som f.eks. 

innløpspumpestasjon har 100 % redundans, mens andre komponenter legges opp til 

at skal ha «lager-redundans» fremfor «installert-redundans». Erfaringer tilsier at en 

del komponenter «står i hjel» ved installert redundans, og mindre kritiske elementer 

erstattes derfor med lager-redundans. 

Det antas at anlegget får så stor forankret masse at vibrasjoner kan opptas av 

konstruksjonene. Dette bør vurderes i detaljprosjektet og tiltak på fundamentet og 

oppheng kan gjennomføres slik at ikke vibrasjoner overføres. 
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Utstyr forutsettes installert slik at det kan driftes og vedlikeholdes på en måte som 

ivaretar HMS forholdene for personell. 

Alle maskinkomponenter som er medtatt i dette prosjektet kommer frem av P&ID 

skjemaer i vedlegg 7. 

 

2.9.2 Bygningsteknisk 
For de bygningsmessige konstruksjoner benyttes det hovedsakelig vanntett lavvarme 

betong. Frittstående tekniske rom kan alternativt mures. Krav til bestandighet er etter 

dagens krav iht. aktuelle standarder. Betongkvalitet dimensjoneres for mekanisk og 

miljø belastning tilpasset prosess og drift. 

 

I tillegg til et bestandig grunnmateriale som betong er det tatt med 

overflatebehandling på dekker, i tekniske rom, i bassenger på vegger osv. 

Den ekstra overflatebehandlingen skal tilpasses bruken i området den påføres, 

underlette renhold og eksempelvis tåle høytrykksspyling, samt "lyse opp" i mørke 

omgivelser. 

 

Utsparinger og gjenstøpning i vanntette bassenger bør begrenses så mye som mulig. 

Det er viktig å ha samtidig prosjektering for å planlegge vanntette utførelser slik at 

elementer fra andre fag som skal ha dette kan støpes direkte inn i betongen. 

Kvalitetene som velges for montasjeelementer som: rekkverk, oppheng av VVS/EL, 

fjellbolter, kraner, luker, dører rister skal være av bestandige materialer som syrefast, 

rustfritt, galvanisert, kompositt, etc. Materialene og overflatebehandlingen skal 

tilfredsstille "høy" og "veldig høy" korrosivitetsklasse. 

 

Arbeidsstilling ved service, vedlikehold og utbytting av komponenter er viktig. 

Maskinfundamenter med høyde på ca. 60 cm etableres, der det er mulig, for å gjøre 

drift og vedlikehold mer ergonomisk. 

Alt teknisk utstyr monteres på betongsokler ca. 10-20 cm høye. Installasjonene vil da 
komme opp fra gulvet slik at vann og søl ikke kommer i direkte kontakt. 
 
Utstikkende hjørner på vegger, fundamenter fases med trekantlekt. 
 

Taket over hele anlegget bygges opp av gitterdragere av stål, noe som gir mulighet for 

føringsveier for teknisk og prosess. Bærende stålkonstruksjoner korrosjonsbehandles 

(males / galvaniseres). Traverskraner (2 stk) er medtatt for transport av utstyr i 

bassenghall. Det er ikke tatt med heis for persontransport. 

Geotekniker har påpekt at det er ekstremt dårlige grunnforhold der anlegget er 

planlagt plassert. Det er uvisst hvor langt det er til fjell, og det kan bli så store 

påhengslaster på pelene, at de i verste fall kan gå til brudd av påhengslast alene. 

Dette får man ikke svar på før grunnundersøkelser er utført. Det er derfor lagt til 

grunn at pelene i snitt er ca. 50% utnyttet av bruddgrenselaster fra bygget. 

Stabilisering av grunnen med kalksementpeler er også forutsatt. 

95



 

http://projects.cowiportal.com/ps/A121327/Documents/03 Prosjektdokumenter/5_Rapporter/RIM/Skisseprosjektrapport.docx 

SKISSEPROSJEKTRAPPORT 40

Følgende er mottatt fra Geotekniker, det er senere avklart at kun plasseringsalternativ 

2 er aktuelt: 

"Det vises til gårsdagens møte. Generelt vises til vedlagte orienterende plan med 

plassering av relevante tidligere utførte grunnundersøkelser. 
Slik vi oppfattet det blir det tunge konstruksjoner. Det blir noe utgraving, rundt 2 m til 

overkant bunnplate dvs. til gravenivå trolig rundt 3 m dybde. 
I det videre følger en kort orientering om grunnforholdene og en kort innledende 

geoteknisk orientering. 
Grunnforhold: 

Generelt i området er det bløt og meget kompressibel leire. Det er ikke registret 
kvikkleire i området. I området for alternativ 1 er det trolig rundt 25 – 30 m til fjell i 

vest. Fjelldybdene øker mot øst og en boring ble avsluttet i løsmasser i rundt 30 m 
dybde. For plasseringsalternativ 2 er det kun en sondering i vest som ble avsluttet i 

løsmasser i ca. 25 m dybde. Det kan være store dybder til fjell. 
Innledende Geoteknisk orientering: 

Generelt: 
Grunnforholdene i området vil vi betegne som dårlige med bløt og meget kompressibel 

leire samt store dybder til fjell.  
I utgangspunktet antar vi alle konstruksjoner må fundamenteres til fjell. Hvis det er 

store dybder til fjell kan det vurderes friksjonspeler, dvs. peler rammet til nødvendig 
dybde og lastopptak via friksjon mot løsmassene. Det gjøres oppmerksom på at det da 

vil bli setninger på konstruksjonen, og ved ujevne fjelldybder vil det bli ujevne 
setninger (varierende tykkelse på bløt leire i dybden som får setninger pga 

lastpåføringen). Det må i utgangspunktet unngås at noen peler stopper mot fjell eller 
fast morene og andre avsluttes i løsmasser fordi det da er stor fare for ujevne og 

skadelige setningsforskjeller. 
Generelt er det økonomisk gunstigst med rammede betongpeler, noe som også må 

brukes ved friksjonspeling. Rammede peler gir imidlertid massefortrenging som er 
stabilitetsmessig ugunstig. For å unngå dette kan det forbores (ågres) i pelepunktene, 

men usikkerheten da er at hullet kan kollapse noe som gir en enda uheldigere 
situasjon mhp stabilitetsforholdene. Det gjøres også oppmerksom på at betongpeler 

kan skrense og gå til brudd ved bratt fjelloverflate (vrakpeler). Det er meget hard fjell 
i området, granitt, og dermed vanskelig/umulig å få rammet pelespissen noe inn i fjell. 

Erfaringsmessig i området må det regnes med flere vrakpeler enn «normalt». Det bør 
derfor vurderes fundamentering på stålkjernepeler som bores inn i fjell. Det gjørs 

oppmerksom på at det ved bruk av stålkjernepeler i de bløte leirmassene kan 
knekning bli dimensjonerende. 

Vi antar utgravingen kan utføres med graveskråninger. Det kan bli aktuelt med 
forsterkning av grunnen ved bruk av kalk-/sement peler (KS-peler). 

Anlegget må nok dimensjoneres for jordskjelv. I de aktuelle massene kan det fort bli 
grunntype S2. Erfaringsmessig vil det for den tunge konstruksjonen og de aktuelle 

grunnforholdene, bli krevende og kostbart å oppta horisontalbelastningen pga 
jordskjelv.  

Plasseringsalternativ 1: 
Alternativet er plassert i nordvest, og det antas mindre dybder til fjell enn alternativ 2. 

Trolig pågår det ikke setninger i området. 
Plasseringsalternativ 2: 

Alternativet er plassert i øst mot sjeteen. Her kan det være stor dybder til fjell. 
Området ble fylt opp for noen år siden. Den økte belastningen på grunnen gir 

setninger. På grunn av store dybder til fjell og meget kompressible masser, må det 
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påregnes store setninger (flere ti-talls centimetre) og setningene vil pågå i flere tiår 

med gradvis avtagende intensitet. Setningene medfører at leirmassene «henger seg på 
pelene» (påhengskrefter). Ved bruk av betongpeler og store dybder til fjell, vil 

påhengskreftene bli meget store. Faktisk såpass store at peler rammet til stopp mot 
fjell eller fast morene kan gå til brudd kun fra påhengslasten alene. Påhengslastene 

kan reduseres ved å påføre pelene bitumen («glidesjikt»), men vil allikevel medføre 
relativt store påhengslaster som begrenser «restkapasiteten» for opptak av laster fra 

anlegget. 
Supplerende grunnundersøkelser: 

Slik vi ser det vil dybder til fjell være veldig avgjørende for kostnadene samt byggetid. 
Det bør derfor i denne fasen utføres flere boringer til fjell eller minst 60 m dybde. Det 

bør også vurderes opptak av en eller flere prøveserier for laboratorieundersøkelser av 
grunnens geotekniske data." 

 

Pga tid tilgjengelig og stedlige forhold har ikke grunnundersøkelser blitt utført. Dette 

er derfor en usikkerhet ved prosjektet. Det er utført kompenserende tiltak ved at det 

er tatt med kostnader for omfattende grunnarbeider, men det gjenstår fortsatt en stor 

restrisiko i prosjektet. 

Det er videre forutsatt opparbeiding av asfaltert vei, og oppstillingsplass for biler i 10m 

bredde rundt anlegget. Det er ikke tatt med adkomstvei frem til anlegget, da 

eksisterende veisystem forutsettes i tilfredsstillende stand og benyttes videre. 

 

2.9.3 VVS 
De VVS-tekniske anleggene utformes og dimensjoneres på en slik måte at de 

tilfredsstiller de krav som både offentlige myndigheter, byggherre og brukerne stiller til 

innemiljø, påvirkning på ytre miljø, funksjonalitet, driftsforhold og kostnader.  

Alle VVS-tekniske anlegg skal på SD-anlegg og kunne styres og overvåkes sentralt. 

Spillvann føres i rustfrie ledninger og bunnledninger i PP til ulike pumpekummer i 

anlegget. Det er inkludert 6 stk pumpesumper for spillvann, som pumper vann tilbake 

til forbehandling i eksisterende bygg.  

Det blir to ulike separate systemer for vann i anlegget: 

i) Sanitær. Dette er rent vann fra offentlig nett som føres frem til tappesteder som 

krever rent vann, herunder servanter, toaletter og nøddusj. 

ii) Brutt vann. Skal forsyne de tappesteder som er utsatt for tilbakeslag av 

helseskadelige bakterier og virus. Brutt vannforsyning vil tilfredsstille krav til 

væskekategori 5. Brutt vann skal i hovedsak forsyne spyleposter og maskiner som 

skal ha kaldt/varmt vann, i tillegg noe maskinutstyr og prosess.    

I sanitæranlegget benyttes utstyr og komponenter av alminnelig, god standard og i 

tråd med retningslinjer fra oppdragsgiver. I denne posten inngår alt utstyr for 

komplett sanitæranlegg. Her under også brannskap, vaskekar, nøddusj, spyleposter, 
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VVB beredere mm. Det er forutsatt takavvanning via taksluk for nytt bygg, estimert 

antall ca 20stk. 

I eksisterende bygg er det forutsatt at en kan tilkoble nytt utstyr og spyleposter til de 

eksisterende anleggene. Det er videre forutsatt at brutt vann system har restkapasitet 

i eksisterende bygg. 

Varmeanlegget leverer varme til prosess, noe ventilasjon, og oppvarming av arealer 

der det er behov for varmetilskudd for opprettholdelse av krav til romlufttemperatur. 

Det er forutsatt lavere romtemperaturer i prosessrom, ca 15oC på vinteren.  

Samlet effektbehov i anlegget besørges av gjenvinning av varme fra nye 

blåsemaskiner, og fjernvarme levert via kundesentral.  

I varmeanlegget benyttes utstyr og komponenter av alminnelig, god standard og i tråd 

med retningslinjer fra oppdragsgiver. På alle hovedkurser og opplegg, samt 

fordelingskurser, skal det være avstengningsventiler med inspeksjonsmulighet. Det 

monteres vakuumutskiller i varmeanlegget.  

Alle rør og rørdeler installeres for trykklasse PN10. Alle rør som monteres skal 

trykkprøves, om nødvendigvis seksjonsvis. Det benyttes rustfrie/syrefaste rør som 

varmeledninger i hovedføringer.  

For dimensjoner opp til DN 50 brukes pressfittings, større dimensjoner sveises. For 

utvendige rør benyttes pre-isolerte rør. 

Det er forutsatt bruk av standard radiatorer med glatte overflater som varmekilder. 

Takpaneler kan i detaljprosjekteringen vurderes som et alternativ til radiatorer.  Dette 

kan være aktuelt dersom stedlige forhold tilsier at det er en fordel. Takpaneler vil 

antakelig øke investeringskostnaden noe, så alternativet må vurderes med alle 

aspekter dersom det blir aktuelt. 

Det legges opp til et mengderegulert varmeanlegg, og pumper kapasitetsreguleres 

med frekvensomformere for mengderegulering. Dette gir sirkulasjon av den til enhver 

tid korrekte vannmengde og er gunstig mht. pumpeenergi.  

Det installeres eget trykkluftanlegg i det nye prosessbygget. Anleggene installeres iht. 

NS-EN-ISO 7396-1:2016, samt relevante lover, forskrifter, norske og europeiske 

standarder. Alle rør legges i syrefast stål. Bolter, rørhengere og klammer vil ha samme 

materialkvalitet som produktet som leveres. Luftkjølte kompressorer (skrue) vil være 

turtallsregulert og med varmegjenvinning.  

Ventilasjon i prosessdelen er bygd opp av et tilluftssystem, "rent" avtrekk og "urent" 

avtrekk. Uren avtrekk føres separat til luktreduksjonsanlegg. Det legges opp til 

varmegjenvinning fra uren og ren avtrekk til tilluft.  

Systemene for tilluft og "rent" avtrekk er det medregnet kanaler og utstyr utført i 

galvanisert/lakkert utførelse. I det "urene" systemet er det medregnet kanaler og 

utstyr i syrefaste materialer.  
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Tilførsel av tilluft/ friskluft er i gangsoner og eller ved områder hvor personalet 

oppholder seg. Luften tilføres fra tak med lav hastighet, for ikke å skape mere 

bevegelse i luften enn nødvendig. Denne løsningen vil gi god kontroll på 

forurensninger i anlegget. Luften trekkes fra ved gulv eller over bassenger.  

Avtrekk fra prosess med fare for luktspredning gjøres i tett samarbeid med 

maskin/prosess. Dette for å stenge inne lukt og trekke av forurenset luft og dermed 

hindre luktspredning.  

Nye kanalsystem inneholder alle nødvendige deler som tillufts-/ avtrekkspunkter, 

reguleringsspjeld, brannspjeld, vifte. lydfeller, isolasjon etc.  

2.9.4 Elektro og automasjon 
Det skal benyttes kabelstiger i varmforsinket utførelse, de monteres på mediebjelker i 

tunneler og i fjellhall. Mediebjelker er felles for ventilasjon og elektro. I fjellhallene 

monteres kabelstiger på gulvmonterte "pendler". Pendler monteres på sokkel.  

For kabler som enkeltvis føres fra kabelstige til prosessenheter/ komponenter skal det 

benyttes stålrør i rustfri kvalitet.  

I forbindelse med ny nettstasjon etableres ringjord med tverrforbindelser. Det legges 

følgejord ved alle føringsveier for høyspentkabler.  

I nettstasjonen etableres det jordskinner for tilkobling av følgejord og for ledende 

konstruksjoner inne nettstasjonen. I lavspent hovedfordelingsrom etableres 

hovedjordskinne. Det legges jordleder mellom jordskinne i nettstasjon og 

hovedjordskinne. Fra hovedjordskinne legges det jordleder på føringsveier for 

utjevningsforbindelse til utsatte ledende anleggsdeler og andre ledende deler.  

Det skal etableres hovedfordelinger for 230/ 400V TN-S i tavlerom. Det skal være 

minimum 30% reserveplass og -kapasitet. Hovedfordelingene skal være konstruert for 

automatisk innkobling av reservekraft. Hovedbrytere i hovedfordelinger skal være 

utstyrt med elektroniske regulerbare vern for overstrøms- og kortslutningsutløsning, 

overspenningsvern og jordfeilvarsling på alle avganger. 

Alarmsignal for jordfeil og utløst overspenningsvern skal overføres til overordnet 
styringssystem. Alle hovedfordelinger skal utstyres med et multiinstrument/ 

nettanalysator. Alle kabler skal være i halogenfri utførelse. 
 

Det monteres fordeling for lys, stikkontakter osv for bygningsinstallasjoner. 
Kursopplegg for lys og stikk utføres hovedsakelig som åpent anlegg, delvis forlagt på 

kabelstiger eller i stålrør på betong og øvrige bygningskonstruksjoner.  
 

Fordelinger for VVS vil bli forsynt fra hovedfordelingene. Fordelinger og 

frekvensomformere leveres og monteres av VVS-entreprenøren. Det leveres 

kursopplegg for alle VVS installasjoner.  

