
Møteinnkalling
Styret for FREVAR KF

Møtested:      Habornveien 61, 1630 Gamle Fredrikstad, møterom Klasserom
Tidspunkt: 14.06.2016 kl. 09:00 - 12:30

Eventuelle forfall meldes til Ann-Kristin Stedjeberg, telefon 69 35 73 06, e-post 
akrs@fredrikstad.kommune.no

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Det blir en befaring på energigjenvinningsanlegget. 

Fredrikstad, 06.06.2016

Styreleder
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Saksnr Innhold
PS 19/16 Protokoll 10.05.2016
PS 20/16 Regnskapsrapport 1. tertial 2016
PS 21/16 Fribillettordningen på FREVAR KF
PS 22/16 Budsjett 2017 – foreløpig               Unntatt offentlighet – sendes ikke ut
PS 23/16 Vurdering Bio-El – ettersendes      Unntatt offentlighet – sendes ikke ut
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Møteprotokoll FRS 10.05.2016 Side 1 av 3

Møteprotokoll
Styret for FREVAR KF

Møtedato: 10.05.2016, 
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 12:00
Møtested: Habornveien 61, 1630 Gamle Fredrikstad, møterom Klasserom
Fra – til saksnr.: 15/16 – 18/16 

Frammøteliste

Medlemmer: Sign. Møtt: Møtende 
varamedlemmer:

Victor Kristiansen, leder M

Hege Dubec, nestleder M

Erika Nesteng, medlem M

Gretha Thuen, medlem M

Leif Eriksen, medlem M

Cecilie Sahlin, medlem M

André Kazinci, medlem M

Antall stemmeberettigede fremmøtte 7 av 7.

Møtende fra administrasjonen: Direktør Fredrik Hellström, økonomisjef Ann-Kristin Stedjeberg.     

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

referent

Merknader
Kl. 10:15 Omvisning på deponi- og industriområdet.
Kl. 11:15 Orienteringer åpen og lukket del
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Møteprotokoll FRS 10.05.2016 Side 2 av 3

Styret for FREVAR KFs møte 10.05.2016

Saksliste

PS 15/16 Protokoll 12.04.2016

PS 16/16 Ny stillingshjemmel VA/RA/BA

PS 17/16 Nye krav avløpsrensing 2020

PS 18/16 Økt kapasitet oppgraderingsanlegg biogass

PS 15/16 Protokoll 12.04.2016

Styret for FREVAR KFs behandling 10.05.2016:
Votering:
Møtereferat fra 12.04.2016 enstemmig vedtatt.

PS 16/16 Ny stillingshjemmel VA/RA/BA

Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler styret i FREVAR KF å fatte slikt vedtak:
1. Det opprettes en 100 % stillingshjemmel som driftsoperatør ved VA/RA/BA (Vannverket, 

avløpsrenseanlegget og biogassanlegget).

Fredrikstad, 26.4.16.

Styret for FREVAR KFs behandling 10.05.2016:
Votering:
Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.

Styret for FREVAR KFs vedtak 10.05.2016:
Det opprettes en 100 % stillingshjemmel som driftsoperatør ved VA/RA/BA (Vannverket, 
avløpsrenseanlegget og biogassanlegget).

PS 17/16 Nye krav avløpsrensing 2020

Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler styret i FREVAR KF å fatte slikt vedtak:
1. Direktør gis fullmakt til å bruke inntil 5 millioner NOK fra investeringsbudsjettposten «RA 

2020 – nye krav» i vedtatt HP16-19 til starte og gjennomføre utredning, tester, 
evaluering og valg av hvordan avløpsrenseanlegget skal klare nye krav til rensing av 
organisk stoff fra 2020. I summen inngår også forprosjektering til evt nytt anlegg.

Fredrikstad, 30.04.16
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Møteprotokoll FRS 10.05.2016 Side 3 av 3

Styret for FREVAR KFs behandling 10.05.2016:
Votering:
Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.

Styret for FREVAR KFs vedtak 10.05.2016:
Direktør gis fullmakt til å bruke inntil 5 millioner NOK fra investeringsbudsjettposten «RA 2020 
– nye krav» i vedtatt HP16-19 til starte og gjennomføre utredning, tester, evaluering og valg av 
hvordan avløpsrenseanlegget skal klare nye krav til rensing av organisk stoff fra 2020. I 
summen inngår også forprosjektering til evt nytt anlegg.

