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1
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Styret for FREVAR KF
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Protokoll fra møte 01.02.22
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Møteprotokoll
Styret for FREVAR KF
Møtedato:
Tidspunkt:
Møtested:
Fra – til saksnr.:

01.02.2022
fra kl. 09:00 til kl. 13:00
Habornveien 61, 1630 Gamle Fredrikstad, møterom Klasserom
1/22-9/22

Frammøteliste
Medlemmer:

Sign.

Møtt:

Hege Dubec, leder

X

Ida Irene Julsen, nestleder

X

Dana Ghazi, medlem

X

Tor Prøitz, medlem

-

Leif Eriksen, medlem

X

Cecilie Sahlin, medlem

X

Hans Peter Dahl, medlem

X

Møtende
varamedlemmer:

Stein Robert Sjøborg

Fra adm. møtte: Fredrik Hellström og Ann-Kristin Stedjeberg
Som tilhørere fra adm. møtte: Veslemøy Hasselgård, Cristell Solberg, Sjur Holme

Merknader
Antall stemmeberettigede fremmøtte 7 av 7.
I forbindelse med behandling av PS 9/22 Rapportering prosjekt nytt avløpsrenseanlegg, ble
det holdt en orientering av Roy Sandgrind, prosjektleder for byggeprosjektet.
Kl. 12.00 Orienteringer
Kl. 09.50 Orienteringer om fjernvarmen i Fredrikstad (Tarjei Riiser, daglig leder Fredrikstad
Fjernvarme AS)
…………………….
Fredrik Hellström
direktør

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

Hovedutskrift er sendt til
Medlemmene
Andre
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Side

PS 1/22 Protokoll fra møte 14.12.21
Styret for FREVAR KFs behandling 01.02.2022:
Votering
Protokoll fra møte 14.12.21 ble enstemmig godkjent.
Styret for FREVAR KFs vedtak 01.02.2022:
Protokoll fra møte 14.12.21 ble enstemmig godkjent.

PS 2/22 Ny stilling IKT-medarbeider
Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler styret ved FREVAR KF å fatte slikt vedtak:
1. Styret gir direktør fullmakt til å opprette stilling IKT-medarbeider. Stillingen ligger i
budsjett for teknisk avdeling.
Fredrikstad, 20.01.2022

Styret for FREVAR KFs behandling 01.02.2022:
Votering
Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Styret for FREVAR KFs vedtak 01.02.2022:
1. Styret gir direktør fullmakt til å opprette stilling IKT-medarbeider. Stillingen
ligger i budsjett for teknisk avdeling.

PS 3/22 Rehabilitering av høydebasseng syd
Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler styret ved FREVAR KF å fatte slikt vedtak:
1. Styret gir direktør fullmakt til å gjennomføre prosjekt for rehabilitering av høydebasseng.
Det bes om å disponere inntil kr. 11 MNOK fra investeringsmidler avsatt til utbedring av
høydebasseng syd (5 MNOK i 2022 og 6 MNOK i 2023) i HP 2021-2024.
Fredrikstad, 21.01.2022
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Styret for FREVAR KFs behandling 01.02.2022:
Votering
Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Styret for FREVAR KFs vedtak 01.02.2022:
1. Styret gir direktør fullmakt til å gjennomføre prosjekt for rehabilitering av høydebasseng.
Det bes om å disponere inntil kr. 11 MNOK fra investeringsmidler avsatt til utbedring av
høydebasseng syd (5 MNOK i 2022 og 6 MNOK i 2023) i HP 2021-2024.

PS 4/22 HR-område
Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler styret ved FREVAR KF å fatte slikt vedtak:
1. Saken tas til orientering.
Fredrikstad, 20.01.2022

Styret for FREVAR KFs behandling 01.02.2022:
Votering
Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Styret for FREVAR KFs vedtak 01.02.2022:
1. Saken tas til orientering.

PS 5/22 Driftsforutsetninger energigjenvinningsanlegget
Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler styret ved FREVAR KF å fatte slikt vedtak:
1. Saken tas til orientering.
2. Det opprettes en ny 100 % stilling som avdelingsingeniør på forbrenningsanlegget.
Fredrikstad, 21.01.2022
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Styret for FREVAR KFs behandling 01.02.2022:
Votering
Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Styret for FREVAR KFs vedtak 01.02.2022:
1. Saken tas til orientering.
2. Det opprettes en ny 100 % stilling som avdelingsingeniør på forbrenningsanlegget.

PS 6/22 AH Innkjøp av ny hjullaster
Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler styret ved FREVAR KF å fatte slikt vedtak:
1. Direktøren gis fullmakt til å investere inntil 3.000.000 NOK til en ny hjullaster til bruk for
massehåndtering på de forskjellige prosessområdene på deponiet. Finansieres innenfor
vedtatt investeringsbudsjett for 2021.
Fredrikstad, 21.01.2022

Styret for FREVAR KFs behandling 01.02.2022:
Votering
Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Styret for FREVAR KFs vedtak 01.02.2022:
1. Direktøren gis fullmakt til å investere inntil 3.000.000 NOK til en ny hjullaster til bruk for
massehåndtering på de forskjellige prosessområdene på deponiet. Finansieres innenfor
vedtatt investeringsbudsjett for 2021.

PS 7/22 Strategiprosess 2022 FREVAR KF
Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler FREVAR KF å fatte slikt vedtak:
1. Strategiprosess som presentert i saken gjennomføres
Fredrikstad, 21.01.2022
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Styret for FREVAR KFs behandling 01.02.2022:
Votering
Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Styret for FREVAR KFs vedtak 01.02.2022:
1. Strategiprosess som presentert i saken gjennomføres.

PS 8/22 HR-området ved FREVAR KF 2021
Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler styret ved FREVAR KF å fatte slikt vedtak:
1. Saken tas til orientering.
Fredrikstad, 19.01.2022

Styret for FREVAR KFs behandling 01.02.2022:
Votering
Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Styret for FREVAR KFs vedtak 01.02.2022:
1. Saken tas til orientering.

PS 9/22 Rapportering prosjekt nytt avløpsrenseanlegg
Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler styret ved FREVAR KF å fatte slikt vedtak:
1. Saken tas til orientering
Fredrikstad, 21.01.2022
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Styret for FREVAR KFs behandling 01.02.2022:
Votering
Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Styret for FREVAR KFs vedtak 01.02.2022:
1. Saken tas til orientering
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6
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Saksbehandler: Fredrik Hellström
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Behandlet av

Møtedato

Utvalgssaksnr.

Styret for FREVAR KF

22.02.2022

11/22

Rapportering prosjekt nytt avløpsrenseanlegg
Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler styret ved FREVAR KF å fatte slikt vedtak:
1. Saken tas til orientering
Fredrikstad, 15.02.2022

Sammendrag
FREVAR er ansvarlige for byggingen av Fredrikstad kommunes nye avløpsrenseanlegg.
Byggherreorganisasjon er etablert og prosjektet pågår med blant annet forberedende
grunnarbeider.
På hvert styremøte orienterer prosjektleder muntlig om prosjektet med utgangspunkt i aktuell
månedsrapport.
Prosjektet følger handlingsplan og er på budsjett.
Vedlegg
Ingen.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen. Aktuell månedsrapport blir presentert på styremøte av prosjektleder i forbindelse med
at saken behandles.
Saksopplysninger
FREVAR KF skal bygge nytt avløpsrenseanlegg på Øra i Fredrikstad. Det nye
avløpsrenseanlegget skal bestå av et bygg til forbehandling og bio-behandling med en
administrasjonsdel, et bygg til slambehandling samt to råtnetanker.
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Det utløsende behovet for tiltaket er Statsforvalteren sitt vedtak om endret tillatelse for Øra
renseanlegg, der det er innført krav om sekundærrensning.
Det er etablert en byggherreorganisasjon og leid inn prosjektleder fra konsulentfirma
PPM AS.
Fra FREVAR er direktør, økonomisjef, driftssjef vann og avløp, avdelingsingeniør vann og
avløp samt fagansvarlig avtaler og innkjøp med i prosjektet styringsgruppe.
Styringsgruppen møtes hver uke, særmøter avholdes løpende for aktuelle moment. Det
lages månedsrapporter for prosjektet som godkjennes av styringsgruppen. Det er i tillegg til
prosjektledelse leid inn ekstern økonomisk kontroll. Dette utføres av konsulentfirma EY. Det
er jevnlig samhandling med teknisk drift i Fredrikstad kommune som har ansvar for å bygge
det nye avløpsnett som skal koble seg på anlegget. Disse aktiviteter koordineres bra.
I februar- 22 ble FREVAR ferdige med å fjerne fiberkabelen som var i rørledningen på
østsiden. Det reduserer i tørrværssituasjoner mengden overløpsdrift på nettet, reduserer
driftskostnader samt sørger oppsummert for en bedre miljøprestasjon for Fredrikstad
kommunes avløpsaktiviteter. Det gir også som effekt av ved ekstrem nedbør vil enda større
mengder vann tilføres avløpsnettet og det kan medføre overbelastning på rørsystemet med
vann i kjellere og andre uønskede situasjoner.
FREVAR samhandler med teknisk drift som har ansvar for avløpsnettet med mål om at man
styrer nettet slik at overløp driftes strategisk ved pumpestasjoner slik at man kan forebygge
overbelastning av rørsystemet nærmere avløpsrenseanlegget.
Teknisk drift bygger nytt avløpsnett som skal ivareta problemet. Nytt avløpsrenseanlegg er
dimensjonert slik at store vannmengder kan mottas og renses også ved meget stor tilførsel
av avløpsvann med fremmedvann (overvann).
De viktigste aktivitetene i prosjektet er per februar 2022:


Oppfylling av tomt nord for massegjenbrukssenteret ferdigstilles i disse dager.



Det er gjennomført konkurranse for gjennomføring av vertikaldrenering av tomten.
Denne startet 15.februar. Det er en viktig milepæl i prosjektet, som er i henhold til
plan vedtatt av statsforvalter.