Frekvensomformere monteres ute i prosessanlegget. Frekvensomformere skal tilkobles 
bus for drift og overvåking. Alle kabler mellom underfordelinger og 
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frekvensomformere, og mellom frekvensomformere og motorer skal være EMC-

skjermet (type IFSI-kabel eller tilsvarende). 
 

Det skal for alle motordrifter og øvrig utstyr som krever mekanisk vedlikehold, 
installeres sikkerhetsbryter i hovedstrømkrets. Sikkerhetsbryter skal ha signalkontakt 

for varsel om sikker frakobling til overordnet styringssystem. 
 

Som belysningsutstyr i prosessområder og tekniske rom benyttes LED-armaturer i 
industriell utførelse med minimum kapslingsgrad IP66, som monteres på kabelstiger. 

Valg av armaturer gjøres under detaljprosjektering av belysningsanlegget. 
 

Det er beregnet et sentralisert nødlysanlegg bestående av markerings- og ledelys i 
henhold til NS-EN 1838 Anvendt belysning-nødbelysning. Armaturene skal være med 

LED-lyskilde.  
 

Det er ikke tatt med reservekraftaggregat, da dette forutsettes forsynt fra 
eksisterende anlegg. Hovedfordelingene er forberedt for omkobling til reservekraft ved 

nettutfall. 
 

Behovet for avbruddsfri kraftforsyning til bygningsinstallasjoner er ikke avklart. I 

kalkylen er det tatt med en sum for å dekke kostnadene til flere mindre UPSer. 

Nettverket for prosess bygges i en fiberring på en slik måte at driftssikkerheten 

opprettholdes ved for eksempel et brudd på nettverksswitch eller fiberkabel. For 

styring av frekvensomformere skal det lages en «drop» fra nettverksringen slik at 

disse kan integreres mot PLS. Henholdsvis via for eksempel standard protokoller slik 

som Profibus eller Profinet.  

Topologien for PLS-systemet bygges opp slik at man får redundans. Dette kan oppnås 

på flere måter: i) Man kan dele anlegget opp i flere parallelle linjer med hver sin 

autonome PLS, og få en slags redundans eller reserveløsning for hverandre. ii) Man 

kan sette inn PLSer med redundante CPUer og bruke remote IO ute i prosessen. iii) 

Man kan også tenke seg en blanding av dette, ved å bruke redundante CPUer i hver 

linjedeling. Dette må ses videre på i et detaljprosjekt, som går i dybden på dette. Det 

er kalkulert en gjennomsnittlig IO-pris som dekker de fleste alternativer. 

Alle IO-kort som benyttes skal ha «Hot swap» funksjon. Det vil si at dersom et IO-kort 

blir defekt skal det kunne skiftes uten strømbrudd og uten stopp av programmet. 

Eksisterende scadasystem utvides for å ta hånd om nye prosesstrinn i det nye 

prosessanlegget. Her skal det også inngå kontrollrom med full funksjonalitet av 

driftskontrollanlegget. 
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3 Overføringsanlegg 

3.1 Innledning/bakgrunn 
For å realisere Nede Glomma renseanlegg (NGRA) på Øra må avløpet fra Fredrikstad 
og Sarpsborg transporteres til Øra. Fredrikstad har i dag sitt renseanlegg på Øra, så 

avløpssystemet er bygget opp for å transportere avløpet dit. Sarpsborg har sitt 
hovedavløpsrenseanlegg på Alvim og avløpsnettet er derfor bygget ut med tanke på å 

transportere avløpet dit. Noe avløp fra nordøstre Fredrikstad føres i dag til Alvim RA. 
 

I mulighetsstudien for NGRA er det anbefalt en løsning der avløpet fra Sarpsborg 
pumpes til Borgeveien ved Borge ungdomsskole, via en ny større ledning fra Årum og 

renner videre i selvfallsledning til Øra. Da området er rimelig flatt er det to nivåløftere 
(skruepumper) på strekningen. Hovedbegrunnelsen for løsningen er at 

selvfallsledingen fra Borgeveien til Øra er en av Fredrikstads hovedavløpsledninger i 
dag. Store deler av avløpsnettet i Fredrikstad er bygget ut med avrenning til denne 

ledningen. Det er derfor fornuftig å opprettholde denne ledningen. Ledningen har i dag 
kapasitetsproblemer og i hovedplan til Fredrikstad kommune angir at denne skal 

saneres. 
 

I skisseprosjektet tas det derfor utgangspunkt i at avløpet fra Sarpsborg skal pumpes 
til Borgeveien samt at det skal være selvfallsledning videre mot Øra (ved hjelp av 

nivåløftere). 
 

I skisseprosjektet gjøres det en mer inngående studie av løsninger for pumping av 
avløp fra Sarpsborg til Borgeveien, samt av trase for både pumpeledninger og 

selvfallsledninger. 

3.2 Eksisterende forhold 

3.2.1 Sarpsborg 
Avløp fra hele Sarpsborg, bortsett fra Ise, behandles i dag på RA Alvim. Renseanlegget 

på Ise er planlagt nedlagt og avløpet planlagt overført til RA Alvim. Alt avløp til RA 
Alvim kommer fra tre pumpestasjoner, KP Alvimveien, KP Brevikbekken og KP 

Torsbekkdalen. Av disse er KP Torsbekkdalen klart den største. Omlag 2/3 av avløpet 
til RA Alvim leveres fra KP Torsbekkdalen . 

 
Avløpet fra Sarpsborg øst, samt Årum området i Fredrikstad, tilføres KP Torsbekkdalen 

via KP Sundløkkaveien. Mesteparten av avløpet fra Sarpsborg øst tilføres KP 
Sundløkkaveien via KP Nordberveien. Se figur under for beliggenhet. 
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Figur 23. Beliggenhet hovedpumpestasjoner i Sarpsborg samt reservevannsledning 

3.2.2 Fredrikstad 
Avløp fra Fredrikstad kommune, men unntak av Årumområdet, behandles på Øra i 

dag. Hovedkloakkledningen går fra renseanlegget og opp til Borgeveien. Avløp fra 

kommunen tilføres denne ledningen en rekke steder. Ledningen ligger i et relativt flatt 

område, og for å opprettholde selvfall er det etablert to nivåløftere (skruepumper).  
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Figur 24. Hovedavløpsledning i Fredrikstad 

Hovedtilførsler til ledningen er vist på figurene under. 

 

Figur 25. Ledninger tilkoplet hovedavløpsleding i Fredrikstad, del 1 
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Figur 26. Ledninger tilkoplet hovedavløpsleding i Fredrikstad, del 2 

Årumområdet renner i dag til KP Sundløkkaveien som er eid og driftet av Sarpsborg 

kommune. Det foreligger planer om utbygging av boliger og næring på Årumområdet. 

Sarpsborg kommune har signalisert at det ikke er kapasitet til å behandle dette 

avløpet på Alvim, og Fredrikstad kommune vurderer å overføre avløp fra Årum til Øra. 

Hovedavløpsledningen fra Borgeveien til Øra er i dag overbelastet og står i perioder 

under trykk. Nivåløftere har heller ikke kapasitet til å løfte tilført mengde. I Fredrikstad 

kommunes hovedplan er det sagt at behov for fornyelse og økt dimensjon må utredes. 

Samtidig er det også pekt på at et evt. avløpssamarbeid med Sarpsborg vil medføre at 

denne ledningen erstattes med ny overføringsledning. 

3.3 Pumpestasjoner og systemløsning Sarpsborg 
I mulighetsstudiet ble det valgt en løsning der KP Alvimveien og KP Brevikbekken 

pumper som i dag til RA Alvim, avløpet renner i eksisterende pumpeledning tilbake til 

KP Torsbekkdalen og alt avløpet pumpes fra KP Torsbekkdalen til Borgeveien. I tillegg 

var det lagt opp til oppdimensjonering av KP Sundløkkaveien og at denne stasjonen 

pumpet inn på samme pumpeledning som KP Torsbekkdalen. 

Løsning fra mulighetsstudiet har vist seg mer utfordrende enn forutsatt, da det ikke er 

mulig å benytte ledning fra KP Torsbekkdalen til RA Alvim uten omfattende tiltak. I 

skisseprosjektet er det derfor sett på flere løsninger for pumping av avløp fra 

Sarpsborg til Borgeveien. 

Alt 1: 
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Figur 27. Systemløsning Sarpsborg alt. 1 

 

Alternativ fra mulighetsstudie. KP Alvimveien og KP Brevikbekken pumper via 

eksisterende pumpeledning samt benytter eksisterende ledning mellom RA Alvim og 

KP Torsbakkdalen. KP Torsbekkdalen og KP Sundløkkaveien pumper til Borgeveien i 

felles pumpeledning. 

 

Alt 2: 

 

Figur 28. Systemløsning Sarpsborg alt.2 

KP Alvimveien og KP Brevikbekken pumper (som i dag) til ny pumpestasjon ved RA 

Alvim. RA Alvim pumper til KP Torsbekdalen. KP Torsbekkdalen og KP Sundløkkaveien 

pumper til Borgeveien. 

 

Alt 3: 

 

Figur 29. Systemløsning Sarpsborg alt.3 
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KP Sundløkkaveien, KP Torsbekkdalen og KP Brevikbekken pumper som i dag. Fra RA 

Alvim til KP Alvimveien renner vannet i eks. pumpeledning/utløpsledning fra 

renseanlegget til KP Alvimveien. KP Alvimveien pumper til Borgeveien. 

 

Alt 4: 

 

Figur 30. Systemløsning Sarpsborg alt.4 

KP Torsbekkdalen og KP Brevikbekken pumper som i dag. Fra RA Alvim til KP 

Alvimveien renner vannet i eks. pumpeledning/utløpsledning fra renseanlegget til KP 

Alvimveien. KP Alvimveien og KP Sundløkkaveien pumper til Borgeveien. 

Alt 5: 

 

Figur 31. Systemløsning Sarpsborg alt.5 

KP Brevikbekken pumper som i dag. Fra RA Alvim til KP Alvimveien renner vannet i 

eks. pumpeledning/utløpsledning fra renseanlegget til KP Alvimveien. KP Alvimveien, 

KP Torsbekkdalen og KP Sundløkkaveien pumper til Borgeveien. 

Tiltak i forbindelse med de ulike alternativer: 
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Alternativ Nødvendige tiltak 

1 - Utbedring eller nyetablering av pumpeledning RA Alvim-KP 

Torsbekkdalen 

- Mulig ombygging/skifte av pumper KP Alvimveien og KP 

Brevikbekken (på grunn av endret pumpeledning) 

- Ombygging KP Torsbekkdalen (for å pumpe til Borgeveien) 

- Ny KP Sundløkkaveien (for å pumpe til Borgeveien) 

- Ny pumpeledning (inkl. kryssing av Glomma) KP 

Torsbekkdalen-Borgeveien 

2 - Ny KP Alvim 

- Utbedring eller nyetablering av pumpeledning RA Alvim-KP 

Torsbekkdalen 

- Ombygging KP Torsbekkdalen (for å pumpe til Borgeveien) 

- Ny KP Sundløkkaveien (for å pumpe til Borgeveien) 

- Ny pumpeledning (inkl. kryssing av Glomma) KP 

Torsbekkdalen-Borgeveien 

3 - Utbedring eller nyetablering av pumpeledning RA Alvim-KP 

Alvimveien 

- Ombygging KP Alvimveien (for å pumpe til Borgeveien) 

- Ny pumpeledning (inkl. kryssing av Glomma) KP Alvimveien-

Borgeveien 

4 - Utbedring eller nyetablering av pumpeledning RA Alvim-KP 

Alvimveien 

- Ombygging KP Alvimveien (for å pumpe til Borgeveien) 

- Ny pumpeledning (inkl. kryssing av Glomma) KP Alvimveien-

Borgeveien 

- Ombygging KP Sundløkkaveien (for å pumpe til Borgeveien) 

- Ny pumpeledning KP Sundløkkaveien -Borgeveien (felles) 

5 - Utbedring eller nyetablering av pumpeledning RA Alvim-KP 

Alvimveien 

- Ombygging KP Alvimveien (for å pumpe til Borgeveien) 

- Ny pumpeledning (inkl. kryssing av Glomma) KP Alvimveien-

Borgeveien 

- Ombygging KP Sundløkkaveien (for å pumpe til Borgeveien) 

- Ombygging KP Torsbekkdalen (for å pumpe til Borgeveien) 

- Ny pumpeledning KP Torsbekkdalen/Sundløkkaveien -

Borgeveien (felles) 

Tabell 17. Tiltak i forbindelse med ulike systemalternativer i Sarpsborg 

Det er ønskelig å velge en robust løsning samt å benytte mest mulig av eksisterende 

infrastruktur. Spesielt KP Torsbekkdalen er rimelig nyrenovert. Det er også ønskelig 

med kun en kryssing av Glomma. 
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Etter diskusjoner med i hovedsak Sarpsborg kommune er det vurdert at alt. 4 vil være 

den mest fornuftige løsningen på sikt. Som en mellomløsning kan alt. 3 benyttes. 

Ved i første omgang å etablere alt. 3 vil det i Sarpsborg kun være nødvendig med 

tiltak fra RA Alvim til Borgeveien. Etter hvert kan man vurdere å kople KP 

Sundløkkaveien direkte på pumpeledning til Borgeveien. Da vil man frigjøre kapasistet 

på KP Torsbekkdalen og systemet videre. 

Det er også to andre videreutviklinger av alt. 4, dette gjelder Nordbergveien 

pumpestasjon og Greåker pumpestasjon. Disse videreutviklingene er ikke med i 

kostnadsberegningene, men er omtalt kort under. 

Nordbergveien 

KP Nordbergveien er siste store pumpestasjon oppstrøms KP Sundløkkaveien. 

Pumpestasjonen ligger på ca kote 30. 

Som en videreutvikling av alt. 4 er det en mulighet å etablere ny pumpestasjon ved KP 

Nordbergveien og la denne pumpe direkte til Borgeveien, da vil man kunne ta vare på 

"trykkhøyden" avløpsvannet har samtidig som KP Sundløkkaveien vil kunne etableres 

som en mindre stasjon. Figur under viser eksisterende plassering av KP Nordbergveien 

samt mulig ny plassering. Det må i såfall etableres selvfallsledning mellom 

eksisterende og ny plassering. 

 

Figur 32. Beliggenhet PST Nordberg og mulig fremtidig plassering 

For å få til dette må det etableres ny pumpeledning fra Nordberg til Årum, dette er 

samme trase som planlagt ny hovedvannledning. Det er meget fordelaktig å etablere 

disse ledningene samtidig. Det vises til pågående arbeid med utredning ringledning 

Sarpsborg/ Reservevannsledning Fredrikstad. Notatet fra det arbeidet belyser hvordan 

Fredrikstad kommune kan fullforsynes med vann fra Sarpsborg og MOVAR, med 

dimensjonerende vannmengde 700 l/s (dimensjonerende år 2070). 
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Greåker 

En annen videreutvikling er å etablere ny pumpestasjon på Greåker og etablere 

pumpeledning under Glomma og opp langs Moumbekken til hovedpumpeledning. Det 

er planlagt mye utbygging på Greåkerområdet, og det kan derfor være en fornuftig 

løsning på sikt, men i denne omgang ses det bort fra denne løsningen. 

3.4 Trase pumpeledning 
Ved etablering av KP Alvimveien som hovedpumpestasjon for Sarpsborg er det sett på 

en trase som følger Reservevannsledningen fra Alvim til Kjølstadkummen og 

Fredrikstad kommunes ringledning videre mot Borgeveien. Fordelen med dette er at 

man følger eksisterende trase hele veien, dette burde bety enklere grunnerverv. Samt 

at utfordringer på strekningen er kjent, da hele traseen er etablert de siste 15 årene. 

Det er utarbeidet foreløpige plan og profiltegninger for traseen. Trase for 

pumpeledning er vist på vedlagte tegninger, 6-10, Vedlegg 9. Traseen består av 

følgende elementer: 

› Profil 12.230(PST Alvimveien) – 11.350: Fra pumpestasjon Alvimveien krysser 

trase Alvimveien og videre kai mot Glomma. I Glomma graves ledning ned under 
bunnen av elva. På østsiden av elva er det fra tidligere laget en motfylling med 

stein på grunn av dårlige grunnforhold. Det er derfor forutsatt å bore fra ca profil 
11.350 ut ut i elva (som det også ble gjort da reservevannsledningen ble 
etablert). 

› Profil 11.350 – 10.800: Trase følger relativt flatt jorde for borehull til rv 22. 

› Profil 10.800 – 9.000: Trase ligger på jorder parallelt med resevevannsledningen 

langs rv 22. I ca profil 9.250 krysses rv 22. Det er her forutsatt å bore under 
veien. 

› Profil 9.000 – 8.750: Trase ligger parallelt med samt krysser Moumbekken. 