PS 18/16 Økt kapasitet oppgraderingsanlegg biogass

Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler styret i FREVAR KF å fatte slikt vedtak:
1. Direktør gis fullmakt til å bruke inntil 11 millioner NOK fra investeringsbudsjettposten 

«økt kapasitet oppgraderingsanlegg biogass» i vedtatt HP16-19 til øke kapasiteten for å 
produsere biogass til drivstoff.  

Fredrikstad, 26.04.16

Styret for FREVAR KFs behandling 10.05.2016:
Votering:
Direktørens innstilling enstemmig vedtatt.

Styret for FREVAR KFs vedtak 10.05.2016:
Direktør gis fullmakt til å bruke inntil 11 millioner NOK fra investeringsbudsjettposten 
«økt kapasitet oppgraderingsanlegg biogass» i vedtatt HP16-19 til øke kapasiteten for å 
produsere biogass til drivstoff.  
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FREDRIKSTAD KOMMUNE
Saksnr.: 2012/3883
Dokumentnr.: 17
Løpenr.: 108521/2016
Klassering: 212
Saksbehandler: Ann Kristin Stedjeberg

Møtebok
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Styret for FREVAR KF 14.06.2016 20/16

Regnskapsrapport 1. tertial 2016 

Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler styret i FREVAR KF å fatte slikt vedtak:

Regnskapsrapport pr. 30.04.16 tas til etterretning.

Fredrikstad, 03.06.2016

Sammendrag
Regnskapet er ført etter Regnskapsloven, og resultatet pr. 30.04.16 utgjør et samlet 
overskudd på kr 2,9 mill. før selvkostavregning og skatt.

Resultatet gir så langt det er mulig et realistisk bilde av foretakets økonomiske status pr. 
30.04.16.  Ved årets slutt forventes det et overskudd på foretakets næringsvirksomhet på ca. 
kr 14,4 mill. før skatt, og selvkostområdene ser ut til å gå i balanse. Forventet prognose på 
næringsdriften er ca. 0,4 mill. lavere enn budsjett for 2016.

I prognosene er det tatt hensyn til alle kjente hendelser som forventes å påvirke resultatet 
regnskapsmessig. Det er imidlertid alltid en usikkerhet rundt prognoser. 

De største usikkerhetsmomentene for 2016, er markedssituasjonen for forurensede masser 
til deponiet, driften av biogassanlegget og driftstilgjengeligheten til 
energigjenvinningsanlegget. 

Det endelige resultatet avhenger også av regnskapsmessige vurderinger av avsetninger, 
selvkostavregninger og skatteberegning av næringsvirksomheten innenfor avfall. Dette skjer 
ved årsavslutningen.

Vedlegg

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
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Saksopplysninger
Regnskapet er ført etter Regnskapsloven. Avdelingsvise resultater framkommer i tabellen 
nedenfor:

 
Alle tall er før skatt.

Generelt
Det forventes på årsbasis et overskudd før skatt på ca. kr 14,4 mill totalt for foretakets drift. 
Prognosen er imidlertid usikker på dette tidspunktet på året. Selvkostavregning, 
regnskapsmessige vurderinger rundt avsetninger, driftstid på både biogassanlegget og 
energigjenvinningsanlegget samt markedet for lettere forurensede masser vil påvirke 
resultatet for resten av året. 

Avkastning fra datterselskaper vil i 2016 komme fra BRØAS med kr 1,5 mill.

Økonomiske konsekvenser
Prognosen for året er ca. kr 0,4 mill. lavere enn budsjettert før skatt. Se ellers saken for 
øvrig.

Ansattes medbestemmelse
Ivaretas av de ansattes representanter i styret.

Vurdering
Resultatet gir så langt det er mulig et realistisk bilde av foretakets økonomiske situasjon pr. 
30.04.16, men det er knyttet usikkerhet til alle regnskapsprognoser.

Årsprognosen for 2016 tegner så langt til å bli ca. kr 14,4 i næringsoverskudd før skatt. 
Prognosen vil kunne endre seg i løpet av året, og en siktrere prognose vil kunne bli 
utarbeidet etter 2. tertial. 

Markedsteamet ved foretaket arbeider kontinuerlig med å forbedre eksisterende aktiviteter, 
samt å skaffe nye aktiviteter som kan bidra til å bedre resultatene innenfor både miljø, 
samfunn og økonomi.
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FREDRIKSTAD KOMMUNE
Saksnr.: 2012/3896
Dokumentnr.: 3
Løpenr.: 108559/2016
Klassering: 071
Saksbehandler: Ann Kristin Stedjeberg

Møtebok
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Styret for FREVAR KF 14.06.2016 21/16

Fribillettordningen på FREVAR KF 

Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler styret i FREVAR KF å fatte slikt vedtak:

Fribillettordningen på FREVAR fortsetter i sin nåværende form med enkelte justeringer, 
som beskrevet i saksframlegget.