Det planlegges og skal gjennomføres informasjonsarbeid med blant annet skilting for
de som passerer byggeområdet for ny tomt.



Det er avklart at ikke Fredrikstad kommune vil kreve gjennomføring av
konsekvensutredning i byggesaksprosessen. Det er imidlertid fortsatt en usikkerhet
om statsforvalteren som sin del av myndighetsutøvelse, vil kreve at det det
gjennomføres konsekvensutredning.



I prosessen med trasévalg for utløpsledningen for anlegget, vil man passere områder
der det i dag har vært eller er deponidrift. Det vil utløse behov for
myndighetsmessige avklaringer samt tekniske løsninger som ivaretar de
grunnforholdsutfordringer.



Grunnarbeider utføres både i nordre og søndre del av den tomt som skal benyttes.
FREVAR fyller opp erstatningstomt som Massegjenbrukssenteret (MGS) skal flytte til
når avløpsrenseanlegget skal starte bygg- og grunnarbeider på dagens tomt til MGS.
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Samhandling mellom teknisk drift og FREVAR sammen med konsulentfirma COWI
for å søke om avløpsanleggets utslippstillatelse.



Kunngjøring av øvrige konkurranser i prosjektet ble kunngjort 17.ferbruar.



Oppbygging av verktøy for prosjektgjennomføring slik som dokumenthåndtering,
kommunikasjon, fremdriftsplanlegging og lignende.

Prosjektleder fra PPM AS Roy Sandgrid vil i forbindelse med at saken behandles presentere
status for prosjektet med utgangspunkt i aktuelle månedsrapporter.
Økonomiske konsekvenser
Budsjett for prosjekt bygging av nytt avløpsrenseanlegg er behandlet av bystyret i
Fredrikstad som rammebevilgning. Så langt i prosjektet er det benyttet P50 som underlag til
prosjektets budsjettrammer
Bygging av nytt avløpsrenseanlegg finansieres over selvkostkapitlet. FREVAR har avtalt
møte med kommunedirektør for økonomi for å orientere ytterligere om prosjektet generelt og
spesielt for aktuelle økonomiske moment.
Ansattes medbestemmelse
Ikke relevant for denne saken. Det er omfattende brukermedvirkning i prosjektet, og alle fag
presenteres.
Vurdering
Prosjekt med bygging av nytt avløpsrenseanlegg følger plan og er på budsjett.
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FREDRIKSTAD KOMMUNE
Saksnr.:

2021/19113

Dokumentnr.:
Løpenr.:

3
48577/2022

Klassering:
200
Saksbehandler: Ann Kristin Stedjeberg

Møtebok
Behandlet av

Møtedato

Utvalgssaksnr.

Styret for FREVAR KF
Formannskapet
Bystyret

22.02.2022

12/22

FREVAR KF - Årsregnskap og årsrapport for 2021
Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler styret for FREVAR KF å fatte slikt vedtak:
1. Bystyret fastsetter regnskapet for 2021.
- Foretakets samlede regnskapsmessige overskudd utgjør kr 35.057.314,- etter skatt.
- Foretakets resultat av kalkulatoriske renteendringer utgjør et overskudd på kr
1.285.516,-.
- Foretakets resultat av næringsvirksomhet, utgjør etter skatt et overskudd på kr
33.771.799,-.
2. Årets regnskapsmessige næringsoverskudd, kr 35.057.314,- etter skatt, disponeres slik:
- Kr 5.271.799,- disponeres til å styrke foretakets egenkapital, for å sikre en langsiktig
bærekraftig kapitalisering i foretaket.
- Kr 22.000.000,- disponeres til overføring til Fredrikstad kommune.
- Kr 2.000.000,- disponeres til å utrede strategisk omstilling av deponidriften, for å
bidra til samfunnets grønne skifte.
- Kr 3.000.000,- disponeres til å finansiere styrets strategiprosess, inkludert
nødvendige utredninger.
- Kr 1.500.000,- disponeres til å finansiere klimaingeniørressurs i 2022.
3. Årets resultat av kalkulatoriske renteendringer, kr 1.285.516,- disponeres til spesifisert
del av foretakets egenkapital.
4. Foretakets bidrag innenfor de øvrige pilarene i den tredelte bunnlinjen, miljø og
samfunn, tas til orientering.
Fredrikstad, 16.02.2022

Sammendrag
Økonomi
Årsregnskapet for 2021 fremmes av styret for FREVAR KF, for fastsettelse av Bystyret via
Formannskapet.
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Regnskapet er ført etter Regnskapsloven. Foretakets næringsvirksomhet innenfor
renovasjonsområdet er skattepliktig virksomhet siden 2014. Næringsvirksomheten innenfor
vann og avløp er ikke skattepliktig virksomhet.
Selvkostvirksomheten gjøres opp innenfor året, og går regnskapsmessig i balanse.
Foretaket har ingen selvkostfonds i sin balanse.
Foretakets regnskapsmessige resultat av kalkulatoriske rentekorreksjoner er et overskudd
på kr 1,3 mill. Dette er tilpasning til gjeldende regelverk, og et resultat som sees separat fra
næringsvirksomheten. Resultatet anbefales ført til spesifisert sted i egenkapitalen. Det gir
minst mulige konsekvenser for kommunen om dette resultatet betraktes separat og
langsiktig.
Foretakets regnskapsmessige resultat for forretningsvirksomheten i 2021, ble et overskudd
på kr 33,8 mill. etter skatt. Dette er 17,5 mill. bedre enn budsjett for 2021, og kommer
hovedsakelig av at avfallshåndteringen har oppnådd bedre resultater enn forventet.
Innenfor selvkostområdet er det utført tjenester for totalt kr 120 mill. Av dette er 109 mill
finansiert over kommunale avgifter. Dette utgjør et totalt merforbruk mot budsjett på kr 5,4
mill. innenfor selvkostområdet. Merforbruket omtales på anleggsnivå senere i saken.
Årsregnskapet offentliggjøres som en del av foretakets årsrapport, og rapporteres iht.
KOSTRA til SSB.
Foretaket totalt har i en årrekke bidratt med betydelige økonomiske overføringer til
Fredrikstad kommune. Kr 218,3 mill. fra 2002 til 2020. God samhandling, tillit fra styret, flere
forskjellige næringsben å stå på, og kompetente ansatte og ledelse har gjort dette mulig
over tid.
Miljø
Foretaket har i en årrekke basert sin drift på å prestere på den tredelte bunnlinjen, miljø,
økonomi og samfunn. Det ble i 2018 utarbeidet en rapport, av EY, som peker på verdien av
foretakets virksomhet også innenfor miljø og samfunn.
Produktene og tjenestene FREVAR leverer er per definisjon sirkulærøkonomiske, og
foretaket bidrar til verdiskapning gjennom å ta avfall tilbake til sirkulasjon eller å håndtere og
oppbevare uønsket avfall på en miljømessig forsvarlig måte.
Samfunn
I tillegg til rene overføringer til Fredrikstad kommune, bidrar også foretaket med store
merverdier til samfunnet generelt. Dette i form av direkte og indirekte humankapital,
innovasjon samt positive og negative eksternaliteter som FREVARs operasjoner og tjenester
medfører.

Kommunedirektøren har hatt saken til gjennomsyn, og har følgende kommentar:
Det er ikke mottatt kommentarer fra kommunedirektøren vedrørende årsregnskapet til
FREVAR KF for 2021.
Vedlegg:
1
Regnskap og noter 2021
2
FREVAR KF - Årsregnskap og årsrapport for 2021
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen.
Saksopplysninger
FREVAR er organisert som et kommunalt foretak i Fredrikstad kommune. Foretaket er
dermed en juridisk del av kommunen, plassert i linje direkte under bystyret. I 2021 kom ca.
65% av omsetningen fra konkurranseutsatt næringsvirksomhet, mens ca. 35% av
omsetningen er hovedsakelig avgiftsfinansiert og drives etter selvkostprinsippet.
Årets regnskapsmessige resultater fordeler seg på følgende måte:
Selvkost drift oppgjør mot Kalkulatorisk
Næring før
Avdeling
Resultat drift
BU
renteendring
skatt
06 Adm & Ledelse -4 660 000,00
-1 285 515,50
-5 945 515,50
11 RA
1 172 968,01
-1 786 147,00
364 767,88
-248 411,11
12 FA
-1 068 094,45
-1 999 329,41
16 154,96
-3 051 268,90
13 AH
-38 145 017,78
-38 145 017,78
14 VA
-459 711,39
-778 360,75
857 068,29
-381 003,85
15 GVS
-1 809 663,19
1 762 138,83
47 524,36
0,00
38 BIOGASS
3 247 913,52
3 247 913,52
-41 721 605,28
-2 801 698,33
-0,01 -44 523 303,62

Resultat
kalk.renter
-1 285 515,50

Skatt

1 450 005,77
8 015 983,73

-1 285 515,50 9 465 989,50

Næring etter
skatt
-5 945 515,50
-248 411,11
-1 601 263,13
-30 129 034,05
-381 003,85
0,00
3 247 913,52
-35 057 314,12

Negative tall er overskudd.