Kryssingen og langsføringen med bekken krever omfattende geotekniske tiltak 
slik grunnlag fra tidligere boringer/vurderinger ser ut. Dette er et område det må 

ses nærmere på i senere faser. Dette for å vurdere nødvendige tiltak alternativt 
en annen trase. 

› Profil 8.750 – 6.140 (trykkutløserkum S1): Trase følger jorder til side for 
Moumbekken. Strekningen er relativt flat. 

3.5 Trase selvfallsledning 
Mellom Borgeveien og NGRA er det tenkt etablert en selvfallsledning. Denne er tenkt å 

erstatte eksisterende selvfallsledning på strekningen. På strekningen ligger også 

ringledningen. Trase for dagens hovedavløpsledning og ringledning avviker på enkelte 

strekninger. Trase i skisseprosjektet følger i stor grad eksisterende avløpsledning, 

dette for å få med seg de selvfallsledninger som er tilkoplet i dag, samt at trase skal 

gå innom eksisterende nivåløftere. 
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Mellom nivåløfter Klokkerstuveien og Øra følger dagens hovedavløpsledning 

Habornveien. I Habornveien ligger det mye eksisterende infrastruktur og etablering av 

ny stor selvfallsledning vil være utfordrende og kostbart. På strekket er avløpet fra 

Hvaler, Kråkerøy, Onsøy, Veum/Oredalen samt store deler av sentrum tilkoplet. 

Tras i skisseprosjektet fra nivåløfter Klokkerstuveien følger Klokkerstuveien og 

Kortbølgen frem til NGRA. Med denne løsningen vil avløp oppstrøms Klokkerstuveien 

følge denne traseen, mens eksisterende avløpsledning i Habornveien opprettholdes 

som i dag og transporterer det avløpet som renner til denne ledning i dag. Trase for 

selvfallsledning er vist på vedlagte tegninger, 2-6. Traseen består av følgende 

elementer: 

› Profil 6.140 (trykkutløserkum S1) – 4.380 (nivåløfter Hellne): Trase starter med 

kryssing av Borgeveien, det er forutsatt å grave over denne veien. Videre går 
trase jorder/løkker frem til Selbak Stadion. Det er forutsatt å krysse på 

grusplassen og ikke berøre fortallbaner direkte. Videre krysses Pansvei med 
oppgraving. Etter Pansvei følges jorde frem til Begbygveien, som krysses med 

oppgraving. Etter Begbyveien krysses bekken og trase følger bekken frem til 
nivåløfter Hellne. 

› 4.380 (nivåløfter Hellne) – 1.470 (nivåløfter Klokkerstuveien): Etter Hellne følger 
trase bekken/jordene ned mot rv 110. Det er forutsatt å bore under rv 110. 

Videre fra rv 110 krysser trase over golfbane og ridesenter. Rett før nivåløfter 
Klokkerstuveien krysses Oldenborgbekken. 

› 1.470 (nivåløfter Klokkerstuveien) – 0 (NGRA): Dette er en ny trase. Traseen 

 følger Klokkerstuveien og går gjennom et lite skogs/kratt-område (900-1000) 
 frem til Kortbølgen. Videre følger trase Kortbølgen og FREVAR's internvei frem til 
 NGRA 

› Trase i Habornveien: Eksisterende hovedavløpsleding i Habornveien 

 opprettholdes. Denne traseen mottar avløp fra Kongsten/Øraområdet i tillegg til 
 betydelige mengder fra pumpestasjonene Nøkledypet og Buskogen/Kallera. 

3.6 Dimensjonering 
Det er utarbeidet eget notat for dimensjonering av overføringsanlegget. Dette notatet 

ligger vedlagt skisseprosjektet. Dimensjonerende år for ledningsanlegget er satt til 

2120, det vil si 100 år frem i tid. Det er da forventet en fordobling av befolkningen. 

Med bakgrunn i valgt løsning, er dimensjoneringen oppdelt i følgende strekninger: 
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Figur 33. Strekninger for dimensjonering av overføringsledningen 

Dimensjonerende vannmengder for delstrekninger er vist i tabellen under. 

Strekning Qdim, 

2019 

[m³/t] 

Qdim, 

2120 

[m³/t] 

Qmaksdim, 

2120 

[m³/t] 

Qmax, 

2120 

[m³/t] 

Qmaksdim, 

2120 [l/s] 
Qmax,2120 

[l/s] 

Strekning A 1195 1638 2525 3156 701 877 

Strekning B 364 563 959 1199 267 333 

Strekning C 1684 2396 3819 4774 1061 1326 

Strekning D 2383 3363 5323 6653 1479 1848 

Strekning E 2575 3602 5655 7069 1571 1964 

Strekning F 629 1014 1784 2231 496 620 

Strekning G 1641 2190 3286 4108 913 1141 

Totalt 4217 5792 8942 11177 2484 3105 

Tabell 18. Dimensjonerende vannmengder for overføringsanlegget 

Med bakgrunn i dimensjonerende vannmengde, blir minimumsdimensjon for de ulike 

delstrekningene slik det er vist i tabellen under. Strekning A, B og C er 
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pumpeledninger, resterende er selvfallsledninger. Strekning F og G er eksisterende 

ledninger. 

Strekning 
Lengde 

[m] 

Valgt 

dimensjon 

[mm] 

Qmidl, 

2019 

[l/s] 

Qmax, 

2120 

[l/s] 

Skjærspenning 

QP 

[l/s] 
N/m2 

A 1500 700 237 982 
350 

(600) 
2,2 

B 2600 480 72 373 150 2 

C 4600 900 334 1485 600 2,3 

D 3750 1315 473 2070 - 5 

E 2350 1350 511 2199 - 6,6 

F 
Eksisterende 

ledning 
1200 125 620 - 5,8 

G 
Eksisterende 

ledning 

1000 

(1100) 
456 1278 - 4,4 

Tabell 19. Minimumsdimensjoner for overføringsanlegget 

For detaljer vedrørende dimensjonering henvises det til vedlagte notat. 

3.7 Nivåløfter Helne 
Nivåløfter Hellne har i dag 2 skruepumper med en kapasitet på ca 500 l/s. Utfra 

dimensjoneringsforutsetningene bør nivåløfteren dimensjoneres for ca 2.070 l/s. Dette 

er tenkt gjort gjennom å etablere flere skruer i parallell. Samtidig bygges det større 

overbygg. 
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Figur 34. Dagens nivåløfter Helne 

3.8 Nivåløfter Klokkerstuveien 
Nivåløfter Klokkerstuveien har i dag 2 skruepumper med en kapasitet på ca 500 l/s. 

Utfra dimensjoneringsforutsetningene bør nivåløfteren dimensjoneres for ca 2.200 l/s. 

Dette er tenkt gjort gjennom å etablere flere skruer i parallell. Samtidig bygges det 

større overbygg. 

 

Figur 35. Dagens nivåløfter Klokkerstuveien 
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3.9 Pumping fra Sundløkka 
Sundløkka pumpestasjon bør dimensjoneres for ca 370 l/s. Trase for pumpeledning 

bør avklares i forbindelse med utbygging av området og følge hovedtrase fra Alvim fra 

ca profil 10.800. 

3.10 Geoteknikk 
Det henvises til vedlagte notat fra geoteknikker, RIG 01. Det forventes varierende 

grunnforhold med stedvis bløt leire og kvikkleire. Områder med kvikkleire vil være 

kostnadsdrivende. I videre arbeid er det derfor anbefalt at det utføres supplerende 

grunnundersøkelser for å kartlegges omfanget av geotekniske tiltak. Det er to områder 

som nevnes spesielt, Kryssing av Glomma og Moumbekken. For kryssing av Glomma 

påpekes det at det forventes nytt regelverk fra NVE til neste år, da kan det bli behov 

for å gjøre tiltak utover det som ble gjort i forbindelse med etablering av 

reservevannledningen. Vedrørende Moumbekken er det en strekning mellom rv. 22 og 

Roald Amundsensvei som har for lav sikkerhet mot utglidning. Her må det vurderes 

geotekniske tiltak alternativt en annen trase. Generelt for traseen gjelder at det er 

ønskelig med grunnest mulig grøfter. 

3.11 Videre arbeider 
I videre arbeider med prosjektet bør følgende alternativer utredes: 

› Utrede muligheten for en eller to pumpeledninger frem til Borgeveien. Det bør 

gjøres en vurdering på om det er fornuftig med en eller to pumpeledninger frem 

til Borgeveien. Ved å gjøre dette vil man kunne etablere mindre pumper på 

Alvimveien nå og samtidig oppnå selvrens i ledningen. En senere utbygging av 

Sundløkka kan pumpe i egen ledning. 

› Utrede pumpeledning hele veien og la eksisterende selvfall ligge. Trase blir 

sammenfallende med tenkt trase for selvfallsledning. En fordel med dette er at 

pumpeledningen vil kunne etableres grunnere enn en selvfallsledning, og man vil 

derfor kunne slippe unna en del geotekniske utfordringer. Pumpestasjoner som 

pumper til selvfallsledning i dag vil kunne tilkoples ny pumpeledning. Eksisterende 

selvfallsledning kan rehabiliteres dersom dette er nødvendig, men det må gjøres 

en vurdering på om ledning har tilstrekkelig kapasitet. 

3.12 Utløpsledning 
Eksisterende utløpsledning har ikke kapasitet til økt vannmengde fra nytt renseanlegg. 

Det er derfor sett på ny utløpsledning fra renseanlegget. Det er beregnet at det er 

behov for en ledning med innvendig diameter 1200mm. Forslag til trase for ny 

utløpsledning er vist på figuren under. 
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Figur 36. Trase for ny utløpsledning 

For detaljer rundt utløpsledning henvises det til vedlegg 7. 

Renseanlegget er dimensjonert for 1.833 l/s (6600m3/t). Forbehandlingen er 

dimensjonert for 2.639 l/s (9.500 m³/t). Dette betyr at tilført vannmengde som 

overstiger 1.833 l/s vil gå i overløp gjennom den nåværende utløpsledningen etter at 

det har vært gjennom forbehandling. Nåværende utløpsledning vil tidvis kunne bli 

trykksatt, av den grunn er man nødt til å heve eksisterende kum 1.6.1 på kaia. 

Tilført vannmengde til renseanlegget som overskrider 2.639 l/s (9.500 m³/t) vil gå i 

overløp gjennom eksisterende utløpsledning uten å ha vært innom forbehandling. 

Dersom tilførselen er så stor at eksisterende utløpsledning ikke har kapasitet vil det gå 

i overløp på terreng. 

Prinsippene for vannstrømmer er vist på skisser under. 
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Figur 37. Prinsipp med vannmengder dersom overføring til nytt anlegg er stengt 

 

 

Figur 38. Prinsipp med tilført vannmengde opp til 2.639 l/s (9.500m3/t) 
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4 Kostnader 
 

4.1 Investeringskostnader 

4.1.1 Ledningsanlegg 
Investeringskostnadene for ledningsanlegget, ved felles renseanlegg, er beregnet til 

268,5 mill. For beregning, se tabell under. 

Tabell 20. Kostnadsberegning ledningsanlegg for NGRA 

 

For å kunne gjøre en sammenligning mot to separate anlegg er de elementene som 

må bygges ut gitt to separate anlegg kostnadsberegnet. 

For Sarpsborg/Alvim gjelder dette: 

- Ny pumpestasjon Sundløkka 

- Ny pumpeledning Sundløkka – Torsbekkdalen 

For Sarpsborg/Alvim er dette kostnadsberegnet til i overkant av 20 mill. For 

beregning, se tabell under. 
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Tabell 21. Kostnadsberegning ledningsanlegg for Sarpsborg/Alvim 

For Fredrikstad/Øra gjelder dette: 

- Selvfallsledning fra Borgeveien til Øra  

- Pumpeledning fra Sundløkka til Borgeveien  

- Ny pumpestasjon Sundløkka 

- Ombygging kum 1.6.1 (for å kunne føre mer avløp i eks. utløpsledning) 

- Overføringsledning mellom gammelt og nytt renseanlegg 

For Fredrikstad/Øra er dette kostnadsberegnet til i overkant av 156 mill. For 

beregning, se tabell under. 

Tabell 22. Kostnadsberegning ledningsanlegg for Fredrikstad/Øra 
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4.1.2 Renseanlegg 
Iht til prosjektdefinisjon er det tatt frem to kostnadskalkyler for felles renseanlegg. 

NGRA. Det ene kostnadsoppsettet er beregnet for å oppfylle kravet om 

sekundærrensing og det andre for å oppfylle et ev, krav om nitrogenfjerning. Senere 

er det gjennomført en sjablonmessig beregning for to separate renseanlegg.  

Sent i prosessen er det tatt frem kostnader for bygging av felles anlegget i to faser. 

Første fase forberedt for tilbygg og andre fase med tilbygg og omgjøring av første fase 

for å oppfylle et ev. krav om nitrogenfjerning. Disse kostnadene er videre 

sjablonmessig beregnet for to separate anlegg. 

Det er ikke utført usikkerhetsanalyse, kostnadene må derfor behandles som 

basisestimat inkludert uspesifisert og forventende endringer innenfor prosjektets 

forutsetninger. 

Utover disse hovedalternativene er det gjennomført kostnadsanslag for to alternative 

prosesser, Nereda og Direkte membranfiltrering (DMF). 

Videre er det sett på kostnader for: 

› Regnvannsrenseanlegg 

› Tertiærrensing  

4.1.2.1 Hovedalternativ (MBBR + flotasjon) 

i) Anlegg for oppfyllelse av kravet om sekundærresing. 

 

 

Anleggsdel NGRA SK FK

Ledningsanlegg 268 500 000
Sarpsborg kommune 20 150 000

Fredrikstad kommune 156 300 000

SUM 268 500 000 20 150 000 156 300 000

Renseanlegg
Bygg 223 000 000
Prosess/ maskin 117 000 000
VVS 25 000 000
Elektro 25 000 000
Automasjon 9 000 000

SUM 399 000 000 199 500 000 294 300 000

BH's prosjektadministrasjon (PL, BL, KU, etc.) (5%) 19 950 000 9 975 000 14 715 000
Prosjektering 39 900 000 19 950 000 29 430 000

SUM Renseanlegg 458 850 000 229 425 000 338 445 000

Samlet 727 350 000 249 575 000 494 745 000
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ii) Anlegg for oppfyllelse av kravet om nitrogenfjerning. 

 

iii) Utbygging i to faser. 

 

4.1.2.2 Nereda 

Det er sett på en løsning ved å benytte denne prosessen som et alternativ til anlegget 

for sekundærrensing. Et overslag over kostnader for et slikt anlegg er (NB: Pris gjelder 

kun renseanlegg, overføringsanlegget blir som for hovedalternativet og må legges til): 

› NGRA  : ca. 890 mill 

› Alvim RA : ca. 450 mill 

› Øra RA : ca. 630 mill 

 

4.1.2.3 Direkte membranfiltrering (DMF) 

Som nevnt ovenfor pågår det for tiden pilot studier på FREVAR for dette konseptet. 

Leverandør av membranene (Alfa Laval) er konferert mhp. kostnader for et fullskala 

anlegg. Siden teknologien ennå ikke er moden, er endelig design på nåværende 

tidspunkt ikke mulig for dem å fastslå. Det er derfor utarbeidet et forventet 

prisområde. 

Anleggsdel NGRA SK FK

Ledningsanlegg 268 500 000
Sarpsborg kommune 20 150 000

Fredrikstad kommune 156 300 000

SUM 268 500 000 20 150 000 156 300 000

Renseanlegg
Bygg 381 300 000
Prosess/ maskin 179 000 000
VVS 42 700 000
Elektro 38 200 000
Automasjon 13 800 000

SUM 655 000 000 327 500 000 473 500 000

BH's prosjektadministrasjon (PL, BL, KU, etc.) (5%) 32 750 000 16 375 000 23 675 000
Prosjektering 65 500 000 32 750 000 47 350 000

SUM Renseanlegg 753 250 000 376 625 000 544 525 000

Samlet 1 021 750 000 396 775 000 700 825 000

Anleggsdel NGRA SK FK

NGRA Fase 1, sekundærrensing forberedt for Fase 2 (N-fjerning) 753 156 000    262 478 000 513 779 350 
NGRA Fase 2 (N-fjerning) 305 920 000    152 960 000 214 144 000 

SUM fase 1 og 2 1 059 076 000 415 438 000 727 923 350 
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Kostnadsanslag for et slik anlegg sammenlignbart med sekundærrenseanlegg basert 

på MBBR og flotasjon (NB: Pris gjelder kun renseanlegg, overføringsanlegget blir som 

for hovedalternativet og må legges til). 