Fredrikstad, 03.06.2016

Sammendrag
Fribillettordningen ved FREVAR støtter frivillige organisasjoner, lag og foreninger som er 
hjemmehørende i Fredrikstad kommune, og som er basert på dugnad og frivillig innsats. 
Ordningen har eksistert siden 1998, og gir fri levering av avfall etter spesifikk 
dugnadsinnsats, som loppemarked og andre avgrensede aksjoner. Løpende driftsavfall, og 
avfall som kommer fra næringsvirksomhet omfattes ikke av denne ordningen. 

Ordningen finansieres dels over renovasjonsavgiften, og dels av FREVAR sine 
næringsinntekter. Det er viktig å vurdere lovligheten av å benytte renovasjonsavgiften til 
dette formålet. Det vurderes at med et begrenset omfang ligger dette innenfor en tolkning 
som også andre kommuner benytter for slike ordninger.

Vedlegg
Vedlegg:
1 Frebillett FREVAR KF - gjeldende
2 Fribillett FREVAR KF - revidert

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen

Saksopplysninger
Dagens fribillettordning
Fribillettordningen gir mulighet til å levere avfall til FREVAR gratis, til gjenvinningsstasjonen 
(GVS), til deponi eller til energigjenvinning. Kostnadene tar fellesskapet 
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(GVS/renovasjonsavgiften) eller FREVAR (næring). Dagens ordning har eksistert siden 
1998. Ordningen har vært et bidrag til frivillige organisasjoner, lag og foreninger som er 
hjemmehørende i Fredrikstad kommune, og som er basert på dugnad og frivillig innsats. 
Ordningen praktiseres slik at det tildeles fribilletter etter spesifikk dugnadsinnsats, som 
loppemarked og andre avgrensede aksjoner. Løpende driftsavfall, og avfall som kommer fra 
næringsvirksomhet tar vi ikke imot på denne ordningen. 

De som får innvilget fribilletter til GVS leverer avfallet på samme måte som de som betaler 
for ordningen (innbyggerne i kommunen). Dette er et viktig poeng fordi de fleste fribillettene 
gjelder GVS. Pr 01.01.16 ble mottaksreglene for GVS endret, og mange kunder gjør en 
innsats for å tilpasse seg den nye ordningen. 

Etter at vi begynte å stramme inn skillet mellom nærings- og husholdningsavfall til GVS i 
2015, ble det avdekket at enkelte organisasjoner har, uten å søke om fribilletter, levert avfall 
i varebil uten å bli registrert. Vi har avdekket at det har blitt levert næringsavfall bl.a. etter 
cateringvirksomhet etc. gratis til GVS. Dette har blitt stoppet. Grunnlaget for endringen av 
mottaksregler ved GVS er bl.a. behovet for å forhindre kryssubsidiering av næringsavfall. 

Vår ordning har ikke vært begrenset til spesielle typer avfall (for eksempel restlopper), men 
det har vært en forutsetning at avfallet har oppstått etter avgrenset dugnad, og at det gjelder 
dugnadsdrevne lag/organisasjoner. Vi har for eksempel ikke gitt fribilletter til 
bedriftsidrettslag, båtforeninger, boligsameier, Fretex etc. Det har vært tilfeller hvor 
ordningen har blitt utnyttet til å omfatte ordinært næringsavfall, og i disse tilfellene har vi 
stoppet mottak når det har vært mulig. Vi har begrenset mottak til det vi ordinært håndterer 
selv, dvs. at restlopper må leveres til GVS og sorteres på vanlig måte, og kan ikke leveres 
med container. Alle leveranser må skje innenfor ordinær åpningstid.

Intern vurdering
Etter oppmerksomhet i media rundt nye mottaksregler ved GVS og fribillettordningen, har 
ordningen blitt vurdert internt.  En arbeidsgruppe bestående av direktør, øk.sjef, driftssjef 
avfall og energi og ass.driftssjef avfallshåndtering, har kommet med følgende anbefaling for 
ordningen:

• Fribillettordningen bør fortsette.
• Vurderingen er at selvkostfinansieringen ligger i gråsonen. Det er flere kommuner 

som tolker for eksempel restlopper inn på denne måten, slik som FREVAR også gjør 
pr. i dag.