Generelt
2021 har vært et år med høyt aktivitetsnivå. Året har utover generelle korornautløste
utfordringer også vært preget av utfordrende rekrutteringsprosesser, streik og driftsavbrudd.
Det nye røkgassrenseanlegget til energigjenvinningsanlegget sto ferdig i 2019. Det er
fortsatt utfordringer med driften av anlegget, og det arbeides med optimalisering også utover
i 2022. Pandemien har gjennomgående gjort det mer utfordrende, og noen ganger umulig, å
hente inn spisskompetanse på anlegget.
Prosessen rundt planlegging og bygging av nytt avløpsrenseanlegg er ressurskrevende, og
prege hele organisasjonen fram til anlegget står ferdig.
Skatteplikt
Fra 01.01.14 har foretaket vært skattepliktig på inntekt fra næringsvirksomhet innenfor
avfallshåndtering. Dette omfatter deler av energigjenvinningsanlegget, hele
avfallshåndteringen og biogassanlegget.
Mulige miljøbøter
I forbindelse med prosessen med å bygge et renseanlegg som er i stand til å rense avløpet
iht. tillatelser fra myndighetene, har Statsforvalteren pålagt Fredrikstad kommune, her ved
FREVAR, en rekke tidsfrister med tilhørende miljøbøter om de ikke overholdes. Enkelte av
tidsfristene er nå blitt endret, slik at det er større sannsynlighet for at det skal være mulig å
unngå miljøbøter. Opprinnelig var det risiko for totalt kr 15 mill. i miljøbøter. Nå er den totale
risikoen redusert til kr 11 mill., samtidig som at fristene er mer realistiske. Det er avsatt totalt
kr 3 mill. i FREVARs balanse til å møte evt. miljøbøter i denne prosessen.
Renseanlegget (RA)
RA har i 2021 et totalt merforbruk på kr 1.357.076,- på selvkostkapitlet. Anlegget har
gjennom året hatt høyere energikostnader enn forutsatt. Diverse driftsutfordringer har også
medført noe merforbruk på vedlikeholds- og andre driftskostnader. Anlegget er nærmer seg
slutten av levetiden, med de utfordringene dette medfører.
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Det er etablert en byggherreorganisasjon for bygging av nytt renseanlegg. Grunnarbeidene
startet tidlig i 2022.
Anleggets næringsvirksomhet, salg av avløpsrensing til Hvaler kommune, har gått med et
overskudd på kr 248.411,- i 2021.
Energigjenvinningsanlegget (FA)
FA går i 2021 med et regnskapsmessig overskudd på kr 1.601.263,-, etter skatt. Dette er ca.
kr 4,4 mill. lavere enn budsjett. Anlegget har også i 2021 energigjenvunnet mindre mengder
avfall enn forutsatt. I tillegg har det vært behov for reparasjoner og vedlikehold til nærmere 7
mill. mer enn forutsatt. Streik og sykefravær har også vært en utfordring. Det arbeides
målrettet med å øke anleggets driftstid og samtidig prosessere større mengder avfall
gjennom anlegget.
Den største utfordringen på sikt er likevel den kvoteplikten som anlegget er ilagt sammen
med 2 andre anlegg i Norge. Det er dialog med myndighetene om endring av feil
klassifisering av anlegget.
Selvkostandelen på anlegget hadde et merforbruk på ca. 2 mill.
Avfallshåndteringen (AH)
AH går i 2021 med et regnskapsmessig overskudd på kr 30.129.034,- etter skatt. Dette er
ca. kr 18,7 mill. over budsjett. Det gode resultatet kommer av de ansattes evne til å håndtere
store mengder med masser og andre fraksjoner til deponiet, samtidig som det arbeides godt
mot markedet.
Gjenvinningsstasjonen (GVS)
GVS er et mottak av grovavfall fra husholdningene i kommunen. Dette er en del av
selvkostområdet, og finansieres dels av mottaksgebyr fra kundene, og dels av
renovasjonsavgiften. I 2021 ble ca. 36% av de totale kostnadene ved GVS dekket av
mottaksgebyret (”200,- lappene”), mens 48% av kostnaden ble dekket over
renovasjonsavgiften, og resterende 16% dekkes inn av andre inntekter. Det var et
mindreforbruk på 1,7 mill. mot budsjett. Dette kommer hovedsakelig av mindre mengder
mottatt enn forutsatt.
Vannverket (VA)
VA har i 2021 et totalt merforbruk på 0,8 mill. innenfor anleggets selvkostvirksomhet.
Elektrisitetkostnadene har vært kr 1,7 mill. høyere enn budsjettert i 2021. Anleggets
næringsvirksomhet, salg av vann til Hvaler kommune, har gått med et overskudd på kr
381.003,- i 2021.
Biogassanlegget (BA)
BA har i 2021 gått med et underskudd på kr 3.247.913,-. Fram til juli lå anlegget an til å gå
med overskudd. Flere anleggsutfordringer, hovedsakelig havari på en råtnetank, har bidratt
til lavere gassproduksjon og økte kostnader i årets siste 5 måneder.
Administrasjon og ledelse / intern drift
Administrasjon og ledelse og intern drift består av avdelingene: adm. og ledelse,
miljøavdelingen, teknisk avdeling, vekta og administrasjonsbygget. Samlet mindreforbruk i
forhold til budsjett ved disse avdelingene ble på kr 2,8 mill. i 2021.
Miljø
FREVARs bidrag på miljø er hovedsakelig våre kjerneoppgaver:
- Rensing av vann til drikkevann.
- Rensing av avløp før utslipp til resipient.
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-

Produksjon av biogass og gjødsel.
Behandling av avfall til ombruk, gjenvinning og energiproduksjon.

Samfunn
Foretakets miljøprestasjoner påvirker samfunnet positivt i form av:
- Arbeidsplasser, iht. EY-rapport totalt 399 årsverk direkte og indirekte.
- Ringvirkninger lokalt, bidragsyter til lokal industriutvikling ved at den enes avfall blir den
andres innsatsmiddel, samt energiproduksjon. Skaper merverdier og reduserer
miljøavtrykk.
- Logistikk og infrastruktur, ivaretar samfunnsmessig kritisk infrastruktur.
- BNP/Skatt, iht. EY-rapport 381 mill. kr. I BNP og 131 mill. i skatt.
- Samhandling med andre offentlige virksomheter blant annet Borg Havn IKS,
Driftsassistansen i Viken med flere.
Økonomiske konsekvenser
Årets regnskapsmessige overskudd på næring er kr 33.771.799,- etter skatt. Dette er kr 17,5
mill. bedre enn budsjett, og er den delen av foretakets overskudd som kan disponeres fritt
uten at det vil få konsekvenser for senere års selvkostaktiviteter.
I 2018 ble det utarbeidet en rapport, «Bærekraftig drift for framtiden», som analyserer og
vurderer foretakets egne behov, og evne til avkastning i årene som kommer. En av
konklusjonene i rapporten er: Egenkapitalen og foretakets soliditet svekkes betydelig i
simuleringsperioden, med en egenkapitalandel som mer enn halveres fra 2017 til 2021 sett i
forhold til investert kapital. Resultater fra driften vil være i grenseland til å kunne forbedre
situasjonen, og det vil ta svært lang tid å bygge opp en mer bærekraftig kapitalisering.
For å sikre foretakets langsiktige drift, og å minske risikoen for Fredrikstad kommune,
anbefaler administrasjonen å styrke foretakets egenkapital med deler av foretakets
budsjetterte overskudd etter skatt. Dette utgjør kr 5.271.799,-. Med denne overføringen til
foretakets egenkapital, ligger foretaket totalt kr 5 mill etter anbefalingene fra EY i 2018. Det
anbefales å prioritere overføringer til foretakets egenkapital i årene som kommer.
Det anbefales videre å overføre kr 22 mill. til Fredrikstad kommune. Dette tilsvarer
kommunens reviderte budsjetterte overføring fra FREVAR.
Det anbefales også å finansiere klimaressurs for 2022, i tråd med tidligere vedtak i
FREVAR-styret.
For å sikre FREVARs bidrag til en sirkulær framtid anbefales det i tillegg å disponere kr 3
mill. til gjennomføring av styrets strategiprosess, med nødvendige utredninger, samt kr 2
mill. til en spesifikk strategisk vurdering av deponiets rolle og plass i årene som kommer.
Årets resultat av kalkulatoriske renteendringer anbefales å disponeres mot tidligere
overskudd på spesifisert sted i egenkapitalen.
Foretakets selvkostaktiviteter har totalt i året hatt et totalt merforbruk på kr 5,4 mill. mot
budsjett. Det er sendt oppgjørsfakturaer og -kreditnotaer til teknisk drift.
Ansattes medbestemmelse
Ikke direkte relevant i saken. De tillitsvalgte orienteres om den økonomiske utviklingen
gjennom året.
Vurdering
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2021 har vært et år preget av nytt nøkkelpersonell på flere anlegg, pandemi og streik. Det
har vært til dels utfordrende drift på anleggene samtidig som pandemien har begrenset våre
muligheter. Prosjekt nytt avløpsrenseanlegg har også vært spesielt krevende.
Årets samlede næringsoverskudd på ca. kr 33,8 mill. etter skatt er kr 17,5 mill. bedre enn
budsjettert.
Styrets valg av den tredelte bunnlinje som resultatmål, sikrer fokus på bærekraftige
resultater innenfor også samfunn og miljø. Den foreslåtte disponeringen av deler av årets
overskudd til å styrke foretakets egenkapital, underbygger dette og er et ledd i å sikre
langsiktig bærekraft i driften av næringsvirksomheten til foretaket. Den tredelte bunnlinjen
beskriver Kommunenes Sentralforbund (KS) sitt konsept med samfunnsansvarlig
forretningsdrift, og tas nå i bruk av stadig flere medlemmer.
Forslag om å disponere deler av årets næringsoverskudd til utvikling av foretaket vil bidra til
å nå viktige miljømål for FREVAR og kommunen i sin helhet.
Selvkostområdet er en betydelig del av foretakets virksomhet, og utgjør ca. 35 % av
omsetningen i 2021. Vannproduksjon, avløpsrensing, energigjenvinning og avfallshåndtering
er viktige grunnleggende samfunnsoppgaver. Det arbeides kontinuerlig med forbedring av
prosesser og kutt i kostnader, for på denne måten å bidra til lavere avgifter samtidig som
miljøet ivaretas på best mulig måte.
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FREVAR KF
RESULTATREGNSKAP 01.01.-31.12.