› NGRA  : ca. 520 - 450 mill 

› Alvim RA : ca. 260 - 220 mill 

› Øra RA : ca. 360 - 310 mill 

 

4.1.2.4 Rengvannsrenseanlegg 

Det er utført en overslagsberegning på et anlegg som beskrevet over. Anslaget havner 

på i overkant av ca 60 mill. Dette er iberegnet kostnader for byggherre-, 

prosjekterings- og byggekostnader. 

4.1.2.5 Tertiærrensing 

Investeringskostnader for et etterpoleringsanlegg basert på skivefilter er beregnet 

tilsvarende til ca. 125 mill. 

4.2 Driftskostnader 
Driftskostnader på de nye anleggene er avhengig av hvilken renseteknologi som 

benyttes. Dagens driftskostnader inkluderer ikke biologisk rensetrinn, og dersom det 

blir nødvendig for å nå rensekravene vil man måtte forvente høyere spesifikke 

driftskostnader enn hva man har i dag.  

Et annet viktig moment er effekten av skala, hvor spesifikke driftskostnader er 

avhengig av anleggsstørrelsen, og hvor disse reduseres når anleggsstørrelsen økes.  

En av de større umiddelbare effektene man dermed kan forvente med et stort felles 

renseanlegg – Nedre Glomma RA, er reduserte driftskostnader. Det foreligger flere 

studier, både internasjonalt og nasjonalt, som bekrefter at jo større renseanleggene 

er, jo lavere relative driftskostnader har man. I litteraturen blir dette ofte målt som 

enten beløp pr. personekvivalent (pe) eller beløp pr. m³ renset avløpsvann, 

eksempelvis €/m³ eller SEK/pe. Flere av disse studiene har laget modeller som viser 

hvordan kostnadsnivået endrer seg som følge av anleggsstørrelsen. I figuren nedenfor 

har vi samlet et knippe av disse modellene. Pga. ulike enheter er kurvene normalisert 

til prosentvise kostnader (i stedet for f.eks. €/m³) hvor vi har tatt utgangspunkt i at et 

anlegg på 100.000 pe er 100%. I figuren angis også de ulike modellene med 

opprinnelige enheter.  
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Figur 39. Relative driftskostnader for ulike modeller – normalisert for 100000 pe = 100% 

Figuren ovenfor viser at kostnadsutviklingen i de ulike modellene viser samme 

mønster, hvor man har en bratt utvikling for anlegg mindre enn 40 – 60 000 pe for så 

å flate ut når anleggene blir større. Eksempelvis viser modellen etter Ballmér og 

Mattsson (1998) at et anlegg på 20 000 pe har i overkant av 50 % høyere spesifikke 

driftskostnader enn et anlegg på 100 000 pe. 

Denne kostnadsutviklingen støttes også av en benchmarkingsstudie fra 2010 for 

norske anlegg, hvor også FREVAR inngikk. Tallene for anleggene som inngår i denne 

studien er vist med driftskostnader i NOK/m³ som funksjon av anleggsstørrelse i 

figuren nedenfor (anonymiserte anlegg, med unntak av FREVAR da rapporten er 

unntatt offentlighet). I grafen inngår også data fra VEAS som er hentet fra deres 

årsrapport, samt mottatte tall vedr. driftskostnader for Alvim RA (NB: Tall fra 2017, 

justert for prisstigning til 2010 tall). Alle anlegg, med unntak av VEAS og anlegget på 

50 000 pe er primærfellingsanlegg (dvs. uten biologisk rensetrinn). VEAS og anlegget 

på 50 000 pe har også biologiske rensetrinn, slik den relative behandlingskostnaden 

for disse anleggene er noe høyere. Dette "drar" modellkurven opp i forhold til 

primærfellingsanleggene, og er også en indikasjon på at kurven ville ligget høyere om 

alle anleggene inkluderte biologisk rensing. Uavhengig av denne "feilkilden" ser man 

også for de norske anleggene at man har den samme kostnadsutviklingen, hvor man 

har en bratt kurve for anlegg med færre personer tilknyttet, og at den flater ut når 

anleggene blir store. 
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Figur 40. Benchmarking av spesifikke driftskostnader for 8 norske anlegg. 

I et samfunnsmessig perspektiv er dette viktig da kommunal avløpsrensing drives 

etter selvkostprinsippet, og ved reduserte driftskostnader vil dette kunne resultere i 

lavere kommunale avgifter for innbyggerne i både Sarpsborg og Fredrikstad kommune 

– dersom avløpsrensingen foregår i ett felles renseanlegg. 

Driftskostnadene som benyttes i denne vurderingen tar derfor utgangspunkt i en 

modell for driftskostnader, hvor variabelen er antall personer tilknyttet. Vi har tatt 

utgangspunkt i modellen utviklet av Ballmér og Mattson (1998) hvor 27 svenske 

avløpsrenseanlegg, med biologisk rensetrinn, inngikk i studien. Tallene fra den studien 

er normalisert mot dagens priser og norsk prisnivå.  

En slik tilnærming innebærer en del usikkerheter, og det endelige prisnivået vil som 

nevnt ovenfor også være avhengig av valgt teknologi. Det er derfor valgt å angripe 

dette som en følsomhetsbetraktning hvor man ser på et nedre og øvre kostnadsnivå, 

hvor det er mest sannsynlig at kostnadene ligger innenfor. Basert på forutsetninger 

som beskrevet ovenfor er tilsvarende modeller fremstilt og kan ses i figur 39 nedenfor. 

Her viser den røde kurven det høyeste kostnadsanslaget, mens den blå viser det 

laveste kostnadsanslaget. Driftskostnadene forventes å ligge mellom disse kurvene, 

dvs. i det grønne feltet. Det svarte stiplede linjen angir midlere kostnadsanslag.  
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Figur 41. Driftskostnader etter Ballmér og Mattson's modell, normalisert for kostnadsnivå på 

dagens anlegg på FREVAR. 

Forutsatt lineær befolkningsøkning i perioden frem til dimensjonerende år (2050), og 

basert på figur 39 ovenfor vil forventede gjennomsnittlige spesifikke driftskostnader 

for de ulike anleggene i perioden være som følger: 

› Alvim RA    ca. 3,1 NOK/m³ (min. 2,3 / maks. 4,0) 

› RA Øra    ca. 2,8 NOK/m³ (min. 2,1 / maks. 3,6) 

› Nedre Glomma RA  ca. 2,4 NOK/m³ (min. 1,8 / maks. 3,1) 

De ulike anslagene for driftskostnader er illustrert i figurene 32 – 34 nedenfor. 

124



 

http://projects.cowiportal.com/ps/A121327/Documents/03 Prosjektdokumenter/5_Rapporter/RIM/Skisseprosjektrapport.docx 

SKISSEPROSJEKTRAPPORT 69

 

Figur 42. Spesifikke driftskostnader for Alvim RA som gjennomsnitt frem til 2050. 

 

Figur 43. Spesifikke driftskostnader for RA Øra som gjennomsnitt frem til 2050. 
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Figur 44. Spesifikke driftskostnader for Nedre Glomma RA som snitt frem til 2050. 

Forventet midlere vannmengder som tilføres renseanleggene er vist i kap. 2.1.2 

ovenfor. Dagens midlere vannmengder tilført anleggene er 1585 m³/t og 995 m³/t for 

henholdsvis RA Øra og Alvim RA. Dersom man antar lineær økning av vannmengden 

frem til dimensjonerende år (2050) gir dette en midlere vannmengde i levetiden på ca. 

1740 m³/t for RA Øra, ca. 1127 m³/t for Alvim RA og 2867 m³/t for Nedre Glomma 

RA. Med de angitte spesifikke driftskostnadene gir dette følgende gjennomsnittlige 

driftskostnader i perioden: 

Tabell 23. Estimerte driftskostnader pr år i 2019 kroner. 

 

Som det kommer frem av tabellen gir dette en årlig samfunnsmessig besparelse (uten 

prisstigning) ved midlere kostnadsanslag på ca. 13 mill NOK pr år mhp. driftskostnader 

for Nedre Glomma RA - sammenlignet med separat rensing i hver by. Tilsvarende 

ligger minimum og maksimum anslagene på henholdsvis ca. 9,5 mill NOK og 16,5 mill 

NOK i årlige besparelser. 

 

4.3 Årskostnader og nåverdi 
Det ble i mulighetsstudien gjennomført nåverdibetraktninger som viste store 

besparelser for et felles renseanlegg istedenfor to separate. Det er i skisseprosjektet 

trukket inn en del flere forhold, som åpningsbalanser, fordelingsnøkler og andre 

kostnader. Dette er forhold som håndteres utenfor COWIs prosjektmandat. Vi har 

derfor ikke utført nåverdibetraktninger i dette prosjektet. Dette fordi flere faktorer bør 

legge inn enn de vi har redegjort for i vårt arbeide. 

Midl. Min. Maks.
Alvim RA 30 600 000   22 700 000  39 490 000    
RA Øra 42 670 000   32 000 000  54 820 000    
Nedre Glomma RA 60 270 000   45 200 000  77 850 000    

Driftskostnader (NOK pr. år)
Anlegg
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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.

1 Innledning: bakgrunn og formål

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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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.

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.

1 Innledning: bakgrunn og formål, forts.

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.
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2 Sammendrag

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.

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.

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.

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.

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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2 Sammendrag, forts.

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

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).

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.

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

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.

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

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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2 Sammendrag, forts.

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 KF-
modellen 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 § 13-
1/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 KF-
modellen 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.

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
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3 Juridiske aspekter

3.1 Generelt
I forhold til de skisserte alternativer for inter-
kommunalt 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,

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

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.

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.

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,

• 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:

• Interkommunalt politisk råd,

• Kommunalt oppgavefellesskap, og

• Vertskommunesamarbeid.

De samarbeidsformene som er regulert i
kommuneloven og ny kommunelov er av ulik
karakter.

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

3.2 Problemstillinger knyttet til etableringen
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.

3.2.2 Overføring av virksomhet fra Fredrikstad

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.

3.2.1 Innskudd og eierandel

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 Samarbeids-
virksomheten, slik at den sikres en viss egenkapital
ved stiftelsen.

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.
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3 Juridiske aspekter

3.2 Problemstillinger knyttet til etableringen
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 virksomhets-
overdragelse 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 virksomhetsoverdragelses-
reglene 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.

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 virksomhets-
overdragelse kommer til anvendelse, vil de
rettigheter og forpliktelser som følger av ansettelses-
forholdet til de ansatte som tilhører den overførte
virksomheten overføres til Samarbeidsvirksomheten.
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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 (Samarbeids-
virksomheten) 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 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.

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.

Virksomhetsoverdragelse av ansatte

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.

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 Samarbeids-
virksomheten 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.
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4.3 Interkommunalt samarbeid om eierskap og drift av
et felles renseanlegg, forts.

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

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.

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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4.4 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 (Samarbeids-
virksomheten) 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

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 Samarbeids-
virksomheten 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

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

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.

144



17

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 (Samarbeids-
virksomheten) 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.

Det inngås avtale om salg av tjenester fra
Samarbeidsvirksomheten til Fredrikstad, Sarpsborg
og Hvaler kommune på vegne av kommunenes
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 Frevar KFs eiendeler i form av
tomt og biogassanlegg skal tilføres Samarbeids-
virksomheten 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

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

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 Samarbeids-
virksomheten, eller gjennom et ordinært salg fra
Frevar KF til Samarbeidsvirksomheten.

Virksomhetsoverdragelse av ansatte

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 Samarbeids-
virksomheten 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.

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

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

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

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 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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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 (Samarbeids-
virksomheten) 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.

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.

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 Samarbeids-
virksomheten 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

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

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 «Stor-
IKS» 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.

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 konkurranse-
utsatt 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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6 Merverdiavgiftsmessige konsekvenser
ved utvalgte scenarioer

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 § 6-
14, 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.

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 Merverdiavgifts-
registeret 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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7 Økonomiske konsekvenser ved utvalgte
scenarioer

7.1 Bakgrunn og finansiell simuleringsmodell

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 energi-
gjenvinningsanlegget 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.

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 (EBIT-
margin) på mellom 12,1% og 5,4 %. Og en gjennomsnittlig
resultatmargin på 5,31 % i 2017 og 2018.
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Basert på tilgjengelig informasjon som bla. historiske
årsregnskap, budsjett- og handlingsplaner og
samtaler med ledelsen er det modellert tre ulike
scenarioer:

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
skilles ut fra dagens Frevar KF og inn i en
samarbeidsvirksomhet med Sarpsborg kommune.
Den nye samarbeidsvirksomheten står selv for
driften av virksomheten.

Ø Utskillelse av biogass- og avløpsrenseanlegg
hvor Frevar KF står for drift- og vedlikehold -
renseanlegget og biogassanlegget skilles ut fra
dagens Frevar KF og inn i en samarbeids-
virksomhet med Sarpsborg kommune. Frevar KF
står ansvarlig for driften av den nye
samarbeidsvirksomheten.

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.

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.

Forutsetninger i prognosemodellen er nærmere
beskrevet på de neste to sidene.

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.

Ledelsen i Frevar presiser at hvis renseanlegget blir
skilt ut i en egen rettslig enhet og biogassanlegget
må kjøpe rågass til markedsmessige betingelser så vil
det være økonomisk uforsvarlig å drifte
biogassanlegget videre. Derfor har vi i den videre
utredningen valgt å forutsette at både
biogassanlegget og avløpsrenseanlegget vil bli skilt
ut fra dagens Frevar (om alternativet med
oppsplitting av dagens Frevar og utskillelse av
virksomhet velges), og at eierskapet vil forbli samlet i
en ny virksomhet.

Økonomisk simuleringsmodell

EY har etablert et rammeverk for modellering og
simulering av økonomiske konsekvenser for resten av
Frevar ved en utskillelse av avløps- og
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

Ny fordeling av felleskostnader

Avdeling RA FA AH VA GVS A&L TOT
Lab. 20 % 40 % 30 % 10 % 100 %

Adm.bygg 100 % 100 %

Vekta 45 % 30 % 25 % 100 %

Adm&Ledelse 50 % 15 % 25 % 10 % 100 %

IKT 50 % 10 % 25 % 15 % 100 %

Avdeling RA FA AH VA GVS A&L TOT
Lab. 30 % 20 % 10 % 30 % 10 % 100 %
Adm.bygg 100 % 100 %
Vekta 20 % 40 % 20 % 20 % 100 %
Adm&Ledelse 30 % 40 % 5 % 20 % 5 % 100 %
IKT 35 % 35 % 5 % 20 % 5 % 100 %
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Figur nedenfor viser utviklingen av den totale
balansen (totalkapitalen) i regnskapet til Frevar KF i
budsjettperioden.

Som nevnt over vil det kreves betydelige fremtidige
investeringer i nytt rensetrinn for avløpsrense-
anlegget 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.

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.

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.

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
selvkostfinansiert. I figuren nedenfor har vi illustrert
forventet

økonomisk utvikling i resultatposter ved fortsatt drift
slik foretaket er organisert per dags dato.

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.

For detaljert beskrivelse av virksomheten og
tilhørende prognoser (hovedprognose) i de ulike
avdelingene, se kapittel 7.2.1 nedenfor.

For øvrige planlagte investeringer henvises det til
kommentarer per avdeling i kapittel 7.2.1.

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.

7.2 Fortsatt drift av Frevar KF med investering i eget
avløpsrenseanlegg
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7.2.1 Hovedprognose avdelinger (1:3)

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 fordelings-
nøkkelen 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.

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.

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.

Vannverket

Vannverket tilfører/produserer vann til
innbyggerne i Fredrikstad og Hvaler
kommune. Vannrensingen til Hvaler
kommune er klassifisert som nærings-
virksomhet 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.

Omsetningen og EBIT-marginene
forventes å øke som følge av at
investeringen dekkes av selvkost-
finansiering. Resultat fra næring er
budsjettert med tNOK 200 i perioden
2019 til 2022.
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7.2.1 Hovedprognose avdelinger (2:3)

Avfallshåndtering

Avfallshåndtering omfatter gjenvinnings-
stasjonen og deponiområder. Levering av
grovavfall fra husholdningene er finansiert
dels over renovasjonsavgiften, og dels ved
betaling ved levering av avfall. Nærings-
drivende som leverer næringsavfall skal
deklareres og faktureres. Deponiområdet er
definert som 100 % næringsvirksomhet.
Avdelingen er særlig sensitiv til
avfallsprisene.

Av driften utgjør rundt 64 % nærings-
virksomhet. I modellen forutsettes samme
fordeling mellom selvkost og næring. Videre
forutsettes uendrede priser og usikkerhet
rundt tidspunkt for mottak av
muddermasser. Dette medfører lavere EBIT-
margin i periode 2019 til 2022. Over
simuleringsperioden forutsettes det
investeringer på totalt mNOK 18,0.

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.

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 nærings-
virksomheten i 2016, 2017 og 2018.

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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7.2.1 Hovedprognose avdelinger (3:3)

Biogassanlegget

Biogassanlegget driver 100 % nærings-
virksomhet 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 2019-
2022 og at anlegget fra og med 2020
leverer positive resultater før skatt.