• Med det omfanget som har vært hittil er det ikke ønskelig å fjerne alt som ikke er 
restlopper fra ordningen, men å fortsette dagens praksis. Dersom omfanget øker 
betydelig må ordningen evalueres på nytt.

• Vi begrenser til maks 20 lass pr. år/lag/organisasjon.
• For levering til GVS gjelder de generelle mottaksreglene gjelder for alle. Dette for å 

begrense støyen rundt den ordinære ordningen.
• Vi reviderer selve fribilletten.
• Vi legger ut informasjon om ordningen på frevar.no.
• Vi ønsker i utgangspunktet ikke å øke administrasjonen rundt ordningen, men dette 

må vurderes om omfanget øker.

Vi får mange gode tilbakemeldinger på ordningen vår, og de fleste tilpasser seg de 
endringer av regelverk som dukker opp fra tid til annen, og er fornøyde med å spare 
kostnader etter det årlige loppemarkedet.
Utfordringene er de større organisasjonene som har store og jevnlige behov for å kvitte seg 
med avfall. I disse tilfellene kommer man ofte i gråsoner mht. konkurranse i markedet for 
næringsavfall, og det blir et spørsmål om hvor mye som kan defineres som 
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husholdningsavfall, og hvor mye vi skal redusere næringsoverskuddet til FREVAR. En 
begrensning på antall lass pr. år vil være nyttig her.   

Økonomiske konsekvenser
Ordningen belaster renovasjonsavgiften når det leveres restlopper og lignende til GVS. Ved 
levering av annen type avfall til energigjenvinning og deponering, øker foretakets kostnader 
uten å generere inntekter, og reduserer dermed foretakets næringsoverskudd. Med dagens 
omfang vurderes ikke disse konsekvensene å være av vesentlig betydning.

Ansattes medbestemmelse
Ivaretas av de ansattes representanter i styret.

Vurdering
Fribillettordningen medfører småskala støtte til dugnadsdrevne lag og foreninger i 
kommunen. Det er en ordning som er godt mottatt, og som ikke krever uforholdsmessig med 
ressurser å administrere. Det vurderes å være samfunnsmessig riktig å fortsette ordningen i 
sin nåværende form, men med justeringer som skissert ovenfor.

10



FREVAR KF - Fredrikstad vann, avløp og renovasjonsforetak
Habornveien 61, 1630 Gml. Fredrikstad Tlf.: 69 35 73 00 Fax: 69 35 73 01 Bank: 7050.06.07465
Postboks 1430,1602 Fredrikstad
Vannverket, besøksadr.: Høyfjellveien, 1609 Fredrikstad Tlf.: 69 35 73 64 Fax: 69 31 74 78 Reg.nr: 979952171 mva

\\prog09L\PdfDocProcFK\EPHORTEFK\102312411.DOCX
08.06.16

Nr.: __________

GJELDER FOR GRATIS LEVERING AV _____________ LASS AVFALL
(Personbil m. henger)

Kriterier for tildeling av fribilletter ved FREVAR KF:
Fribillettene skal være et bidrag til frivillige organisasjoner hjemmehørende i Fredrikstad kommune, 
som er basert på dugnad og frivillig innsats, og gjelder for avfall etter f.eks. loppemarked og annet 
dugnadsarbeid. Ordinært næringsavfall omfattes ikke av ordningen. 

Avfallet leveres innenfor ordinære åpningstider, og leveres til enten forbrenning, deponi eller 
gjenvinningsstasjonen (se nedenfor). Ved levering til gjenvinningsstasjonen må avfallet sorteres iht. 
anvisning.

FREVAR KF skal kontaktes minst en uke før fribilletten skal benyttes.

Misbruk av ordningen medfører at FREVAR KF stopper tildeling av fribilletter til organisasjonen.

Denne fribillett gjelder:

 Forbrenning  Deponi  Gjenvinningsstasjon

Fribillett tildeles (organisasjon): ___________________________________________

Ansvarlig/formann/prokurist: ___________________________________________

Gjelder for perioden: ___________________________________________

Fribilletten signeres av transportør og leveres i vekta/kontrollrom (FA) ved første leveranse. 
Det skal deretter gis beskjed for hver leveranse.