Note
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekt

Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning
Nedskrivning
Annen driftskostnad
Sum driftskostnad

9

4,5
1

Driftsresultat

Inntekt fra investering i aksjeselskap
Renteinntekter
Andre finansinntekter
Rentekostnader
Andre finanskostnader

7

Resultat før selvkostavregning
Endring kalkulatorisk rente/selvkost

2020

341 533 653
17 316 774
358 850 427

273 505 359
12 747 042
286 252 402

-70 977 704
-73 780 045
-34 285 684
-2 070 635
-132 107 317
-313 221 386

-45 027 935
-66 493 803
-32 739 119
-2 110 743
-107 391 916
-253 763 515

45 629 041

32 488 887

4 660 000
1 104 984
238 628
-6 952 593
-156 756

0
1 764 956
99 372
-8 033 868
-127 431

44 523 304

26 191 915

44 523 304

26 191 915

-9 465 990

-6 725 872

35 057 314

19 466 043

12,13

Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad

2021

14

Årsresultat

11.02.202209:07
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FREVAR KF
BALANSE PR. 31.12.
EIENDELER

Note

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel
Sum immaterielle eiendeler

2021

2020

14

27 835 844
27 835 844

27 269 211
27 269 211

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Anlegg under oppførelse
Maskiner, anlegg, inventar ol.
Sum varige driftsmidler

1
1
1

395 605 078
11 936 947
54 163 355
461 705 380

408 932 289
12 424 702
38 067 180
459 424 170

Finansielle anleggsmidler
Finansielle anleggsmidler
Sum finansielle anleggsmidler

7

28 451 781
28 451 781

28 791 781
28 791 781

517 993 005

515 485 162

Omløpsmidler
Varelager

16 089 594

15 931 355

Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer

56 522 501
27 987 772
84 510 273

51 702 751
5 864 450
57 567 201

116 046 192

141 779 309

Sum omløpsmidler

216 646 059

215 277 865

Sum eiendeler

734 639 064

746 423 468

Sum anleggsmidler

Bankinnskudd, kontanter o.l.

8
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FREVAR KF
BALANSE PR. 31.12.
EGENKAPITAL OG GJELD

Note

2021

2020

11

234 123 459
234 123 459

230 657 418
230 657 418

11

35 057 314

19 466 043

269 180 774

250 123 461

4
2,13

9 632 142
33 432 431
43 064 573

11 729 712
30 164 800
41 894 512

3

363 463 750
363 463 750

391 961 250
391 961 250

25 964 329
10 032 622
10 408 443
12 524 574
58 929 968

23 956 500
9 872 376
6 995 568
5 959 360
46 783 804

Sum gjeld

465 458 291

480 639 566

Sum egenkapital og gjeld

734 639 065

730 763 027

EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Over- underskudd forretningsdrift
Sum egenkapital
GJELD
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Andre avsetninger for forpliktelser
Sum avsetninger for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

14

22

Fredrikstad, 22.02.2022

Hege Dubec

Ida Irene Julsen

styreleder

nestleder

Dana Ghazi

Tor Prøitz

Leif Eriksen

styremedlem

styremedlem

styremedlem

Cecilie Sahlin

Hans Peter Dahl

Fredrik Hellström

styremedlem

styremedlem

direktør
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FREVAR KF
Noter til regnskapet for 2021
Regnskapsprinsipper
Regnskapet er satt opp etter Regnskapslovens regler
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt
poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt
beløp på etableringstidspunktet
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å
være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende.
Lager
Lagerbeholdningen er verdsatt til inngående verdier.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har
en kostpris som overstiger kr 50 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under
driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med
driftsmidlet.
Pensjoner
Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede pensjonsordningen er dekket gjennom
pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse. Denne ordningen gir en definert ytelse i henhold til
tariffavtalen i kommunal sektor. Foretaket følger NRS6 ved regnskapsføring av pensjon.
I tillegg til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen kommer ytelser i form av avtalefestet pensjon til
aldersgruppen 62 til 64 år. Forpliktelsen knyttet til arbeidsgivers egenandel ved ansattes faktiske bruk av
ordningen er balanseført.
Skatter
Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle
forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt er beregnet med
22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige
verdier, samt skattemessig underskudd til framføring ved utgangen av regnskapsåret. Netto utsatt skattefordel
balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort. Betalbar skatt og utsatt skatt er
regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til egenkapitaltransaksjoner.
Transaksjoner i utenlandsk valuta
Fakturaer i utenlandsk valuta bokføres med valutakurs på tidspunktet for fakturamottak. Valutakursdifferanser
som oppstår fram til fakturaen blir betalt bokføres som finansinntekter eller -kostnader.
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FREVAR KF
Noter til regnskapet for 2021
Note 1

Varige driftsmidler

(Alle tall i 1000)
Kjøretøy/ Inventar/
anl.mask. utstyr
Anskaffelseskost 31.12.2020
Tilgang driftsmidler
Avgang/nedskriving*
Anskaffelseskost 31.12.2021

19 257
3 214

5 863
3 774

22 471

Akkumulerte avskrivninger
Balanseført verdi pr. 31.12.2021
Avskrivninger 2021

Maskiner Bygninger

Ledninger/
dammer
Totalt

514 849
12 754

117 154

9 637

223 792
19 383
2 071
241 104

527 603

117 154

17 739

4 876

196 434

203 679

45 473

880 915
39 125
2 071
917 969
468 201

4 732

4 761

44 670

323 924

71 681

449 768

950

269

6 986

23 992

2 089

34 286

* Nedskrivning av rister på energigjenvinningsanlegget for at ristbeholdningen skal gjenspeile reell verdi. Pumpestasjoner og
ledningsnett er ovedrført fra FREVAR til TD, og balanseførte verdier på avløpsrenseanlegget har blitt redusert.

Varige driftsmidler avskrives lineært over den antatte økonomiske levetiden for de enkelte driftsmidlene.
Følgende økonomiske levetider er benyttet:
* Bygninger og annen fast eiendom
* Biler og maskiner
* Inventar og kontormaskiner
* Tomter, utearealer

10-80 år
7-20 år
5-15 år
0 år

Spesifikasjon av anlegg under oppførelse
Navn
Prosjekt
DMF Pilot nye avløpsrensekrav
5138
Nytt RA 2025
5140
Nytt vannbehandlingsanlegg FA 2021
5242
Tak over askebunker
5244
Sikring av areal og områdekontroll FREVAR tomt Øra
5309
PLS til UV-anlegg
5431
Forstudie nytt behandlingstrinn VA
5434
Ny vekt
5601
Oppgradering av prosessdatasystemer
5700
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Avd.
11
11
12
12
13
14
14
36

Totalt
UB 1130
107
10 133
294
366
96
278
3
522
139

Budsjett
ramme
1 500
1 660 000
5 000
700
1 500
1 000
1 000
1 000
1 300

FREVAR KF
Noter til regnskapet for 2021
Note 2

Avsetninger og forpliktelser

(Alle tall i 1000)

Andre avsetninger for forpliktelser består av:

2021

2020

Regnskapsmessig frie avsetninger:
Utsatt inntekt knyttet til igangværende deponi
Omstillings- og omsstruktureringsfond
Utsatt inntekt knyttet til andre forpliktelser

12 005
10 710
10 717

10 344
12 000
7 821

Sum

33 432

30 165

Utsatt inntekt er en måte å periodisere regnskapet på. Dersom man mottar
inntekter et år, men forventer at hele eller deler av de tilhørende kostnadene
kommer et senere år, kan man utsette inntektsføring av hele eller deler av
beløpet for å sikre regnskapsføring i samme år.
Utsatt inntekt knyttet til igangværende deponiområde, kommer av lovkrav om
avslutning og etterdrift av deponier.
Vedvarende utfordringer med drift av energigjenvinningsanlegget har gjort at
styret har vedtatt bruk av omstillingsfondet for optimalisering av drift med tanke
på miljø og økonomi. Ved årsskiftet gjenstår kr 10,7 mill.
Utsatt inntekt knyttet til andre forpliktelser omfatter bl.a. avsatte midler til rivning
av sykehusforbrenningsanlegget (SYFA), det gjenstår kr 2,2 mill.
Posten inneholder også en avsetning på 3 mill. til mulige framtidige miljøbøter
pålagt av statsforvalteren i forbindelse med tidsfrister ved bygging av nytt
avløpsrenseanlegg, og kr 2 mill. til utredninger etc. rundt økt gjenvinning ved
gjenvinningssstasjonen.
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FREVAR KF
Noter til regnskapet for 2021
Note 3

Langsiktig gjeld

(Alle tall i 1000)

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år

2021

Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum

228 418
228 418

2020
254 884
254 884

Spesifikasjon av lånekapital
Låneinstitusjon
Norges Kommunalbank

Saldo
31.12.20

Avdrag
2021

Renter
2021

Saldo
Gj.sn.
31.12.21 rentesats

28 620
700
23 000
36 282
88 602

3 180
700
2 000
3 155
9 035

273
233
360
866

25 440
21 000
33 127
79 567

1,01 %
0,01 %
1,06 %
1,04 %
1,03 %

3 917
21 675
22 100
143 095
112 572
303 359

1 305
1 700
1 700
8 673
6 085
19 463

30
233
359
2 905
2 560
6 087

2 612
19 975
20 400
134 422
106 487
283 896

0,93 %
1,12 %
1,69 %
2,09 %
2,34 %
2,07 %

391 961

28 498

6 953

363 463

1,84 %

Kommunekreditt Norge

Sum total lånekapital
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FREVAR KF
Noter til regnskapet for 2021
Note 4 Pensjoner
(Alle tall i 1000)

Selskapet har en usikret pensjonsordning i form av tariffestet avtalefestet førtidspensjonsordning
(AFP) innen KLP. Denne forpliktelsen omfatter 80 aktive.