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.
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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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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 (know-
how)

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

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.

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.

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

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.

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.
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7.3 Utskillelse av biogass- og avløpsrenseanlegg

Fordeling av felleskostnader på driftsavdeling (2018)
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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.

Som nevnt innledningsvis er de ulike drifts-
avdelingene 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.

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.

Utover mNOK 4,4 i felleskostnader som diskutert
ovenfor, som vil utgjøre ekstrakostnader for rest-
Frevar, 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

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 rest-
Frevar 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.
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7.3 Utskillelse av biogass- og avløpsrenseanlegg, forts.

Ny fordeling av felleskostnader pr driftsavdeling (2018)
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► 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.

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

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 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.

Ø 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.

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

handlingsplaner 2019-2022 er estimert årlige
avdrag på mNOK 5,4 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 6,7 og totale avdrag
mNOK 21,7. Se detaljert oversikt i tabell nedenfor.

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.

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.

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.

Biogassanlegget 2019 2020 2021 2022

IB forpliktelser 78 042 828 72 608 854 67 174 881 61 740 908

Avdrag 5 433 973 5 433 973 5 433 973 5 433 973

UB forpliktelser 72 608 854 67 174 881 61 740 908 56 306 935

Rente 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 %

Rentekostnad 1 883 146 1 747 297 1 611 447 1 475 598

Avløpsrense-
anlegget 2019 2020 2021 2022
IB forpliktelser 34 937 544 32 613 024 30 288 505 27 963 986
Avdrag 2 324 519 2 324 519 2 324 519 2 324 519
UB forpliktelser 32 613 024 30 288 505 27 963 986 25 639 467

Rente 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 %
Rentekostnad 844 382 786 269 728 156 670 043

Finansutgifter for biogassanlegget

Finansutgifter for avløpsrenseanlegget
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RESULTAT FRA SIMULERING

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.

Som det fremkommer forventes det at rest-
Frevar’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.

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.

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.

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

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.

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.

Felleskostnadene får en direkte effekt på bunnlinjen. Og
vil ha en negativ effekt for innbyggerne i Fredrikstad
kommune eller utbyttegrunnlaget til Fredrikstad
Kommune.

7.3 Utskillelse av biogass- og avløpsrenseanlegg, forts.
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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.

For avløpsrenseanlegget er det i simuleringen forutsatt
at pumpestasjoner med bokført verdi på mNOK 58,6
og tilhørende forpliktelse på mNOK 11,5 overføres fra
Frevar til Teknisk Drift i Fredrikstad Kommune ila.
2019. Slik at Frevar KF mottar differansen på mNOK
47 i kontanter. I tillegg forventes det at resterende
verdi av avløpsrenseanlegget på mNOK 41,2 blir
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.

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.

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
forventet driftsresultat fra biogass og
avløpsrenseanlegget.

Grunnet at biogassanlegget og avløpsrenseanlegget
med tilhørende gjeld skilles ut og differansen blir
justert mot egenkapital vil egenkapitalandelen i dette
scenarioet øke, sammenlignet med situasjonen
beskrevet i kapittel 7.2.

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.

7.3 Utskillelse av biogass- og avløpsrenseanlegg, forts.
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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 rest-
Frevar 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.

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.

7.4 Utskillelse av biogass- og avløpsrenseanlegg hvor
FREVAR står for drift- og vedlikehold
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8 Miljømessige og samfunnsrelaterte
forhold ved omorganisering

8.1 Bakgrunn
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.

Vannverk Avløpsanlegget

Gjenvinningsstasjon

Fredrikstad

Biogassanlegg

EnergigjenvinningsanleggDeponi

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:

► Biogassanlegget

► Samarbeid for økt materialgjenvinning

► Etablering av ettsorteringsanlegg

► Eksisterende synergier i Frevar KF

Figur 4.1: Beskrivelse av Frevars tjenester
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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.

Avfallsreduksjon

Ombruk

Material-
gjenvinning

Energi-
utnyttelse

Deponering

Lage
mindre avfall

Bruke ting
om-igjen

Lage nytt
av brukt

Brenne

Legge på
fylling

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.

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

Kilde: Avfalls og gjennvninngsbranjens veikart for en sirkulær økonomi og SSB 2016

Avfallspyramiden definerer prioriteringer i
sirkulærøkonomien

Norge må
materialgjenvinne mer for
å nå EUs målsetning om

65% gjenbruks- og
materialgjenningsgrad

innen 2035
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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.

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.

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.

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

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.

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

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.

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 4.3 - 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.

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.

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

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.

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.

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.

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.
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Vedtak om endret tillatelse for Øra renseanlegg med vilkår, varsel om gebyr 

og varsel om tvangsmulkt 

Fylkesmannen i Oslo og Viken fatter vedtak med vilkår om å endre fristen for innføring av 

krav til sekundærrensing i Øra renseanlegg sin tillatelse. Fristen settes til 1.7.2025. Vedtaket 

er hjemlet i forurensningslovens § 18 punkt 5 og kan påklages til Miljødirektoratet innen tre 

uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem. 

 

Vilkårene er gitt i en fremdriftsplan og Fylkesmannen varsler vedtak om tvangsmulkt for å 

sikre gjennomføring etter fremdriftsplanen. Eventuelle kommentarer til varslet om vedtak 

tvangsmulkt sendes Fylkesmannen innen 2 uker etter at dette brevet er mottatt. 

 

Vi varsler også gebyrsats 6, kr 32 800, for vår behandling av søknaden. Eventuelle 

kommentarer til varselet om fastsettelse av gebyrsats sendes Fylkesmannen innen 2 uker 

etter at dette brevet er mottatt. 

 

Vi viser til brev fra dere 21.11.2018, møte 4.12.2018 mellom Fredrikstad kommune, Sarpsborg 

kommune, FREVAR KF og Fylkesmannen og deres tilbakemelding med avklaringspunkt og revidert 

fremdriftsplan av 6.3.2019. Fredrikstad kommune søker om tidsutsettelse av sekundærrensekravet 

som er et vilkår i tillatelsen til Øra renseanlegg. I medhold av forurensningsforskriften § 14-3, fatter 

Fylkesmannen vedtak i saken som rett forurensningsmyndighet.  

 

Endret tillatelse med vilkår ligger vedlagt dette brevet (vedlegg 2). 

 

Bakgrunn 

 

Øra renseanlegg (Fredrikstad kommune) 

Øra avløpsanlegg omfatter 3 aktører: Hvaler kommune, Fredrikstad kommune og Fredrikstad vann 

avløp og renovasjonsforetak FREVAR KF) som er et kommunalt foretak (heretter referert til som 

FREVAR). Fredrikstad kommune eier avløpsanlegget og er ansvarlig for at utslippstillatelsen 

overholdes. Fredrikstad kommune har satt bort driften av Øra avløpsanlegg til FREVAR som ikke har 

en egen tillatelse. Hvaler kommune fører alt sitt avløpsvann til Øra avløpsanlegg. Hvaler kommune 

har en egen tillatelse til drift av avløpsnett i Hvaler kommune gitt 21.2.2019. Avløpsnettet i 
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Fredrikstad kommune som fører til Øra avløpsanlegg eies og driftes av Fredrikstad kommune og er 

omfattet av tillatelsen til drift av Øra avløpsanlegg.  

 

Kommunalt avløpsvann med utslipp til følsomt område skal gjennomgå fosforfjerning, jf. vedlegg 1 

punkt 1.2 til kapittel 11 i forurensningsforskriften1 § 14. Kommunalt avløpsvann fra nye renseanlegg 

og eksisterende renseanlegg som endres vesentlig skal i tillegg gjennomgå sekundærrensing. Kravet 

om sekundærrensing for Øra renseanlegg ble inkludert i tillatelsen 4.3.2009. I tillatelsen ble det satt 

vilkår om renseeffekt på minst 75 % for KOFCR og 70 % for BOF5 fra 1.1.2020.  

 

Fram til 1.1.2020 er kravet til rensing av BOF5 og KOFCR, at «dagens nivå for renseeffekt skal 

opprettholdes». Da tillatelsen ble gitt i 2009 var «dagens nivå» vurdert til å være rundt 60 % for BOF5 

og 40 % for KOFCR, gitt tellemåten i forurensningsforskriften § 14-13. I tillatelsen er det satt krav om 

90 % rensegrad av fosfor. 

 

Alvim avløpsanlegg (Sarpsborg kommune) 

Sarpsborg kommune har krav om innføring av sekundærrensning og vilkår om minst 70 % rensing 

av BOF5 og 75 % rensing av KOFCR innen 01.01.2021 i sin tillatelse til drift av avløpsanlegg. I tillatelsen 

er det satt krav om 90 % rensegrad av fosfor. 

 

Manglende oppfyllelse av rensekrav ved Øra renseanlegg 

Øra renseanlegg har ikke klart rensekravet for fosfor ett eneste år siden tillatelsen ble gitt i 2009. 

Rensegraden for fosfor var svært lav mellom 2010 og 2016 (80,3 % i 2015), men har blitt bedre de 

siste årene. Øra renseanlegg klarer heller ikke rensekravet sitt for BOF5.  

 

En av hovedårsakene til at renseanlegget ikke klarer rensekravene sine, er at mengden 

fremmedvann inn til renseanlegget er svært stor. Kommunens innsats for tiltak på ledningsnettet for 

å redusere fremmedvann har likevel vært langt lavere enn det som ble lagt til grunn for tillatelsen i 

2009. Det opplyses nå om at målet om å ha fullseparert innen 2028 er lite realistisk. Mye tyder på at 

det som er gjort av separering av ledningsnettet har hatt positiv innvirkning på mengden 

fremmedvann til anlegget, men stor befolkningsvekst og påslipp fra industri gjør at de positive 

effektene for renseevnen til Øra er beskjeden. 

 

FREVAR har skissert flere tiltak som skal gjennomføres for å bedre rensegraden på avløpsanlegget 

slik at virksomheten skal kunne drives i tråd med vilkårene i dagens tillatelse. Videre gjennomfører 

FREVAR og Fredrikstad kommune tiltak pålagt av Fylkesmannen. 

 

Mulig nytt, felles renseanlegg for Fredrikstad og Sarpsborg kommune 

Det er gjort en mulighetsstudie for avløpsbehandling i nedre Glommaregionen, utført av COWI. 

Mulighetsstudiet konkluderer med at den beste fremtidige renseløsningen for Fredrikstad og 

Sarpsborg kommune er å bygge ett nytt felles anlegg, og ikke to separate som i dag. Dette medfører 

i tilfellet at Alvim renseanlegg og dagens anlegg på Øra legges ned og erstattes av ett nytt stort felles 

anlegg som vil ligge på Øra i Fredrikstad kommune. Anlegget vil ha utslipp til ytre Oslofjord. Et slikt 

nytt stort avløpsanlegg vil lønne seg økonomisk, og det vil gi større fleksibilitet i teknologivalg. Det vil 

også være mest lønnsomt ved en eventuell ombygging utløst av fremtidige endrede rensekrav. Det 

er gjort politiske vedtak i Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune og vedtak i styret til FREVAR. 

Det er etablert et arbeidsutvalg med representanter fra Sarpsborg kommune, FREVAR og Fredrikstad 

kommune. Det er formulert et mandat for gruppen, med føringer om å bygge nytt felles anlegg. Det 

                                                        
1 Forskrift om begrensning av forurensning 
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tas sikte på en investeringsbeslutning i økonomiplanen for begge kommuner og FREVAR som legges 

frem for bystyrene. 

 

Søknad om utsatt frist for rensekrav 

 

Med bakgrunn i at Fredrikstad kommune, FREVAR og Sarpsborg kommune utreder et mulig felles 

renseanlegg (RA) for Fredrikstad og Sarpsborg, med en fremdriftsplan som tilsier at et nytt anlegg vil 

kunne stå klart i 2025, har Fredrikstad og Sarpsborg kommune søkt Fylkesmannen om å endre dato 

for innføring av kravet i punkt 3.1 i tillatelsen om minst 70 % rensing av BOF5 og 75 % rensing av 

KOFCR i tillatelsen til Øra avløpsanlegg fra 1.1.2020 til 1.7.2025. 

 

Forhåndsvarsling 

 

Vedtak fattet i forbindelse med behandling av søknad om tillatelse etter forurensningsloven skal 

normalt forhåndsvarsles, jf. forurensningsforskriften kapittel III Forhåndsvarsling, § 36-5. Dersom det 

haster med å gi tillatelse eller vedtaket er av mindre miljømessig betydning, kan forhåndsvarsling 

unnlates, jf. forurensningsforskriften § 36-9 andre ledd. Vi mener at Fredrikstad kommune må få 

endret dato for innføring av kravet om minst 70 % rensing av BOF5 og 75 % rensing av KOFCR i 

tillatelse fordi det av tungtveiende samfunnsinteresser haster med å gi en slik tillatelse. Vedtak om 

endring av tillatelse er nødvendig for at Fredrikstad kommune raskt skal komme seg videre i 

prosessen med å bygge nytt renseanlegg. Vi unnlater derfor å sende saken på høring, jf. 

forurensningsforskriften § 36-9, andre ledd. Vedtaket vil bli kunngjort på Fylkesmannens nettsider og 

kan påklages. 

 

Fylkesmannens vurdering 

 

Miljømessige forhold 

 

Resipient 

Øra avløpsanlegg har utslipp til Glomma. Vannet fra Glomma strømmer ut mot Hvaler, hvor 

ferskvannet fra elven blandes med sjøvann. Sjøområdene fra Glomma mot Iddefjorden og rundt 

Hvaler er karakterisert til å være i moderat økologisk tilstand etter vannforskriften2. Årsaken til den 

reduserte tilstanden er eutrofi som følge av tilførsel av næringssalter fra Glomma. Det må gjøres 

tiltak for å bedre tilstanden i sjøområdene i Ytre Oslofjord, og hovedtiltaket er å redusere utslipp fra 

avløpsrenseanlegg, landbruk og industri. Hjemlene for å gjennomføre de miljøforbedrende tiltakene 

som vannforskriften krever er nedfelt i eksisterende lovgivning, blant annet 

forurensningsforskriften. Det vil si at Fylkesmannen som forurensningsmyndighet skal stille krav til 

bedrifter vi er myndighet for om å redusere utslipp av næringsstoffer, slik at miljømålene kan nås. 

 

Belastning på renseanlegget 

Belastningen på Øra renseanlegg har steget fra 89 552 pe (BOF5) i maksuke i 2009, til 129 451 pe 

(BOF5) i 2018. Øra avløpsanlegg har opplyst om at anleggets dimensjonerende kapasitet i pe (BOF5) 

er 120 000.  

 

Antall innbyggere tilknyttet avløpsnettet har fra 2009 til 2018 steget fra 71 268 til 85 328. Tilknyttede 

fritidsboliger har steget fra 2694 til 7389. Til tross for dette har vannmengde inn til anlegget i samme 

periode blitt redusert fra 14 177 884 m3/år til 11 389 260 m3/år. Vannmengde i overløp ved anlegget 

                                                        
2 Forskrift om rammer for vannforvaltningen 
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har imidlertid steget fra 331 195 m3/år til 665 238 m3/år. Selv om den årlige vannmengden inn til 

anlegget er redusert, har mengden avløpsvann i overløp fortsatt å stige.  

 

Konsentrasjonene av miljøgifter i avløpsvannet er svært høye. Belastningen på renseanlegget og 

avløpsvannets sammensetning kan derfor ikke i sin helhet tilskrives økt befolkningsvekst og 

påkobling i Fredrikstad og Hvaler, men også en betydelig økning i påslipp fra industri. Øra 

avløpsanlegg er i dag ikke dimensjonert til å tåle tilførselen i maksuker. 

 

Felles renseanlegg 

Fylkesmannen vurderer at ett felles renseanlegg for nedre Glomma vil være en god løsning. Glomma 

vurderes å være en svakere resipient i Sarpsborg der Alvim avløpsanlegg har sitt utslipp, enn ved 

utløpet på Øra i Fredrikstad. Vannforekomstene Glomma og Ytre Oslofjord er i moderat økologisk 

tilstand og vil ikke nå miljømålet om god tilstand uten ytterligere tiltak i flere sektorer, inkludert 

avløp. Fylkesmannen vurderer at en bedring av tilstanden i Glomma og Ytre Oslofjord på lang sikt vil 

være avhengig av en vesentlig reduksjon i utslippene fra Øra og Alvim avløpsanlegg. Dette medfører 

at Fredrikstad og Sarpsborg kommune må etterkomme langt strengere rensekrav enn i dag. Dersom 

man bygger ett stort anlegg istedenfor to, vil dette som mulighetsstudiet konkluderer med, lønne 

seg både økonomisk, og det vil gi større fleksibilitet i teknologivalg. Ett større anlegg vil også være 

mer fleksibelt med tanke på mulige nye rensekrav i fremtiden. Ett nytt felles renseanlegg er slik vi ser 

det, en god måte å sikre at utslippene reduseres betydelig på lang sikt. FREVAR og Fredrikstad 

kommune skal gjennomfører tiltak og reduserer sine utslipp på kort sikt i henhold til dagens 

tillatelse.  