Dato: _________________ Signatur: ________________________________

FREVAR KF, _____________

_______________________                             __________________________
økonomisjef                                                 driftssjef avfallshåndtering

Fylles ut av vekta/kontrollrom FA:
Innlevering 1 2 3 4 5

Dato

Sign.
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FREVAR KF
Fredrikstad vann, avløp og renovasjonsforetak

\\prog09L\PdfDocProcFK\EPHORTEFK\102312411.DOCX
08.06.16

 
Kriterier for tildeling av fribilletter ved FREVAR KF:

Fribillettene skal være et bidrag til frivillige organisasjoner 
hjemmehørende i Fredrikstad kommune, som er basert på 
dugnad og frivillig innsats, og gjelder for avfall etter f.eks. 
loppemarked og annet dugnadsarbeid. Ordinært næringsavfall 
omfattes ikke av ordningen. 

Avfallet leveres innenfor ordinære åpningstider, og leveres til 
enten forbrenning, deponi eller gjenvinningsstasjonen. Ved 
levering til gjenvinningsstasjonen må avfallet sorteres iht. 
anvisning.

Ordningen gjelder for lass levert med personbil med tilhenger.

FREVAR KF skal kontaktes minst en uke før fribilletten skal 
benyttes.

Misbruk av ordningen medfører at FREVAR KF stopper tildeling 
av fribilletter til organisasjonen.

12



Nr.: __________         FRIBILLETT FREVAR KF

FREVAR KF - Fredrikstad vann-, avløp- og renovasjonsforetak 
Postboks 1430, 1602 Fredrikstad
Tlf.: 69 35 73 00 www.frevar.no
Tlf. saksb.: 69 35 73 06 Reg.nr.: 979952171 mva

E-post:   akrs @fredrikstad.kommune.no

\\prog09L\PdfDocProcFK\EPHORTEFK\102312432.DOCX

GJELDER FOR GRATIS LEVERING AV _____________ LASS AVFALL
Se neste side angående mottaksregler.

Kriterier for tildeling av fribilletter ved FREVAR KF:
Fribillettene skal være et bidrag til frivillige organisasjoner hjemmehørende i Fredrikstad kommune, 
som er basert på dugnad og frivillig innsats. Fribillettene gjelder for avfall etter f.eks. loppemarked og 
annet avgrenset dugnadsarbeid. Ordinært næringsavfall, og innsamlet husholdningsavfall omfattes 
ikke av ordningen. 

Avfallet leveres innenfor ordinære åpningstider og gjeldende mottaksregler, og leveres til enten 
forbrenning, deponi eller gjenvinningsstasjonen (se nedenfor). Det er FREVAR som vurderer egnet 
behandling av avfallet. Ved levering til gjenvinningsstasjonen må avfallet sorteres iht. anvisning.

Det kan tildeles maksimalt 20 fribilletter/lass pr år pr lag/forening.

FREVAR KF skal kontaktes minst en uke før fribilletten skal benyttes.

Misbruk av ordningen medfører at FREVAR KF stopper tildeling av fribilletter til organisasjonen.

Avfallet:       ________________________________________________
 Beskrivelse av avfallet, og fra hvilken aktivitet det kommer.

Behandling:  Forbrenning       Deponi         Gjenvinningsstasjon

Fribillett tildeles (organisasjon): ______________________________________________

Ansvarlig/leder/prokurist: ______________________________________________

Gjelder for perioden: ______________________________________________

Alle lass skal veies, henvend deg i vekta ved hver levering.

Dato, _____________

_______________________                             __________________________
                 økonomisjef                                                        driftssjef avfallshåndtering

Fylles ut av vekta/kontrollrom FA:
Innlevering 1 2 3 4 5

Dato

Sign.
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FREVAR KF
Fredrikstad vann, avløp og renovasjonsforetak
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08.06.16

 
Mottaksregler for gjenvinningsstasjonen (GVS) på 
FREVAR KF:
 

 Varebil registrert på firma/ virksomhet kan ikke levere avfall til GVS.
 
 Hvert lass kan maks være på 3m3 totalt (både bil/varebil og henger), for å levere på 

GVS.
 
 Hvert lass kan maks være 9 m. langt totalt, for bil/varebil og henger.
 
 Kjøretøy med høyere tillatt totalvekt enn 3.500 kg. har ikke tilgang til GVS.
 
 Andre kjøretøy, som f. eks. traktor eller lastebil, har ikke tilgang til GVS.

  Avfall som bildekk med og uten felg, campingvogner og båter tas ikke imot på GVS.
    
    

Andre typer leveranser må avtales med FREVAR på forhånd.
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PS 23/16 Vurdering Bio-El - ettersendes
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