Pensjonskostnader inkl. AGA
Nåverdi av årets opptjening
Rentekostnad
Brutto pensjonskostnad
Forvetet avkastning
Administrasjonskostnad/Rentegaranti
Netto pensjonskostnad inkl. adm.kost.
AGA netto pensjonskostnad inkl. adm.kost.
Resultatført aktuatielt tap (gevinst)
Resultatført pensjonskostnad

Pensjonsforpliktelser
Brutto påløpt pensjonsforpliktelse
Pensjonsmidler
Netto forpliktelse før AGA
AGA
Netto forpliktelse inkl. AGA
Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap)
Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) AGA
Balanseført netto forpliktelse etter AGA

2021
9 434
2 915
12 349
-4 223
295
8 421
1 187
815
10 423

2020
7 512
3 369
10 881
-4 579
355
6 657
939
7 595

2021
Estimat
192 781
145 582
47 199
6 655
53 854
-38 757
-5 465
9 632

2020
Estimat
162 624
122 671
39 953
5 633
45 586
-29 672
-4 184
11 730

2021
3,30 %
1,50 %
2,50 %
2,25 %

2020
3,10 %
1,70 %
2,25 %
2,00 %

Ved beregningen er følgende forutsetninger lagt til grunn:
Årlig avkastning
Diskonteringsrente
Lønnsvekst
G-regulering
Forventet frivillig avgang:
Under 20 år
20-23 år
24-25 år
26-30 år
31-45 år
46-50 år
over 50 år
Forventet uttaksandel:
62 år
63 år
64 år
65 år
66 år

20 %
8%
6%
6 % Med fradrag av 0,4% for hvert år over 25 år
4 % Med fradrag av 0,2% for hvert år over 30 år
1 % Med fradrag av 0,1% for hvert år over 45 år
0%
25 %
35 %
41 %
55 %
65 %
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FREVAR KF
Noter til regnskapet for 2021
Note 5

Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.

(Alle tall i 1000)

Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser*
Sum

2021

2020

55 552
9 404
8 081
1 736
74 773

52 308
7 897
5 599
1 624
67 428

*Andre ytelser Inneholder kr 1 mill. andre fordeler i arbeidsforhold som vises som annen
driftskostnad i resultatregnskapet. Sum lønnskostnader er derfor kr 1 mill høyere enn
lønnskostnadene i resultatregnskapet.
Antall årsverk i 2021 har vært 78,2, mens det var 75 i 2020.

Ytelser til ledende personer
Daglig leder

Styret

Lønn
Annen godtgjørelse
Pensjonskostnader
Lønn
Annen godtgjørelse
(møtegodtgjørelse)

Revisor

2021

2020

1 229
177
318
322
160

1 218
165
191
365
206

2021

2020

213
49

Revisjonshonorar utgjorde:
Bistand i forbindelse med skatteplikt,

29

186
33

FREVAR KF
Noter til regnskapet for 2021
Note 6

Miljøforpliktelser

Selskapets drift er underlagt konsesjonsvilkår mhp.
Drift av forbrenningsanlegg, avfallsbehandling
Avløpsrensing
Drikkevannsforskrifter
I tillegg følger selskapet bestemmelsene i internkontrollforskriften, og er
sertifisert etter miljøstandarden ISO-14001.
Jfr. øvrig omtale i årsrapporten

Note 7

Finansielle anleggsmidler

Selskap/forening
Fredrikstad Fjernvarme AS
Norsk Vann
Østfold Gjenvinning AS

Note 8

Balanseført verdi
Eierandel
28 450 781
43,10 %
1 000 Medlemsandel
0
0%

Fortjeneste salg av
aksjer

Bundne midler

Av foretakets bankinnskudd er kr 3.224.401,- bundne skattetrekksmidler.

30

4 660 000

FREVAR KF
Noter til regnskapet for 2021
Note 9

Spesifisering av salg

(Alle tall i 1000)

Fordeling salgsinntekter 2021

Avdeling
Adm.bygget
Administrasjon
Avløpsrenseanlegg
Forbrenningsanlegg
Avfallshåndtering
Vannverket
Gjenvinningsstasjonen
Forr.område avløp
Forr.områd avfall
Totale salgsinntekter

Brutto
Salgsinntekter
kr
77
kr
14
kr
49 313
kr
159 136
kr
49 216
kr
41 964
kr
21 551
kr
19 731
kr
532
kr
341 534

Utsatt inntekt*

kr
kr

18 933
-1 638

kr
kr

532
17 827

Netto
Salgsinntekter
kr
77
kr
14
kr
49 313
kr
140 203
kr
50 854
kr
41 964
kr
21 551
kr
19 731
kr
kr
323 707

*Jfr. note 2 vedrørende avsetninger og forpliktelser

Note 10

Fordringer og gjeld til eierkommunen

(Alle tall i 1000)
2021
Fordringer
Gjeld

Note 11

kr
kr

2020

14 739 kr
336 kr

19 808
489

Endring av egenkapitalen

(Alle tall i 1000)

Oversikt EK 2021

Konto
2050
2051
2052
2053
2054
2060

Navn
EK FA
EK RA
EK VA
EK AH
EK BA
Kalk.rente
Sum

UB
2020
-102 195
-65 723
-30 303
-30 054
4 210
-6 591
-230 657

Res.disp.
2020
-476
-3 490
500
-3 466

Resultat
2021
-

Resultat
næring

FA
-2 618
AH
-19 841
RA
-196
VA
-353
Res. kalk.rente/salg aksjer
500
Forretn.dr. avløp
3 042
Overført Fredrikstad kommune
-14 000
Avsatt til utredning materialgjenvinning
-2 000
-19 466
-16 000
Sum egenkapital i regnskapet
-250 123
-19 466

-1 601
-30 129
-248
-381
-5 946
3 248
-35 057
-35 057

31

UB
2021
-102 671
-65 723
-30 303
-33 545
4 210
-6 091
-234 123
-1 601
-30 129
-248
-381
-5 946
3 248
-35 057
-269 181

FREVAR KF
Noter til regnskapet for 2021
Note 12

Selvkostavregning Fredrikstad kommune

(Alle tall i 1000)

Avregning for 2021

Vann

Avløp

Renovasjon

Totalt

Avskrivninger
Renter
Korreksjon kalk. rente
Personalkostnader
Driftskostnader
Herav indirekte kostnader
Totalt

6 438
1 605
857
6 898
23 861
3 959
39 658

3 307
546
365
11 839
31 766
5 776
47 823

4 603
825
64
11 542
15 352
4 163
32 386

14 348
2 976
1 286
30 279
70 979
13 898
119 868

Selvkost FK
Fakturert FK gjennom året
Innbet. andre
Andre inntekter
Tot inntekter

39 658
39 658
0
0
39 658

47 823
47 823
0
0
47 823

32 386
21 231
7 797
3 358
32 386

119 868
108 712
7 797
3 358
119 868

*Korreksjon kalkulatorisk rente er differansen mellom den faktiske rentekostnaden foretaket har i
forbindelse med selvkostaktivitetene i 2021, og beregnet kalkulatorisk rentekostnad iht.
selvkostforskriften. Kalkulert rentekostnad beregnes av alle anskaffelser, uavhengig av
finansieringsform.
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FREVAR KF
Note 13

Noter til regnskapet for 2021

Oversikt over finansiering av nyanskaffelser

(Alle tall i 1000)
Anl.nr.
223
224
721
146
722
621
144
602
622
623
724
723
221
616
719
720
222
145
Sum

Navn
Tidsregistreringssystem
IKT-utvikling
Screens adm.bygget
Gravemaskin AH - Volvo EC300EL Beltegraver
Uteområder BA
Kjøleløsning rågass fra råtnetanker
Ny truck FA - 8FDJF35-68631
Ristdeler FA
Utbytt. kjelerør FA
Nye innmatertrakter FA
Gjerde rundt BA
Utvidelse GVS
Krokkontainere GVS
Frekvensstyring Rostad
Filterbunner VA
Tiltak høydebasseng VA
Solavskjerming screens VA
Ny truck VA - TMC FHB25-F1
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Avdeling
6
6
35
13
11
11
12
12
12
12
38
15
15
14
14
14
14
14

2021
993
2 179
373
2 481
727
2 115
350
3 390
6 261
7 199
274
3 549
209
419
6 227
1 605
393
383
39 125

Lån
993
2 179
2 481
727
2 115
6 261
7 199
274
3 549
419
6 227
1 605
34 027

Drift
373
350
3 390
209
393
383
5 098

FREVAR KF
Noter til regnskapet for 2021
Note 14

Skatt

Årets skattekostnad fordeler seg på:
Betalbar skatt
Endring utsatt skatt
Årets totale skattekostnad
Beregning av årets skattegrunnlag:
Ordinært resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller
Endring i midlertidige forskjeller
Årets skattegrunnlag
Betalbar skatt (22%) av årets skattegrunnlag
Oversikt over midlertidige forskjeller
Driftsmidler
Netto pensjonsforpliktelse som er ført i balansen
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12
Utsatt skattefordel (-)/Utsatt skatt (+) (22%)

2021

2020

10 032 622
-566 633
9 465 990

7 658 438
-932 566
6 725 872

2021

2020

44 523 304
-1 496 079
2 575 604
45 602 829
10 032 622

26 191 915
4 380 232
4 238 937
34 811 084
7 658 438

2021

2020

-122 481 385
-4 045 177
-126 526 562

-118 370 826
-5 580 132
-123 950 958

-27 835 844

-27 269 211

De permanente forskjeller i beregningen ovenfor er knyttet til de deler av foretakets resultat som ikke omfattes av skattereglene.
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FREVAR KF
KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Note

2021

2020

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat
Periodens betalte skatt
Ordinære avskrivninger
Nedskrivning anleggsmidler
Endring i varelager
Endring i kundefordringer
Endring i leverandørgjeld
Endring i andre tidsavgrensingsposter
Endring balanseført pensjonsforpliktelse
Endring andre avsetninger for forpliktelser
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

44 523 304
-9 872 376
34 852 315
2 070 635
-158 239
-4 819 750
2 007 829
-12 145 233
-2 097 570
2 700 998
57 061 912