  

Øra avløpsanlegg klarer ikke å drive i henhold til de rensekravene som er gitt i dagens tillatelse. De 

vil derfor heller ikke klare å rense BOF5 og KOFCR med nye rensekrav fra 01.01.2020. Per i dag er ikke 

dette teknisk gjennomførbart. Fredrikstad kommune har skisserte tiltak for å redusere sine utslipp 

slik at renseanlegget drives i henhold til de rensekrav som er gitt i dagens tillatelse.  

 

Frem til nytt renseanlegg er på plass må Fredrikstad kommune, i tillegg til skisserte tiltak og 

utbedringer på avløpsnettet, kartlegge og redusere påslipp av annet vann enn avløpsvann til 

kommunalt nett. Kommunen har myndighet etter forurensningsforskriften kapittel 15 a om påslipp, 

og kan etter § 15A-4 fastsette krav for å sikre at avløpsanleggets utslippskrav overholdes. Vi vil følge 

dette opp i forbindelse med egenkontrollrapporteringen.  

 

På møtet 4.12.2018 informerte Fylkesmannen om at det vil komme krav om nitrogenfjerning når 

Fredrikstad og Sarpsborg kommune søker om tillatelse til det nye planlagte avløpsanlegget. I brev av 

4.3.2019 stiller Fredrikstad og Sarpsborg kommune og FREVAR spørsmål ved om dette er nødvendig. 

Fylkesmannen vil med dette vise til forurensningsforskriften kapittel 14, vedlegg II. I elvemunning, 

viker og andre kystfarvann som mottar store mengder næringsstoffer skal fosfor og/eller nitrogen 

fjernes. Ettersom Glomma og sjøområdene utenfor i en årrekke har mottatt langt mer 

næringsstoffer enn det økosystemet tåler, er tilstanden i dag moderat både i Glomma og Ytre 

Oslofjord. Områdene vil ikke nå miljømålet om god tilstand uten ytterligere tiltak i flere sektorer, 

inkludert avløp. Nye data tyder på at nitrogennivåene i Ytre Oslofjord er i økning og alle med utslipp 

som ender opp i sjøen må være forberedt på at det kan komme krav om nitrogenfjerning. 

 

Miljøtilstanden i Ytre Oslofjord er ikke god, og det skal ikke tillates ny forurensning i resipienten. Det 

er nødvendig med tiltak for å redusere tilførsler av næringsstoff dersom miljømålet om god 

økologisk tilstand etter vannforskriften skal nås. Ved å endre dato for innføring om minst 70 % 

rensing av BOF5 og 75 % rensing av KOFCR, vil ikke forurensningen tilført resipienten øke. Når 

skisserte tiltak blir gjennomført, vil utslippene utgjøre en mindre forurensningsfare enn i dag. 
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Gevinsten med et stort nytt felles anlegg vil veie opp for dette å sikre at miljømålene om god 

økologisk tilstand kan nås. 

 

Tidligere erfaring med oppfølging av Øra renseanlegg og avløpsnett i Fredrikstad kommune er 

preget av manglende framdrift og planer som svikter. På grunn av denne mangelen på fremdrift er 

det i dag urealistisk å nå kravet om sekundærrensing innen 2020 eller å ha ferdigseprarert 

avløpsnettet innen 2028. Miljødirektoratet har sendt ut føringer om at innføring av sekundærrensing 

skal gjennomføres så raskt som mulig. Fylkesmannen ser derfor behov for en forpliktende 

fremdriftsplan med frister som et vilkår for å endre tillatelse. Vi understreker at det er svært viktig at 

fremdriftsplanen for innføring av sekundærrensing med frister for Fredrikstad kommune følges for å 

nå kravet om nye rensekrav fra 1.7.2025. Tvangsmulkt er et virkemiddel for å sikre at tiltak blir 

gjennomført, og Fylkesmannen ser det derfor som nødvendig å knytte forhåndsvedtatte 

tvangsmulkter for å sikre gjennomføring av planen. Fremdriftsplanen er vist i tabell 1 og 

tvangsmulktene med frister fremgår i tabell 2.  

 

Konklusjon 

 

Fylkesmannen ser alle fordelene med å etablere ett større felles renseanlegg og har forståelse for at 

dette er en krevende prosess. Ett felles renseanlegg for nedre Glomma vil føre til en vesentlig 

reduksjon av næringsstoffer som er nødvendig for å oppnå god tilstand i berørte vannforekomster 

på sikt. Vi har vurdert søknaden og kommet frem til at de fordeler forurenseren eller andre får av at 

vilkår blir lempet på eller opphevet, er vesentlig større enn de skader eller ulemper det vil føre til for 

miljøet. Vi går ut ifra at virksomheten drives i samsvar med vilkårene som følger av tillatelsen og 

forurensningsregelverket ellers.  

 

Frister  

Det stilles vilkår til endret tillatelse. Fylkesmannen gir som vilkår at følgende frister gjelder for å sikre 

det videre arbeidet med å innføre sekundærrensing på Øra avløpsanlegg. Fristene er basert på 

fremdriftsplan innsendt av FREVAR, Fredrikstad og Sarpsborg kommune. For hver frist skal 

Fredrikstad kommune sende dokumentasjon til Fylkesmannen om hvordan aktiviteten er 

gjennomført og at fristen er nådd. 

 

Tabellen nedenfor gir oversikt over frister for gjennomføring av tiltak som kreves for å nå den nye 

fristen for innføring av sekundærrensing. Fredrikstad kommune skal sende oss dokumentasjon for 

gjennomføring av aktivitetene innen fristene i tabell 1. I tillegg til fristene i tabellen, skal Fredrikstad 

kommune med egenkontrollrapporteringen hvert år, sende oss en redegjørelse for hvordan 

arbeidet med nytt renseanlegg går, og hvordan man ligger an i forhold til fremdriftsplanen. 

Punktene i tabellen er nærmere beskrevet i vedlegg 1.  

 Frist Aktivitet 
M1 01.04.2020 Vedtak og investeringsbeslutning separate eller felles renseanlegg for Nedre Glomma 

M4/1 01.04.2020 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 
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M10 01.07.2025 Igangsetting av drift ny renseprosess 

Tabell 1. 

 

Vedtak 

 

Fylkesmannen vurderer at fordeler forurenser eller andre får av at vilkår i tillatelsen blir endret er 

større enn de ulemper det vil føre til for miljøet. Med hjemmel i forurensningslovens3 §§ 16 og 18 

pkt. 5, fatter Fylkesmannen i Oslo og Viken følgende vedtak: 

 

Punkt 3.1 i vilkårsdelene endres. 

 

Tidsfrist for sekundærrensing i Fredrikstad kommune sin tillatelse til virksomhet etter 

forurensningsloven blir endret fra 1. januar 2020 til 1. juli 2025.  

 

 

 

Klageadgang 

 

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker fra det tidspunkt underretning om 

vedtaket er kommet frem, jf. forvaltningsloven4 §§ 28 og 29. 

 

En eventuell klage skal fremsettes for Fylkesmannen i Oslo og Viken, jf. forvaltningsloven § 32. 

Dersom vi ikke etterkommer klagen vil vi sende saken til Miljødirektoraret for endelig avgjørelse. 

En eventuell klage skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør 

begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. 

 

Varsel av vedtak om gebyr 

 

Søker skal betale gebyr for vår behandling av søknaden (jf. forurensningsforskriften § 39-3). Ut fra 

opplysningene som er gitt i søknaden, har vi foreløpig plassert saken i gebyrsats 6, jf. 

forurensningsforskriften § 39–4. Saksbehandlingsgebyret i sats 6 er kr 32 800,-. Grunnlaget for valg 

av gebyrsats er ressursbruk hos Fylkesmannen i forbindelse med behandling av søknaden. Vi gjør 

oppmerksom på at vi kan endre gebyrsats, dersom saksbehandlingen medfører en annen 

ressursbruk enn forventet. Vi fatter endelig vedtak om gebyrsats og ettersender faktura når saken er 

ferdigbehandlet.  

 

Eventuelle kommentarer til varselet om fastsettelse av gebyrsats sendes Fylkesmannen innen 2 uker 

etter at dette brevet er mottatt, jf. forvaltningsloven § 16.  

 

Varsel av vedtak om tvangsmulkt 

 

Fylkesmannen varsler at vi vil vedta tvangsmulkter for å sikre at prosjektet gjennomføres etter 

fremlagt fremdriftsplan. En slik mulkt vil gå ut på at Fredrikstad kommune skal betale tvangsmulkt 

ved brudd på fristene i fremdriftsplanen. Fristene gjelder uavhengig av planene om et felles 

renseanlegg med Sarpsborg kommune. Fredrikstad kommune skal planlegge slik at fristene kan nås, 

                                                        
3 Lov om vern mot forurensninger og om avfall 
4 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker 
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uavhengig av progresjon i samarbeidet om felles renseanlegg. Punktene i tabellen er nærmere 

beskrevet i vedlegg 1.  

 

Aktivitet Frist Varslet tvangsmulkt 
M1 og M4/1 01.04.2020 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 

Tabell 2. 

 

Dere har anledning til å kommentere varselet om tvangsmulkt. Eventuelle kommentarer må sendes 

til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen to uker etter at dette brevet er mottatt. 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Hilde Skålevåg (e.f.) 

seksjonssjef 

  

 

 

 

Marte Rosnes 

overingeniør 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

Mottakerliste: 

Frevar KF    

Fredrikstad kommune    
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Vedlegg 1 Vilkår om fremdriftsplan for innføring av sekundærrensing 

inkludert varsel om tvangsmulkt 

 
M1 – Vedtak og investeringsbeslutning separate eller felles renseanlegg for Nedre Glomma og 

M4/1 - Kontrahere rådgiver forprosjekt renseanlegg 

 

Fredrikstad og Sarpsborg kommune skal lage et saksframlegg som skal leggs frem for bystyrene i 

Fredrikstad og Sarpsborg kommune i oktober 2019. Der skal man gjøre investeringsbeslutninger i 

økonomiplan. Fredrikstad kommune skal inngå en avtale med rådgiver for et forprosjekt for nytt 

renseanlegg i 2019. 

 

Fredrikstad kommune skal innen 01.04.2020 sende oss skriftlig dokumentasjon på at det er vedtatt 

en økonomiplan, samt hvorvidt dette innebærer to separate anlegg eller ett felles og at det er 

inngått en avtale med rådgiver for et forprosjekt for nytt renseanlegg. 

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt, i medhold av 

forurensningsloven § 73, dersom vi ikke har mottatt skriftlig dokumentasjon på at det er vedtatt en 

økonomiplan, samt hvorvidt dette innebærer to separate anlegg eller ett felles og at det er inngått 

en avtale med rådgiver for et forprosjekt for nytt renseanlegg innen 01.04.2020. 

 

Vedtaket vil gå ut på at en tvangsmulkt på kr. 1 000 000,- påløper dersom Fylkesmannen i Oslo og 

Viken ikke har mottatt fullstendig dokumentasjon innen fristen. 

 

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til 

Fylkesmannen i Oslo og Viken innen to uker etter at dette brevet er mottatt. 

 

M2 Prosessløsning valgt og M3/4 Rapport Forprosjekt transportsystem og renseanlegg 

 

Fredrikstad kommune skal i 2020 velge prosessløsning for nytt renseanlegg og ha ferdig rapport for 

et forprosjekt for transportsystem og renseanlegg. 

 

Fredrikstad kommune skal innen 31.12.2020 sende oss skriftlig dokumentasjon på at det er valgt 

prosessløsning for det nye renseanlegget og sende oss ferdig rapport for forprosjekt for 

transportsystem og renseanlegg. 

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt, i medhold av 

forurensningsloven § 73, dersom vi ikke har mottatt skriftlig dokumentasjon på at det er valgt 

prosessløsning for det nye renseanlegget og har sendt oss ferdig rapport for forprosjekt for 

transportsystem og renseanlegg innen 31.12.2020. 

 

Vedtaket vil gå ut på at en tvangsmulkt på kr. 1 000 000,- påløper dersom Fylkesmannen i Oslo og 

Viken ikke har mottatt fullstendig dokumentasjon innen fristen. 

 

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til 

Fylkesmannen i Oslo og Viken innen to uker etter at dette brevet er mottatt. 

 
 

 

E-postadresse: 

fmovpost@fylkesmannen.no 

Sikker melding: 

www.fylkesmannen.no/melding 

Postadresse: 

Pb 325 

1502 Moss 

Besøksadresse: 

Moss: Vogts gate 17 

Drammen: Grønland 32 

Oslo: Tordenskiolds gate 12 

Telefon: 69 24 70 00 

www.fylkesmannen.no/ov 

Org.nr. 974 761 319 
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M5 Driftstillatelse/byggetillatelse gitt, reguleringsplan, M8 Kontrahering leverandør 

renseprosess og M8/1 Kontrahering rådgiver detaljprosjektering renseanlegg 

 

Fredrikstad kommune skal i 2021 sørge for å ha skaffet seg alle nødvendige driftstillatelser og 

byggetillatelser, samt at bygging av nytt anlegg er i tråd med gjeldende reguleringsplan. Fredrikstad 

kommune skal også inngå kontrakt med leverandør for renseprosess til det nye anlegget og inngå 

kontrakt med en rådgiver som skal detaljprosjektere renseanlegget. 

 

Fredrikstad kommune skal innen 31.12.2021 sende oss skriftlig dokumentasjon på at alle 

nødvendige driftstillatelser og byggetillatelser er gitt og at bygging av nytt anlegg er i tråd med 

gjeldende reguleringsplan. Fredrikstad kommune skal også sende oss skriftlig dokumentasjon på at 

det er inngått kontrakt med leverandør for renseprosess til det nye anlegget og at det er inngått 

kontrakt med en rådgiver som skal detaljprosjektere renseanlegget. 

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt, i medhold av 

forurensningsloven § 73, dersom vi ikke har mottatt skriftlig dokumentasjon på at alle nødvendige 

driftstillatelser og byggetillatelser er gitt og at bygging av nytt anlegg er i tråd med gjeldende 

reguleringsplan, at det er inngått kontrakt med leverandør for renseprosess til det nye anlegget og 

at det er inngått kontrakt med en rådgiver som skal detaljprosjektere renseanlegget innen 

31.12.2021. 

 

Vedtaket vil gå ut på at en tvangsmulkt på kr 2 000 000,- påløper dersom Fylkesmannen i Oslo og 

Viken ikke har mottatt fullstendig dokumentasjon innen fristen. 

 

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til 

Fylkesmannen i Oslo og Viken innen to uker etter at dette brevet er mottatt. 

 

M9 - Kontrahere entreprenør 

 

Fredrikstad kommune skal i 2022 inngå kontrakt med entreprenør for bygging av nytt renseanlegg. 

 

Fredrikstad kommune skal innen 31.12.2022 sende oss skriftlig dokumentasjon på at det inngått 

kontrakt med entreprenør for bygging av nytt renseanlegg. 

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt, i medhold av 

forurensningsloven § 73, dersom vi ikke har mottatt skriftlig dokumentasjon på at det er inngått 

kontrakt med entreprenør for bygging av nytt renseanlegg innen 31.12.2022. 

 

Vedtaket vil gå ut på at en tvangsmulkt på kr 1 000 000,- påløper dersom Fylkesmannen i Oslo og 

Viken ikke har mottatt fullstendig dokumentasjon innen fristen. 

 

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til 

Fylkesmannen i Oslo og Viken innen to uker etter at dette brevet er mottatt. 

 

M7 - Fullført transportsystem 

 

Fredrikstad kommune skal fullføre transportsystemet til nytt renseanlegg. 
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Fredrikstad kommune skal innen 01.07.2025 sende oss skriftlig dokumentasjon på at 

transportsystemet til nytt renseanlegg er fullført. Det vil si at planlagt ferdig transportsystem skal 

være fullført og at det ikke skal være behov for overløp eller nødoverløp andre steder på 

transportsystemet for å avlaste ufullstendig transportsystem til det nye renseanlegget. 

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt, i medhold av 

forurensningsloven § 73, dersom vi ikke har mottatt skriftlig dokumentasjon på at transportsystemet 

er ferdig innen 01.07.2025. 

 

Vedtaket vil gå ut på at en tvangsmulkt på kr 10 000 000,- påløper dersom Fylkesmannen i Oslo og 

Viken ikke har mottatt fullstendig dokumentasjon innen fristen. 

 

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til 

Fylkesmannen i Oslo og Viken innen to uker etter at dette brevet er mottatt. 

 

M10 Igangsetting av drift ny renseprosess 

 

Fredrikstad kommune skal igangsette drift av nytt renseanlegg. 