26 191 914
-2 942 466
33 671 685
2 110 743
-1 214 346
-12 756 763
6 728 731
-1 935 170
-20 325
-7 419 536
42 414 467

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-38 637 528
340 000,00
-38 297 528

163 494
-36 369 529
-36 206 035

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld
Utbetalinger av konsernbidrag
Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Netto kontantstrøm for perioden
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

0
-28 497 500
-14 000 000
-44 497 500
-25 733 116
141 779 309
116 046 193

500
-29 198 000
-9 000 000
-41 197 500
-34 989 068
176 768 376
141 779 308

116 046 192

141 779 309

1

-1

Denne består av:
Bankinnskudd m.v.

note 8
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FREVAR KF
RESULTATREGNSKAP 01.01.-31.12.
Fordelt på næring og selvkost

2021
Næring

2021
Selvkost

2021
Totalt

Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekt

221 666 095
17 316 774
238 982 869

119 867 558
0
119 867 558

341 533 653
17 316 774
358 850 427

Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning
Nedskrivning
Annen driftskostnad
Sum driftskostnad

-46 788 502
-43 500 652
-19 937 415
-2 070 635
-85 317 873
-197 615 078

-24 189 202
-30 279 393
-14 348 269
0
-46 789 444
-115 606 308

-70 977 704
-73 780 045
-34 285 684
-2 070 635
-132 107 317
-313 221 386

Driftsresultat

41 367 791

4 261 250

45 629 041

Inntekt fra investering i aksjeselskap
Renteinntekter
Andre finansinntekter
Rentekostnader
Andre finanskostnader

4 660 000
1 104 984
238 628
-3 976 858
-156 756

0
0
0
-2 975 735
0

4 660 000
1 104 984
238 628
-6 952 593
-156 756

Resultat før selvkostavregning

43 237 789

1 285 515

44 523 304

1 285 515

-1 285 515

Ordinært resultat før skattekostnad

44 523 304

0

Skattekostnad

-9 465 990

Årsresultat

35 057 314

Endring kalkulatorisk rente

44 523 304
-9 465 990

0

35 057 314

11.02.202209:07
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Årsrapport 2021 FREVAR KF, deles ut på møtet
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Organisasjonsstruktur FREVAR KF
Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler styret ved FREVAR KF å fatte slikt vedtak:
1. Saken tas til etterretning.
Fredrikstad, 15.02.2022

Sammendrag
Saken beskriver dagens organisasjonsstruktur og bruk av personalressurser i dag, samt
retter oppmerksomheten mot potensielle fremtidige behov. Organisasjonskart er lagt ved
saken, og stillinger som det ikke er rekruttert ressurser til er allerede plassert organisatorisk.
Vedlegg
1
Møtedokumentasjon drøfting og informasjonsmøte 14.2.22
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen.
Saksopplysninger
Styret ved FREVAR KF ber direktør om en sak til behandling med fokus på
organisasjonsstruktur. Vedtak styremøte 02.11.21.
Forståelse av styrets vedtak:
Direktør vurderer på lik linje med styret at det er behov for å bruke tid på strategisk arbeid,
herunder organisatoriske behov på kort og lang sikt. Det ble på styremøtet 01.02.22 vedtatt
å gjennomføre en strategiprosess hvor blant annet FREVARs organisatoriske behov,
interessent-analyser med mer vil danne grunnlag for FREVARs videre utvikling i årene som
kommer. Det vil også være viktig med ett tydelig retningsgivende dokument som blant annet
blir direktørens handlingsrom i den videre utviklingen av foretaket.
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Disposisjon:
Saken om organisasjonsstruktur tar derfor først sikte på å bidra til å styrke en presset
organisasjon, og effektivisere/få til en mer effektiv drift på det vi allerede gjør i dag.
I andre runde ser direktør det som viktig med fornyet fokus på organisatoriske behov. Da
med utgangspunkt i vedtatt strategi, for å fortsette å bygge en robust organisasjon som er
istand til å gjennomføre den vedtatte strategien. Med andre ord bruke en
organisasjonsgjennomgang for å få kunnskap om dagens organisasjonsstruktur og dagens
arbeidsprosesser er hensiktsmessige for å gjennomføre vedtatt strategi.
Det er imidlertid viktig at vi allerede nå fokuserer på å gå fra reaktivitet til proaktivitet.
Myndighetenes krav er minste prestasjonskrav, når vi skal drive forbedringsarbeid og være
en del av den sirkulære økonomien må vi i fremtiden levere bedre resultater enn i dag. Da
kan vi også komme i en helt annen posisjon når vi driver arbeid med å påvirke våre
rammebetingelser. Det vil også medføre høyere krav til organisasjonen og den enkelte
ansatte ved foretaket.
Historikk:
FREVAR har gjennom de siste ti årene gjennomført to strategiprosesser. De har mest vært
tuftet på anleggenes behov og har hatt mindre fokus på den organisatoriske situasjonen og
utviklingen.
Dette har i den siste runden blant annet sikret at vi fortsetter med den viktige aktiviteten
energigjenvinning av avfall, som nærmest er å betrakte som det industrielle lokomotivet på
Øra industriområde.
Definisjoner ledelse på FREVAR:
- Linjeledelse: Ledelsen av ansatte som er direkte involverte i produksjon eller leveranse
av produkter, varer og/eller tjenester. En linjeleder er en ansatt som direkte forvalter av
andre medarbeidere og daglige operasjoner, og rapporterer til en høyere rangert leder.
-

Mellomledelse: Ledere som er et nivå under toppledelsen. Mellomledere har ofte
direkte ledelse av linjeledere.

I en organisasjon av FREVARs størrelse, vil ledelsesaspektet variere med fag- og
personalansvar. Vi har fagansvarlige, som er våre fagspesialister, som ikke har
personalansvar, og noen som har personalansvar. Det utøves linjeledelse på flere nivåer i
organisasjonen.
Det typiske er den nærmeste lederen til den operative driftsorganisasjonen, verksmester,
assisterende driftssjefer, skiftledere, oppsynsmenn, fagansvarlig elektro. I tillegg utøves det
en viss grad av linjeledelse av medlemmer i ledergruppen, miljø- og økonomisjefene.
Toppledelsen har i de fleste tilfeller et ledersjikt med mellomledelse, og linjeledelse mellom
seg og den operative driftsorganisasjonen. Se vedlagt organisasjonskart.
FREVAR har en viktig rolle i den sirkulære økonomien i Fredrikstad kommune. Samtidig er
FREVARs aktiviteter en av de største punktkildene til utslipp av klimagasser. Det vurderes
løpende tiltak for å redusere miljøavtrykket fra virksomhetene.
FREVAR er i 2022 rigget med en driftsorganisasjon, med få ressurser til forbedringsarbeid
og utvikling. For å lykkes må FREVAR være robust både med anlegg med teknologiske
løsninger samt med ansatte i en robust organisasjonsform. For å blant annet dimensjonere

39

riktig bemanning til de oppgaver som FREVAR skal løse gjennomføres en omfattende
strategiprosess.
Det er flere faktorer som gjør at det er viktig å vurdere organisasjonens sammensetning og
omfang:
-

Det kreves mer fokus på reduksjon av klimautslipp og bærekraftige løsninger.
Myndighetens fokus er tydeligere på miljøprestasjoner. Man skal ikke ha problemer
med å overholde utslippsgrenser over tid.
FREVAR trenger å være en attraktiv arbeidsplass på arbeidsmarkedet.

I april 2020 vedtok styret ved FREVAR KF å opprette teknisk avdeling. Det var viktig den
gangen og en anerkjennelse at fokus på vedlikehold på FREVARs etter hvert eldre anlegg
vil være en viktig suksessfaktor. Oppstarten har tatt lang tid, men i mai starter teknisk sjef og
vi kan fokusere mer på den delen av FREVARs videre utvikling.
God drift med oppfyllelse av miljø og produksjonskrav vil imidlertid ikke være nok. Vi skal i
tillegg drive aktivt forbedringsarbeid for alle våre anlegg, og for FREVAR som organisasjon,
for å redusere vårt klimagassavtrykk.
Nøkkelpersoner ved FREVAR både har ansvar for drift og utvikling av anleggene, de skriver
nødvendige saker til styret, samt deretter har en aktiv rolle i gjennomføring av prosjektene.
Det er ikke lenger en bærekraftig forvaltning av våre personalressurser.
Tilsvarende kan ikke FREVARs drift bygge på omfattende bruk av overtid for å bemanne
anleggene. Eksempelvis gjelder dette noen ganger energigjenvinningsanlegget. Her er det
nå etablert en løsning med stillingshjemler slik at man kan rekruttere med overlapping.
Pandemien har i tillegg satt mange utviklingsprosesser på vent.
For å løse utfordringene på kort sikt er det identifisert behov for flere nye stillinger og det er
de siste årene innarbeidet i budsjettarbeid samt forankret i styresaker:
-

Styrke, støtte og effektivisere driftsavdelingene samt FREVAR som helhet.

-

Avdelingsingeniør vannverket (2021).

-

Opprettelse av teknisk avdeling, med teknisk sjef (2020). Dette er en viktig
utvikling og den tekniske sjefen vil sammen med driftssjefene utgjøre en viktig
plattform for vedlikehold og anleggenes prosessmessige utvikling ved FREVAR.

-

Avdelingsingeniør energigjenvinningsanlegget (2022). Likt våre andre
prosessanlegg er det helt nødvendig med ingeniørressurser for å bidra til anleggets
utvikling. Vi må ha tettere oppfølging av driftsresultat, dette er i dag diffust fordelt på
ressurser som ikke har formelt ansvar for anleggenes resultat. Det er spesielt viktig
at driftssjefen leder sin egen ingeniørressurs.

-

Klimaingeniør (2021). Nødvendig fokus på i første omgang CCS-vurderinger, men
også viktig støtte til driftssjefer og bidrag for å holde fokus på at våre prosesser har
en utvikling med stadig mindre klimaavtrykk.

-

IT-ressurser (2022). I pandemien har blant annet bruk av hjemmekontor og
nettmøter krevd en rask utvikling av IT-løsninger. Det har også krevd støtte til alle de
som raskt måtte bruke digitale løsninger. Vi kan løse support på kort sikt, samt
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driften av systemer administrativt og for prosesser. FREVAR har imidlertid et
potensiale i en rekke digitaliseringsprosesser.
De administrative støttefunksjonene med økonomi, controller, marked, innkjøp, HR,
informasjon og kommunikasjon har ikke blitt styrket. Dette er kortsiktige utfordringer, som
bør løses uavhengig av kommende strategiprosess.
De nye stillinger ovenfor er opprettet for å minke press på organisasjon, og dermed redusere
risiko for foretaket.
Driftssjefene kan sies å ha FREVARs viktigste posisjoner. Vi er helt avhengige av at de
lykkes og vi må legge til rette for at de har rammebetingelser for å lykkes. Direktør har til
enhver tid ansvar for FREVARs alle resultat, men er ikke selv operativ i drift.
De andre stillingene i lederteamet og ressursene de disponerer administrativt er
støttefunksjoner til driften, og bidrar til at driften har mulighet til å lykkes med de mer perifere
arbeidsoppgavene som det også kreves at man lykkes med.
Ledelsens arbeidsform:
Det er tett kommunikasjon i lederteamet med møter hver uke, i tillegg til løpende kontakter i
hverdagen. De siste årene har det vært et stort fokus på arbeidsmiljø, og det har vært
utfordrende å jobbe med samtidig som pandemi har bidratt til mindre synlig ledelse og
omfattende bruk av digitale møter.
HR-informasjonssjefen har en viktig funksjon, og bistår alle ledere med personalansvar. HRstillingen er en naturlig del av lederteamet ved FREVAR KF. Grunnet utfordringene med å
ansette nye medarbeidere pluss arbeid med arbeidsmiljø, har HR-siden av stillingen vært
kraftig dominerende. Det er direktørens vurdering at det ikke kan eller skal legges mindre
ressurser på HR-arbeid fremover.
Det vil si at informasjons- og kommunikasjonsarbeid internt og eksternt bør styrkes med en
ny stilling dedikert til dette.
Dette vurderes også i et beredskapsperspektiv da vi er avhengige av å ha en minimums
redundans av kunnskap om FREVAR totalt ved bedriften. Det har ikke minst den siste tidens
pandemi gitt viktige erfaringer om.
Økonomiske konsekvenser
Økonomiske konsekvenser vurderes i hvert enkelt tilfelle når det opprettes en stilling ved
foretaket. Det vil være naturlig at man også vurderer økonomi, når vedtatt strategi skal
gjennomføres.
Ansattes medbestemmelse
Saken er drøftet med de tillitsvalgte ved bedriften. Referat fra drøftingsmøte er vedlagt
saken.
Vurdering
FREVAR trenger en organisasjon som er robust, og som også er rigget for utvikling og
vekst. Det grønne skiftet vil kreve flere ressurser slik at de viktige oppgavene kan fordeles
på flere ansatte. Dette vil også gi et bedre fokus på driften som er en viktig motor for å sikre
våre viktige produksjonsnøkkeltall.

41

Direktør vurderer at en trenger en utvikling av FREVAR som gir oss:
-

økt fokus på drift.
økt fokus på fag.
økt fokus på strategi.

Dagens organisasjonsstruktur vurderes å være et godt grunnlag for å gjennomføre
FREVARs bidrag til det grønne skiftet. Det vil være behov for å tilføre organisasjonen mer
ressurser i tiden som kommer. Noen av disse stillingene er allerede vedtatt opprettet i egne
saker til styret. Andre behov vil kunne avdekkes ved gjennomføringen av planlagt
strategiprosess i 2022.
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FREVAR KF
Distriktets miljøbedrift

MØTEREFERAT DRØFTING OG INFORMASJONSMØTE
Tid og sted: 14.2.22, Klasserom
Deltakere:
Fredrik Hellström
Direktør
Veslemøy Hasselgård HR- og
informasjonssjef

x

Tillitsvalgte
Torbjørn Henriksen Nito x

Frafall

Andrè Kazinci - DNMF

Vara

x

Hans Petter Bråthen – x
EL & IT forbundet
Fagforbundet v./Lisbeth x
Kristiansen
(Fagforbundet ved
FREVAR har for tiden
ikke egen lokalt
tillitsvalgt og derfor
møter representant fra
fagforbundet sentralt).

Saken som var ønsket drøftet og informert om:
•

Sak til styret 22/2-22, Organisasjonsstruktur FREVAR KF

Direktør orienterte kort om saken med fokus på blant annet:
-

Fra reaktivitet til proaktivitet.
Bærekraftighet i alle FREVARs aktiviteter.
Kommende strategiprosess med styret som skal gjennomføres 2022. Her deltar de tillitsvalgte
med DNMF som representant.

NITO:
Ser klart at det er mange oppgaver og interessenter der FREVAR må delta eller på annen måte
involvere seg i. Dette tar ressurser fra driftsorganisasjonen.
Det er behov for å styrke enkelte områder av organisasjonen. FREVARs kostnader vil naturlig
påvirkes av at organisasjonen utvides og det må hensyntas i de vurderingene som gjøres.
El og IT:
Ser behovet for at organisasjonen styrkes, men med hensyn til kostnadsutviklingen. El og IT vil at
behovet for nye vedlikeholdsstillinger også tas med i helhetsvurderingene med nye aktiviteter som
FREVAR får ansvar for. Ellers samme kommentarer som NITO.
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FREVAR KF
Distriktets miljøbedrift

DNMF:
Mener at FREVAR bør hente ut mer av de ressurser vi allerede har. DNMF mener at dagens
lederstillinger ved FA kan tillegges flere av de oppgaver som FREVAR har.
Langvarig innleie av ressurser som nærmest blir å betrakte som fast, bør vurderes erstattet med egne
faste stillinger.
Dette sett i forhold til FREVAR økonomiske situasjon og fremtidsprognoser på sikt, og ikke minst eier
(Fredrikstad kommune) sin forventede overføring fra næringsresultat.
Fagforbundet:
HR og informasjonssjefen ligger i dag i linjeledelsen. Fagforbundet mener at økonomi og HR kunne
vært slått sammen til en stilling. Kunne markedsarbeid og informasjonsarbeid jobbe mer sammen.
Faste ansettelser bør prioriteres foran innleie, som er opplært og kan produksjonen. Dette bør
vurderes for strategisk lønnsomhet
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Status innkjøp 2022
Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler styret ved FREVAR KF å fatte slikt vedtak:
1. Saken tas til orientering.
Fredrikstad, 02.02.2022

Sammendrag
Ny innkjøpsstrategi er utarbeidet for 2022-2027.
Rutiner fungerer bra på lageret. Innkjøpene er mange, og det krever at innkjøperne har full
fokus på å inngå de beste avtalene for FREVAR, samtidig som regelverket overholdes.
Vedlegg
Ingen.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen.
Saksopplysninger
Lager
Lageret fungerer bra. Lageret har i koronaperioden hatt hovedsakelig 1 medarbeider på
hjemmekontor og 1 medarbeider fysisk til stede på lageret. Det er tett dialog mellom
lager/innkjøp medarbeidere.
Innkjøp
Alle innkjøp følger lov om offentlige anskaffelser. Lager/innkjøp har ansvar for innkjøp opp til
kr 500.000. Det skal forespørres 3 stk. leverandører om tilbud, der dette er mulig. I tillegg
har lager/innkjøp ansvar for å bestille lagerførte varer på inngåtte rammeavtaler.
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Terskelverdien på innkjøp nasjonalt er 1,3 millioner og 2,05 millioner for kunngjøring i EU.
Alle innkjøp som er over terskelverdiene går via innkjøpsportalen MERCELL, og er i henhold
til lov om offentlige anskaffelser.
Når leverandør er valgt er det en karenstid for å klage på tildelingen. I den perioden blir det
bedt om innsyn i valgt leverandørs tilbud og i mange tilfeller innsyn i alle tilbud. Dette er
tidkrevende, og kan innebære at noen tilbydere etter å ha mottatt etterspurt dokumentasjon
for innsyn, ikke er enig i tildelingen. Da blir det mye mailkorrespondanse frem og tilbake. De
fleste saker løser seg i karenstiden, men noen med mye støy.
Fagansvarlig innkjøp og avtaler deltar i FREVARs prosjekter. Det er viktig at innkjøp deltar
tidlig i anskaffelsesprosessen, da påvirkning på anskaffelser oppstår tidlig i prosjektet.
Det har blitt laget ny innkjøpsstrategi for 2022-2027, der det har blitt lagt mer vekt på miljø.
Innkjøp har mottatt 20 innkjøpsavvik det siste året.
Noen eksempler på avtaler over terskelverdiene i 2021/2022:
Leverandør
Avtaletid
Vare/tjeneste
Til nytt RA er
PPM AS
Prosjektledelse nytt RA
ferdig
Kemira Chemicals AS 2 år +1+1
Levering av ALS