 

Fredrikstad kommune skal innen 01.07.2025 sende oss skriftlig dokumentasjon på at nytt 

renseanlegg er i ordinær drift. Det vil si at planlagt anlegg er ferdig og at det ikke er behov for 

overløp eller nødoverløp andre steder på transportsystemet for å avlaste det nye renseanlegget. 

Dette inkluderer også gamle Alvim avløpsanlegg. 

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt, i medhold av 

forurensningsloven § 73, dersom vi ikke har mottatt skriftlig dokumentasjon på at transportsystemet 

er ferdig innen 01.07.2025. 

 

Vedtaket vil gå ut på at en tvangsmulkt på kr. 10 000 000,- påløper dersom Fylkesmannen i Oslo og 

Viken ikke har mottatt fullstendig dokumentasjon innen fristen. 

 

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til 

Fylkesmannen i Oslo og Viken innen to uker etter at dette brevet er mottatt. 
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KS ADVOKATENE 

Besøksadr.:    Haakon VIIs gate 9 Nettside:  www.ks.no Telefon:   +47 24 13 26 00   

Postadr.:  Postboks 1378, Vika, 0114 Oslo E-post:  ksadvokatene@ks.no Org.nr.:  971 032 146   

 

 Vår referanse: 19/01803-2 

KS Konsulent AS 

Att: Arild Sørum Stana  

   

   

Ansvarlig advokat: Kristine Røed Brun 

Deres referanse:    

  

Dato: 21.10.2019 

 

Vurdering av anskaffelsesrettslige spørsmål knyttet til felles avløpsanlegg  

 

1. Innledning og oppsummering 

Vi viser til oppdragsbekreftelse av 5. juli 2019, samt senere korrespondanse i saken.  

KS Konsulent AS har et oppdrag for Fredrikstad kommune og Sarpsborg kommune vedrørende felles 

avløpsanlegg for Fredrikstad kommune og Sarpsborg kommune. I den forbindelse har det oppstått noen 

anskaffelsesrettslige spørsmål der KS Advokatene er bedt om å bistå.  

Vi nevner innledningsvis at vurderingen av problemstillingene i denne saken kan avhenge av nyanser i 

faktum. Når de faktiske forhold i saken ikke er avklart vil dette også kunne påvirke konklusjonene i den 

anskaffelsesrettslige vurderingen. Dersom det oppdages feil i faktum i vurderingen bes vi om å bli 

orientert om dette. Vår vurdering av saken er basert på informasjon gitt fra KS Konsulent.  

Problemstillingene vi er bedt om å vurdere er: 

1. Kan deltakerkommunene Fredrikstad og Sarpsborg anskaffe tjenester fra et IKS direkte med 

hjemmel i unntaket for utvidet egenregi? 

2. Kan et selskap (IKS) som er eid av Fredrikstad og Sarpsborg kjøpe tjenester direkte fra Fredrikstad 

(såkalt omvendt utvidet egenregi)? 

3. Bør Hvaler kommune også bli deltaker i IKS’et dersom kommunen anskaffer vann- og avløpsrensing 

fra IKS’et? (Hvaler kommune kjøper i dag disse tjenestene fra Fredrikstad kommune ved FREVAR 

KF). 

Under følger en oppsummering av våre vurderinger og konklusjoner: 

1) Organisasjonsformen interkommunalt selskap etter IKS-loven legger godt til rette for at unntaket for 

utvidet egenregi kan oppfylles. Dette betyr at deltakerkommunene kan anskaffe tjenester direkte fra 

IKS’et uten å følge anskaffelsesregelverket. At det er ulikheter mellom deltakerne i hva som anskaffes og i 

hvilket omfang, vil som utgangspunkt ikke ha betydning for oppfyllelse av unntaket, såfremt både 

Fredrikstad og Sarpsborg er sikret et minimum av innflytelse over IKS’et.  
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2) I den nye anskaffelsesforskriften er det åpnet opp for såkalt omvendt utvidet egenregi, altså at et 

underordnet organ anskaffer tjenester fra overordnet organ. Det finnes en klar hjemmel for dette for 

tilfeller der et underordnet organ er kontrollert av én oppdragsgiver. For tilfeller der et organ er 

kontrollert av flere oppdragsgivere, slik situasjonen vil være for et IKS med Fredrikstad kommune og 

Sarpsborg kommune som deltakere, er imidlertid rettstilstanden mer usikker.  

Vi mener at gode grunner tilsier at omvendt utvidet egenregi også er mulig i en slik situasjon. Ettersom 

jusen på dette området er uklar, vil det imidlertid være en viss rettslig risiko knyttet til at et fremtidig IKS 

anskaffer tjenester direkte fra Fredrikstad kommune. Et tiltak for å redusere den rettslige risikoen er å 

publisere en intensjonskunngjøring. Mer om dette under punkt 2.2 i vurderingen.  

3) Dersom Hvaler kommune anskaffer tjenester fra et IKS som kommunen ikke er deltaker i så vil dette 

være en anskaffelse som i utgangspunktet er omfattet av anskaffelsesregelverket. For at Hvaler skal 

kunne anskaffe tjenester direkte med hjemmel i unntaket for utvidet egenregi så må Hvaler gå inn som 

deltaker i IKS’et. Man må også være oppmerksom på at Hvalers anskaffelser fra et IKS som kommunen 

ikke er deltaker i, vil anses som aktivitet som er rettet mot andre enn de kontrollerende oppdragsgiverne 

(Fredrikstad og Sarpsborg). Dersom Hvaler ikke går inn som deltaker i IKS’et så er det derfor viktig å sikre 

at Hvalers anskaffelser fra IKS’et ikke overstiger 20 prosent av IKS’ets samlede aktiviteter.  

Fra et anskaffelsesrettslig ståsted vil det derfor, både av hensyn til Hvaler og av hensyn til Fredrikstad og 

Sarpsborg, kunne være hensiktsmessig at også Hvaler går inn som deltaker i IKS’et.  

2. Vurdering  

 

2.1 Kan deltakerkommunene anskaffe tjenester fra et IKS direkte (utvidet egenregi)?  

En organisasjonsmodell som vurderes er å overføre alle tjenester og forretningsområdet i FREVAR KF over 

til et nyopprettet interkommunalt selskap etter IKS-loven der Fredrikstad kommune og Sarpsborg 

kommune er deltakere. Sarpsborg kommune vil som utgangspunkt kun delta i samarbeidet om 

investering og drift av avløpsrenseanlegget, mens Fredrikstad kommune vil få de samme tjenester fra 

IKS’et som Fredrikstad i dag får fra FREVAR. Det vil med andre ord være asymmetri i hva og hvor mye 

deltakerkommunene anskaffer fra IKS’et.  
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Situasjonen er beskrevet over. Den overordnede problemstillingen blir hvordan en slikt scenario vil 

forholde seg til anskaffelsesregelverket.  

Utgangspunktet er at lov om offentlige anskaffelser 17. juni 2016 nr. 73 («loven») og forskrift 12. august 

2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser («anskaffelsesforskriften») kommer til anvendelse på anskaffelser 

som foretas av kommuner. 

Ved opprettelsen av et IKS blir det etablert et eget rettssubjekt. Kommunens anskaffelser fra et annet 

rettssubjekt vil som utgangspunkt være kontrakter som er omfattet av anskaffelsesregelverket. 

Dersom kommunen velger IKS som organisasjonsform betyr dette i praksis at kravene til unntaket for 

utvidet egenregi må være oppfylt. 

Unntaket for utvidet egenregi var tidligere ulovfestet, men følger nå av anskaffelsesforskriften § 3-1 flg. 

Reglene om utvidet egenregi er likelydende i den klassiske anskaffelsesforskriften og i 

forsyningsforskriften, så valg av regelverk vil som utgangspunkt ikke ha betydning. I det følgende legges 

den klassiske anskaffelsesforskriften til grunn.  

Dersom unntaket for utvidet egenregi er oppfylt kommer ikke anskaffelsesregelverket til anvendelse. 

Kommunene kan da gi oppdrag til og gjøre anskaffelser fra IKS’et direkte, uten kunngjøring og uten 

konkurranse. 

For at unntaket for utvidet egenregi skal være oppfylt må kontrollkriteriet og aktivitetskriteriet være 

oppfylt.  

Kontrollkriteriet  

Problemstillingen i det følgende blir om kontrollkriteriet kan oppfylles.  

Kontrollkriteriet går ut på at oppdragsgiver må utøve en kontroll over et annet rettssubjekt som svarer til 

den kontroll han utfører over egen virksomhet, jf. anskaffelsesforskriften § 3-1 første ledd bokstav a.  

Når det er flere deltakere i IKS’et må kontrollvurderingen gjøres med hjemmelen om felles kontroll i § 3-2. 

I annet ledd i bestemmelsen fremgår det at kravet til felles kontroll er oppfylt når:  
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«a) det kontrollerte rettssubjektets styrende organer er sammensatt av representanter 

for alle de kontrollerende oppdragsgiverne. En representant kan representere flere av eller 

alle oppdragsgiverne; 

b) de kontrollerende oppdragsgiverne i fellesskap utøver bestemmende innflytelse over 

både strategiske mål og viktige beslutninger i det kontrollerte rettssubjektet; og 

c) det kontrollerte rettssubjektet ikke forfølger interesser som er i strid med de 

kontrollerende oppdragsgivernes interesser» 

Det er særlig bestemmelsen i bokstav b) som er viktig. Altså om Fredrikstad og Sarpsborg i fellesskap 

utøver bestemmende innflytelse over både strategiske mål og viktige beslutninger i det kontrollerte 

rettssubjektet.  

Det følger av rettspraksis fra EU-domstolen1 at relevante momenter i kontrollvurderingen vil være å se på 

oppdragsgivers mulighet til å øve innflytelse gjennom deltakelse i styret, representantskap eller lignende 

organer, fastsettelse av formål, kontroll og tilsyn med økonomiske og kommersielle disposisjoner mv. og 

daglig ledelse, samt strategiske valg av betydning for organets planer og muligheter i det kontrollerte 

organet. Hvilke fullmakter som er tillagt det kontrollerte organet og hvorvidt oppdragsgiver har sikret seg 

tilstrekkelige kontroll- og tilsynsbeføyelser vil her stå sentralt. 

I vurderingen av om kriteriet er oppfylt skal det legges vekt på alle relevante rettslige og faktiske forhold. 

Valget av organisasjonsform i seg selv vil i utgangspunktet ha begrenset betydning ved vurderingen av om 

kontrollkriteriet er oppfylt. Dette underbygges av EU-domstolens avgjørelse i C-458/03 (Parking Brixen) 

som er tolket slik at eierskap alene ikke er tilstrekkelig til å oppfylle kontrollkriteriet. 

Samtidig er det noen forskjeller mellom ulike organisasjonsformer i hvor godt de legger til rette for at 

kontrollkriteriet kan oppfylles. I IKS-loven er det bygget inn eierstyringsmekanismer som gir eierne en 

sterkere styring enn det som i utgangspunktet følger av for eksempel aksjelovens regler. Riktignok kan 

man også i et aksjeselskap oppnå mye av det samme ved å endre vedtekter, instrukser og aksjonæravtaler 

m.v., men for et IKS er disse mekanismene allerede bygget inn i IKS-loven. 

Valget av organisasjonsformen interkommunalt selskap etter IKS-loven vil derfor i seg selv kunne være en 

indikasjon på at eierne har ønsket seg politisk styring og kontroll over selskapet (sammenlignet med for 

eksempel et aksjeselskap) og således ønsket å begrense selskapets selvstendighet.  

Eierne i et interkommunalt selskap (IKS) utøver sin myndighet gjennom et representantskap. Dette er 

selskapets øverste organ. Hver enkelt deltaker skal være representert i representantskapet med minst én 

representant. Kommunestyrene i den enkelte eierkommune har instruksjonsmyndighet over 

representanten i representantskapet og får dermed direkte innflytelse og kontroll over vedtak og 

beslutninger som ligger til representantskapet. 

                                                           

1 Se bl.a. C-340/04 (Carbotermo) premiss 36-38 og C-458/03 (Parking Brixen) premiss 65-71. 
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Flere viktige saker skal behandles av representantskapet, slik som for eksempel fastsettelse av selskapets 

budsjett og regnskap, økonomiplan, vedtak om utdeling av selskapets midler og salg av investeringer av 

vesentlige eiendeler. I tillegg er det også mulig å fastsette i selskapsavtalen at også beslutning i andre 

saker må godkjennes av representantskapet. Ettersom kommunestyret har instruksjonsmyndighet over 

sin representant i representantskapet har eierkommunene direkte innflytelse også her. 

Ettersom eierkommunene må være representert i representantskapet gir dette kommunene viktig 

innflytelse over samarbeidsorganet IKS’et. IKS-loven § 4 gir videre deltakerkommunene innflytelse over 

sentrale spørsmål for samarbeidet.  

Det har vært reist spørsmål om det faktum at Fredrikstad vil kjøpe tjenester i et større omfang enn 

Sarpsborg kan være problematisk med tanke på oppfyllelse av vilkårene for utvidet egenregi. At det er 

asymmetri i hva og hvor mye deltakerkommunene anskaffer fra IKS’et vil som utgangspunkt ikke få 

betydning for vurderingen av om unntaket for utvidet egenregi er oppfylt. Det er imidlertid viktig at 

samtlige deltakere i IKS’et er sikret et minimum av innflytelse over selskapet. IKS-formen legger imidlertid 

godt til rette for dette.  

Flere endringer av selskapsavtaler krever for eksempel tilslutning fra samtlige medlemmer i 

representantskapet (og dermed alle deltakerkommunene), jf. IKS-loven § 4 tredje ledd. At samtlige 

medlemmer må gi sin tilslutning er et viktig bidrag for å sikre kontroll over selskapet. Kravet om 

enstemmighet sikrer dessuten at problematikken rundt at alle eierne må være sikret et minimum av 

innflytelse over selskapet, ikke kommer på spissen i like stor grad for IKS (som for et aksjeselskap), 

ettersom hver enkelt deltaker uansett er sikret visse minimumsrettigheter i IKS-loven. 

Videre er enkelte avgjørelser av stor betydning, slik som for eksempel inngåelse av selskapsavtalen og 

endringer i denne, eierskifte/opptak eller utelukkelse av ny deltaker og oppløsning av selskapet er lagt til 

eierkommunene selv. Dette bidrar også til at kontrollkriteriet oppfylles. 

Samlet sett må disse forhold anses å gi deltakerne i IKS’et både rettslig og faktisk mulighet til 

bestemmende innflytelse over strategiske mål og viktige beslutninger. Eksempelvis at alle deltakerne må 

være representert i representantskapet med minst én representant, at endringer i de sentrale forholdene 

for samarbeidet (regulert i selskapsavtalen) krever tilslutning fra samtlige deltakerkommuner og at 

enkelte avgjørelser av stor betydning er lagt til eierkommunene selv. Dette tilsier at kontrollkriteriet kan 

oppfylles. 

Aktivitetskriteriet  

Et vilkår for å kunne bruke unntaket for utvidet egenregi er videre at aktivitetskriteriet er oppfylt.  

Kjernen i aktivitetskriteriet er at mer enn 80 prosent av aktiviteten til oppdragstaker må være utført for 

de kontrollerende oppdragsgiverne, jf. anskaffelsesforskriften § 3-2 første ledd bokstav b. 

Ut fra det vi har fått beskrevet så vil aktivitetskriteriet være oppfylt da IKS’ets aktivitet som utgangspunkt 

kun vil være rettet mot Fredrikstad kommune og Sarpsborg kommune. Så lenge minst 80 prosent av 

aktiviteten i IKS’et er rettet mot deltakerne Fredrikstad og Sarpsborg så vil også aktivitetskriteriet være 

oppfylt.  

Vi er imidlertid kjent med at det er en problemstilling at Hvaler kommune også kan tenkes å anskaffe 

tjenester fra IKS’et. Dersom Hvaler kommune ikke går inn som deltaker i IKS’et vil tjenestene som leveres 
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til Hvaler anses som aktivitet som er rettet mot andre enn kontrollerende oppdragsgiver. Det betyr at 

tjenestene som leveres til Hvaler (og eventuelt andre oppdragsgivere som ikke er deltakere i IKS’et) ikke 

må overstige 20 prosent av IKS’ets aktivitet. Hvis andelen overstiger 20 prosent vil ikke aktivitetskriteriet 

være oppfylt, og følgelig heller ikke unntaket for utvidet egenregi.  

Konklusjon utvidet egenregi IKS 

Vi mener at organisasjonsformen interkommunalt selskap etter IKS-loven på et generelt grunnlag legger 

godt til rette for oppfyllelse av kontrollkriteriet. Ut fra det beskrevne faktum vil også aktivitetskriteriet 

være oppfylt såfremt IKS’ets aktivitet som er rettet mot andre enn Fredrikstad og Sarpsborg ikke 

overstiger 20 prosent.  

Det understrekes imidlertid at spørsmålet om hvorvidt et samarbeid som er organisert som et IKS er 

unntatt fra anskaffelsesregelverket, må vurderes konkret ut fra de relevante rettslige og faktiske forhold i 

det enkelte tilfelle. Eksempelvis på bakgrunn av innholdet i selskapsavtalen. En organisasjonsmodell kan 

rettslig sett gi kommunen mange kontrollmuligheter som kan legge til rette for at et samarbeid kan 

unntas etter unntaket for utvidet egenregi, men det har liten betydning dersom kommunene rent faktisk 

ikke utnytter seg av disse mulighetene.  

 

2.2 Kan et selskap som er eid av Fredrikstad og Sarpsborg kjøpe tjenester direkte fra 

Fredrikstad (omvendt utvidet egenregi)?  

Vi er videre bedt om å vurdere om et felleseid organ med Fredrikstad og Sarpsborg som eiere kan motta 

tjenester fra Fredrikstad. Situasjonen er illustrert under: 

 

 

Denne situasjonen omtales med anskaffelsesrettslig terminologi som omvendt utvidet egenregi.  

Det var tidligere uklart om slik omvendt utvidet egenregi falt inn under unntaket for utvidet egenregi, 

men det er nå forskriftsfestet i § 3-1 tredje ledd bokstav a at et underliggende organ kan foreta en 
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anskaffelse fra et overordnet organ uten at anskaffelsesregelverket kommer til anvendelse. Vilkårene for 

omvendt utvidet egenregi (med én eier) er de samme som for ordinær utvidet egenregi, jf. 

departementets veileder til reglene om offentlige anskaffelser punkt 4.3.4.  

Spørsmålet blir om vilkårene for oppfyllelse av omvendt utvidet egenregi er oppfylt for et felles organ 

(IKS) som er eid av Fredrikstad og Sarpsborg.  

Som nevnt over er hjemmelsgrunnlaget når man skal vurdere utvidet egenregi ved flere eiere § 3-2, ikke 

3-1. 

Det er imidlertid bare § 3-1 (som gjelder utvidet egenregi med én eier) som inneholder en egen 

bestemmelse for såkalt omvendt utvidet egenregi. I § 3-2 (som gjelder utvidet egenregi med flere eiere), 

inneholder ikke den tilsvarende bestemmelsen om omvendt utvidet egenregi som man finner i § 3-1. Det 

er heller ingen henvisning i § 3-2 som henviser til bestemmelsen om omvendt utvidet egenregi i § 3-1 

tredje ledd bokstav a.  

Det er ikke klart om dette betyr at omvendt utvidet egenregi er utelukket med flere eiere. Undertegnede 

har tidligere diskutert denne problemstillingen med Næringsdepartementet og andre jurister som også 

har vært usikre på hvordan gjeldende rett skal forstås på dette punkt.  

Vi mener at gode grunner taler for at reglen om omvendt utvidet egenregi i § 3-1 tredje ledd bokstav a 

også må gjelde for organer med flere eiere. Vi har vanskeligheter med å se at det er noen spesielle hensyn 

som skulle tilsi at omvendt utvidet egenregi på prinsipielt grunnlag skulle være utelukket i en situasjon 

med flere eiere.  

Dersom vilkårene for utvidet egenregi er oppfylt (slik vi har konkludert i vurderingen i punkt 2.1) så tilsier 

dette at også vilkårene for omvendt utvidet egenregi er oppfylt.  

Når det er sagt så må det erkjennes at dette er et område hvor jusen er uklar og hvor det er begrenset 

med rettskilder å støtte seg på. Inntil vi eventuelt får en avgjørelse fra domstolen eller Klagenemnda for 

offentlige anskaffelser (KOFA) så vil det være noe rettslig usikkerhet dersom det felleseide organet 

anskaffer tjenester direkte fra Fredrikstad kommune.  

Risikoen dersom det skulle vise seg at omvendt utvidet egenregi ikke er mulig i konstellasjoner med flere 

eiere, er at anskaffelsene fra Fredrikstad kommune kan bli ansett som ulovlige direkte anskaffelser som 

kan bli møtt med sanksjoner som for eksempel overtredelsesgebyr fra KOFA eller domstolene. Størrelsen 

på gebyret kan være opptil 15 prosent av kontraktens verdi.  

En måte å redusere risikoen for gebyr på er imidlertid å publisere en såkalt intensjonskunngjøring. En slik 

kunngjøring vil langt på vei gi det felleseide organet beskyttelse mot å bli ilagt overtredelsesgebyr dersom 

organets anskaffelser fra Fredrikstad kommune skulle bli ansett som ulovlige direkte anskaffelser. 2  

 

                                                           

2 For mer informasjon om intensjonskunngjøringer, se: https://www.anskaffelser.no/ofte-stilte-sporsmal-om-
anskaffelser/intensjonskunngjoring 
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2.3 Bør Hvaler kommune også bli deltaker i IKS’et dersom kommunen anskaffer vann- og 

avløpsrensing fra IKS’et? 

Det siste spørsmålet vi er bedt om å se på er om vi vil anbefale at Hvaler kommune også blir deltaker 

dersom et fremtidig IKS også leverer vann- og avløpsrensing til Hvaler kommune? Hvaler kommune kjøper 

i dag vann- og avløpstjenester fra Fredrikstad kommune, og spørsmålet er reist knyttet til eventuelle 

konsekvenser for et interkommunalt samarbeid mellom Fredrikstad og Sarpsborg kommuner.   

 

 

Dersom Hvaler ikke går inn som deltaker i IKS’et så vil ikke Hvaler kommune kunne anskaffe tjenester fra 

selskapet med hjemmel i unntaket for utvidet egenregi. Hvalers anskaffelser vil derfor som utgangspunkt 

være omfattet av anskaffelsesregelverket, såfremt ikke anskaffelsene kan tenkes å falle inn under andre 

unntak.  

Dersom Hvalers anskaffelser fra IKS’et overstiger 20 prosent av aktiviteten til selskapet så vil ikke 

unntaket for utvidet egenregi kunne oppfylles for noen av kommunene. Dette fordi det som nevnt er et 

vilkår for å kunne benytte unntaket for utvidet egenregi at aktiviteten som selskapet har som er rettet 

mot andre enn de kontrollerende oppdragsgiverne (deltakerne i IKS’et) ikke må overstige 20 prosent.  

Fra et anskaffelsesrettslig ståsted vil det derfor, både av hensyn til Hvaler og av hensyn til Fredrikstad og 

Sarpsborg, kunne være hensiktsmessig at også Hvaler går inn som deltaker i IKS’er.  

Dersom Hvaler ikke går inn som deltaker, men likevel anskaffer tjenester fra IKS’et så er det viktig å passe 

på at denne andelen ikke overstiger 20 prosent av IKS’ets aktivitet. Det vil i så fall medføre at unntaket for 

utvidet egenregi ikke lenger er oppfylt. 

Videre må Hvaler kommune være oppmerksom på at deres anskaffelser fra IKS’et som utgangspunkt vil 

være omfattet av anskaffelsesregelverket.  
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3. Avslutning  

Vi håper denne vurderingen har besvart de spørsmål som dere ønsket vurdert. Dersom det er spørsmål 

eller kommentarer til ovenstående, eller andre spørsmål som også ønskes vurdert, er det naturligvis bare 

å ta kontakt. 

 

 

Med vennlig hilsen 

  
Kristine Røed Brun 
advokat 

Telefon: 48 00 13 13 
E-post: Kristine.Roed.Brun@ks.no 
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FREDRIKSTAD KOMMUNE      
Saksnr.: 2019/5351 
Dokumentnr.: 5 
Løpenr.: 246965/2019 
Klassering: M40 
Saksbehandler: Ann Kristin Stedjeberg 

 
 
 
Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Styret for FREVAR KF 10.12.2019 27/19 
 
Ny avløpsrensing - framdriftsplan  
 

Direktørens innstilling 
Direktøren anbefaler styret i FREVAR KF å fatte slikt vedtak: 
 
1. Framdriftsplanen for prosessen rundt ny avløpsrensing tas til orientering. 

 
Fredrikstad, 03.12.19 
 

Styret for FREVAR KFs behandling 10.12.2019: 
Votering 
Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Styret for FREVAR KFs vedtak 10.12.2019: 
1. Framdriftsplanen for prosessen rundt ny avløpsrensing tas til orientering. 

 
 
 
12.12.2019 
Rett utskrift: 
 
 
Hege M. Blomkvist 
Førstesekretær 
 
 
Utskrift sendt:  Fredrik Hellstrøm, FREVAR KF 
   Ann-Kristin Stedjeberg, FREVAR KF 
 
 

Sammendrag 
Nye rensekrav og nåværende anleggs alder og tilstand gjør at det er behov for å bygge nytt 
avløpsrenseanlegg i Fredrikstad. Sarpsborg har fått tilsvarende krav, og det har blitt arbeidet 
med å få til et samarbeid, med et anlegg som renser for begge kommuner. Det viser seg å 
være utfordrende å regne dette hjem i begge kommuner, og pr. nå ligger vi an til at endelig 
beslutning om hva slags anlegg som skal bygges vil bli fattet i bystyret den 6. februar 2020. 
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Fylkesmannen har pålagt kommunene svært stramme tidsplaner for når nytt (nye) anlegg 
skal stå ferdig, med bøter om spesifiserte aktiviteter ikke er ferdige iht. fylkesmannens 
planer. Tabellen i saken viser en oversikt over pålagte aktiviteter, tidsfrister, 
arbeidsoppgaver og bøter. 

 

Vedlegg 
Ingen. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen. 
 

Saksopplysninger 
Det skal etableres et nytt avløpsrenseanlegg på Øra. Anleggets størrelse avhenger av om 
det skal rense avløp fra Sarpsborg kommune også, i tillegg til Fredrikstad og Hvaler. 

Prosessen vil pågå fram til 01.07.25, og vil være den største investeringen noensinne for 
foretaket. Det er derfor viktig at prosessen gjennomføres på en god måte. 

Fylkesmannens tidsfrister i forbindelse med bygging av nytt avløpsrenseanlegg er meget 
stramme. Det er en viss fare for at vi vil pådra oss en bot i forbindelse med et eller flere av 
delkravene. Det er derfor avgjørende at bystyret vedtar hvilket anlegg som skal bygges den 
6. februar. Dette for å unngå den første boten (en mill.), pr. 31.03.20. Tabellen nedenfor 
viser oversikt over aktiviteter, frister fra fylkesmannen, arbeidsoppgaver og bøter. 
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Økonomiske konsekvenser 
Endelig finansiering av avløpsrenseanlegget finner sted i den ordinære budsjettprosessen til 
FREVAR KF, samt i egen sak til styret i FREVAR KF. 
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Eventuelle miljøbøter fra fylkesmannen er det ikke anledning til å legge på selvkost for 
finansiering via avgifter. Disse bøtene må derfor finansieres av enten frie midler i 
kommunen, eller ved overskuddsdisponering fra FREVAR. 

 

Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant i denne saken. 

 

Vurdering 
Fredrikstad kommune ved FREVAR og TD har en meget utfordrende tidsplan for å realisere 
ny avløpsrensing 01.07.25. Egen sak behandles av FREVAR-styret, teknisk utvalg, 
formannskapet og bystyret, og skal være endelig besluttet i bystyret 06.02.20. 
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FREDRIKSTAD KOMMUNE      
Saksnr.: 2018/2883 
Dokumentnr.: 10 
Løpenr.: 254274/2019 
Klassering: M40 
Saksbehandler: Fredrik Hellström 

 
 
 
Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Styret for FREVAR KF 16.12.2019 33/19 
 
Ny stilling vann og avløp, avdelingsingeniør vann og avløp  
 

Direktørens innstilling 
Direktøren anbefaler styret ved FREVAR KF å fatte slikt vedtak: 
 
1. Det opprettes en stilling som avdelingsingeniør vann og avløp finansiert av 

driftsbudsjettet vannverket og avløpsrenseanlegget. 
 
Fredrikstad, 12.12.19 
 
 

Sammendrag 
For FREVAR KF er god og effektiv drift viktig. Det står i tillegg en rekke prosjekter på 
trappene for vann- og avløpsanleggene. Dette innebærer at tilstrekkelig kompetanse og 
kapasitet må være tilgjengelig for organisasjonen. Både drift og prosjekter krever ressurser 
til planlegging. Derfor bør det snarest opprettes en stilling som ingeniør vann og avløp. Det 
vil være et strategisk viktig grep av FREVAR med den faglige styrke å ha egen 
ingeniørressurs i den viktige perioden som kommer med omfattende fokus på å etablere ny 
avløpsrensing og beholde god prestasjon på eksisterende anlegg. 
 

Vedlegg 
Ingen. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Budsjett 2020, HP 2020-2023 
 

Saksopplysninger 
FREVAR eier, drifter og vedlikeholder tre store prosessanlegg på vann og avløp siden. 
Avløpsrenseanlegg, biogassanlegg og vannbehandlingsanlegg med tilhørende utestasjoner; 
høydebasseng, dammer, råvannstransport, trykkøkningsstasjoner, silhus og UV-anlegg. I 
tillegg drifter og vedlikeholder VA- avdelingen sigevannstasjoner for AH. FREVAR en del av 
reservevannforsyningen for Sarpsborg og Mosseregionen. Med dette følger et viktig ansvar 
for å sikre anleggene og å drifte og utvikle disse på en effektiv og fremtidsrettet måte. 
 
Avløpsrenseanlegget er mer enn 30 år gammelt og blir stadig mer krevende å vedlikeholde. 
Aldrende utstyr på vannverk og renseanlegg krever økt bemanning og kompetanse og mer 
vedlikehold. Utstyr eldes og øker risiko for avvik samt lav driftstilgjengelighet og det kreves 
mer vedlikeholdsinnsats for tilfredsstillende oppetid. Gradvis eldre anlegg øker behovet for å 
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ha en god oversikt over tilstand og hvilke prioriteringer som må gjøres for å gjennomføre 
løpende oppgaver optimalt. 
 
Som leverandør av samfunnskritiske tjenester opplever FREVAR en stadig mer krevende 
oppfølging fra myndighetenes side. Mattilsynet har i 2019 gjennomført to tilsyn som pålegger 
FREVAR til dels omfattende utredningsarbeid knyttet til forsyningssikkerhet og 
farekartlegging.  
 
En rekke større og mindre prosjekter står på vent på vannverk og renseanlegg og disse vil 
trekke på organisasjonens ressurser og øke behovet for kompetanse og kapasitet. Det er på 
trappene nytt rensetrinn på både vannverket og renseanlegget som vil trekke på 
organisasjonens ressurser. I tillegg kommer andre investeringer ref. investeringsbudsjettet i 
HP. I prosjekter er det viktig med egne ressurser som kan spille inn behov, men også trekke 
driftskompetanse ut fra selve konstruksjonsdelen av et anlegg. Slik kan det sikres at nye 
anlegg blir optimale også for videre drift. 
 
Uavhengig om det blir bygging av et nytt felles anlegg eller om det bygges to separate 
anlegg for rensing av avløp i Sarpsborg og Fredrikstad, så vil dette bli FREVARs største 
investering noensinne. Miljømyndighetene vil i tillegg være tett på FREVARs drift av dagens 
anlegg for å sikre at vi har best mulig drift fram til nytt anlegg er på plass. Denne 
forventningen må vi ta alvorlig ved å blant annet sikre nok ressurser for drift og 
optimalisering av de ulike prosessene vi er ansvarlige for. 
 
I dag løses oppgavene til dels ved bruk av omfattende innleie av ingeniørtjenester. Det er 
ikke optimalt, og en egen ressurs blir et bedre valg for FREVAR når det står klart at 
organisasjonen opprettholdes samlet. 
 
FREVAR må tilpasse sin organisasjon innen vann og avløp slik at den tilfredsstiller behov for 
høyere kapasitet og kompetanse.  
For å sikre planlegging, gjennomføring/bygging og påfølgende drift av nye anlegg, samt 
bidra til en effektiv drift gjennom driftsstøtte til dagens anlegg, opprettes en ny 100 % stilling 
som avdelingsingeniør vann og avløp. Stillingen utlyses snarest. 
 

Økonomiske konsekvenser 
FREVAR får med endringer i denne sak ett nytt årsverk. Det vurderes som viktig og 
avgjørende for å ha tilstrekkelige ressurser for å blant annet delta i planlegging og bygging 
av nytt avløpsrenseanlegg, og siden drift av det nye anlegget. 
 
Kostnaden er dekket innenfor vedtatt budsjett.  
 

Ansattes medbestemmelse 
Behovet for stillingen er drøftet med de tillitsvalgte. 
 

Vurdering 
FREVAR KF har behov for økt ingeniørkompetanse innenfor vann, avløp og 
biogassproduksjon. Foretaket har større nytte, både faglig og økonomisk, av en egen 
ressurs enn å være avhengig av innleie. 
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