Avdeling
RA
RA

OMØ AS

2 år +1+1

Rengjøring av industrikjeler

FA

Conluo AS

2 år +1+1

Renholdstjenester ordinær+industri

Hele FREVAR

Purac AB

2022/2023

Nytt behandlingsanlegg for rejektvann RA

Roar Steen Entr. AS

2022

Avvanningsanlegg deponi

AH

Konecranes AS

2 år +1+1

Service/vedlikehold kraner

FA

Viktige innkjøp som kommer:
 Innleie av anleggsmaskiner
 Mekaniske tjenester
 Elektrotjenester
 Kalibreringstjenester
 Industri isolering
 Mikronisert marmor
Ovenstående innkjøp er viktige for driften til FREVAR. Driften kan bestille varer og tjenester
gjennom lager/innkjøp, som da benytter inngåtte rammeavtaler.
Dette reduserer leveringstiden, samtidig som varen/tjenesten er ferdig forhandlet på pris og
kommersielle betingelser.
Selv om de fleste innkjøpene ved FREVAR gjennomføres i henhold til plan, er det ofte
prosesser med klager fra de som ikke tildeles oppdraget. FREVAR er ryddig parter i disse
prosessene og deler den informasjonen som kan deles fra gjennomførte konkurranser.
Det er svært sjeldent at det blir klage til KOFA (klageorganet for offentlige anskaffelser). Men
det forekommer. En sjelden gang går sakene hele veien til tingretten. Dom har i disse tilfeller
kun væt forsinkende for innkjøpsprosessene i det at konkurransene må gjennomføres på ny.
I og med at konsekvensene av feilaktige innkjøp potensielt er så store, jobber vi hardt for å
gjøre gode forutsigbare prosesser.
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Økonomiske konsekvenser
Gode innkjøp og riktig lagerhold bidrar i stor grad til de økonomiske resultatene og bidrar til
konkurranse, som igjen bidrar til bedre priser. FREVAR skal være en kravstor kunde i
leverandørmarkedet, slik at leveransene blir i henhold til våre driftskrav.
Ansattes medbestemmelse
Ikke relevant.
Vurdering
Gode innkjøp og god lagerføring er viktige parametere i vår hverdag. Våre innkjøpere støtter
driften og sørger for riktige innkjøp, mottakskontroll og fakturakontroll.
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Avvik meldt via FREVARs avvikssystem 2021
Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler styret i FREVAR KF å fatte slikt vedtak:
1. Saken tas til orientering
Fredrikstad, 01.02.2022

Sammendrag
FREVAR implementerte ny elektronisk avviksmodul i RiskManager i april 2018.
Avvikssystemet er tilgjengelig via en link på bedriftens intranett. De ansatte er godt kjent
med dette systemet for å identifisere avvik og gjennomføre korrigerende tiltak. Oppfølging av
avvik er en viktig og prioritert prosess. Antall meldte avvik ligger nå på ca. 380 pr. år
(gjennomsnitt de siste tre årene). Behandlingen av avvik skal foregå så lite byråkratisk som
mulig, og avviket skal løses på lavest mulig nivå i organisasjonen. Avviksmodulen skal i
2022 utvikles med nytt grensesnitt for tilgang fra bærbare enheter.
Vedlegg
1. Vedlegg - Oversikt over avvik i kategorien personskader 2021
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

2. Avvik meldt via FREVARs avvikssystem 2020. Styresak 18/21.
Saksopplysninger
FREVAR har siden 2002 brukt et elektronisk avviksmeldesystem. Nytt system RiskManager
avviksmodul ble implementert i 2018 og er en viktig brikke i arbeidet med kontinuerlig
forbedring (jf. krav i forbindelse med kvalitet -og miljøsertifiseringen og
internkontrollforskriften). Det er et åpent og transparent system, og alle ansatte ved
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FREVAR har tilgang til både å melde og å følge med på avviksbehandlingen.Melding og
oppfølging av avvik er en viktig og prioritert prosess. Den ansatte melder et avvik, systemet
loggfører det, og avviket behandles av definerte avviksbehandlere. Alle har til enhver tid
innsyn i hvor i systemet avviket befinner seg innenfor tre statuskategorier:
Nytt – Under behandling - Lukket.
Videre følges avviksbehandlingen opp ved avdelingsmøter, ledermøter og overordnet i
FREVARs arbeidsmiljøutvalg AMU og allmøter.
Å definere alle avvikssituasjoner som kan oppstå er ikke mulig. Eksempel kan være:
• brann og branntilløp
• utslipp til luft, vann eller jord (utover konsesjonsgrensene)
• personskader med eller uten fravær, farlige forhold og HMS-saker
• brudd på rutiner og instrukser (manglende oppfølging)
• mangelfull opplæring/kunnskap
• manglende bruk av verneutstyr
• større forurensninger i avløpsvann til avløpsrenseanlegget
• ulovlig avfall levert til energigjenvinning eller deponi
• unormalt høye/lave måleverdier på driftsparametere, driftsavvik og driftsforstyrrelser
• eksterne klager
Hovedregelen er at det er bedre å melde et avvik, enn å ikke gjøre det dersom man er
usikker. Behandlingen av avviket avgjør så hvordan situasjonen vurderes.

Tabell: Avvik registrert 2019-2021
2019

2020

2021

HMS/farlige forhold

40

43

57

Personskader

4

5

5

143

104

97

44 + 22

62 + 16

71 + 35

34

33

30

Eksterne analysetjenester

45

30

30

Mottaksavvik

28

37

20

Eksterne klager

0

3

2

Annet

49

27

23

Totalt

409

360

370

Driftsavvik
Ytre miljø (FREVAR + KBAS)
Systemavvik
Innkjøpsavvik/

I 2019 hadde vi 4 innmeldte personskader, for 2020 hadde vi 5 og for 2021 er tallet på
innmeldte personskader også 5.
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Det er vedlagt tabell med oversikt over innmeldte personskader i 2021. Vi ønsker å jobbe
lavest ned i kategorien med mål om null personskader. For å nå dit må farlige forhold og
HMS-relaterte saker meldes aktivt med tilhørende årsaksanalyse og tiltak. Vi ønsker å få alle
hendelser registrert. Alle HMS-relaterte avvik diskuteres overordnet på FREVARs AMU.
Det er implementert rutiner i dokumentstyringssystemet som omhandler avvikssystemet, og
kartlegginger og handlingsplaner knyttet mot HMS.
Når det gjelder kategorien ytre miljø er dette i all hovedsak knyttet mot utslippsparametere
over konsesjonsgrense for utslipp til luft fra energigjenvinningsanlegget. 35 av avvikene i
kategorien ytre miljø er utslipp fra Kvitebjørnanlegget som registreres i vårt avvikssystem,
men disse er ikke knyttet mot brudd på FREVARs tillatelser (se fremstilling i tabell over).
Innkjøringen av nytt røykgassrenseanlegg fra 2019, og forbrenningskontrollen når
avfallsmiksen varierer mye er fortsatt utfordrende. Det jobbes aktivt og tverrfaglig med
årsakssammenhenger, prosessoptimalisering og mottakskontroll.
I kategorien ytre miljø er også enkeltavvik registret på VA sitt slamanlegg, manglende
avløpsrensing grunnet havari på tørrslampumpe og stopp i transportskruer, hull på
avfallsballer og flyveavfall deponiet (kilde ØGAS).
I 2021 initierte direktør økt fokus på avvikssystemet og det ble avholdt 2 halvdags møter
med ledelse, alle mellomledere med personalansvar og verneombud. Fokus har blant annet
vært:




Hvilke muligheter har vi for å utvikle og forbedre dagens system med
brukervennlighet som stikkord.
Gjennom eksempler øke forståelsen for årsaksanalyser- og tiltaksdelen av
avviksbehandlingen.
Tverrfaglig gruppearbeid for å forbedre våre prestasjoner.

Som et direkte resultat av dette er det for 2022 besluttet å utvikle avviksmodulen slik at
denne blir skybasert (ikke kun på intern server), og vil gi grensesnitt for tilgang fra bærbare
enheter mulig. Dette vil forenkle prosessen med å beskrive en avvikssituasjon og/eller ta
bilder, for så å melde dette direkte inn i avvikssystemet for videre saksbehandling med
årsaksanalyse og etablering av tiltak.
Økonomiske konsekvenser
Er knyttet til investeringskostnad for oppgradering til nytt elektronisk avvikssystem. For 2022
er planen som nevnt å utvikle avviksmodulen med grensesnitt for tilgang fra bærbare
enheter.
Det er knyttet eventuelle omkostninger til behandlingen av store avvik og/eller ulykker.
Ansattes medbestemmelse
Involveres i avviksarbeidet gjennom ulike forum, og kan påvirke prosesser knyttet til
registrering og avviksbehandling.
Vurdering
FREVARs nye avvikssystem fungerer godt og brukes aktivt. De ansatte er flinke til å
melde inn ulike forhold, og bidrar derved til kontinuerlig forbedring og utvikling av egen
arbeidsplass i praksis.
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Avvik – personskader (2021)

Avdeling

Tiltak

24.02.2021

GVS - gjenvinningsstasjon Fasvo-bua er flyttet sørover til det
nye overbygget på GVS. Her står
bua på bakken, trappen er således
Ansatt i Fasvo tråkket feil i trappa
fjernet og faren for snubling er
inn i Fasvobua og falt. Slo armen
eliminert.
kraftig så leder for Fasvo kjørte
vedkommende til legen, ble der
henvist til Kalnes med mulig brudd
i arm.
07.05.2021

FA - forbrenningsanlegget

Fikk en vridning i venstre kne i
trappegangen. Måtte sitte som
innemann resten av helgen.

Utsjekk med vedkommende
hendelsen skjedde med, og avviket
er registrert som en dokumentasjon
i tilfelle ettervirkninger. Enighet om
å lukke avviket, ingen tiltak.

18.05.2021

GVS - gjenvinningsstasjon Etter mer detaljert informasjon om
hendelsen og skaden viser det seg
at løftet er innenfor hva en person
Innleid fra Adecco har løftet et TV
normalt skal klare og det er ikke
som sto utenfor bur for EE-avfall.
behov for hjelp fra en person
Da han løftet dette, fikk han vondt
nummer 2 eller mekanisk hjelp. Det
i ryggen. Han dro hjem fra jobb.
er ikke grunn for videre oppfølging.

24.05.2021

GVS - gjenvinningsstasjon Vi informerer om at det bør være to
til å håndtere utstyr av en viss
størrelse for å unngå slike skader i
Arm kom i klem og ble skadet
fremtiden. Informert og diskutert i
(hovnet opp) da jeg skulle vende
avdelingsmøtet 25.08.2021
en IBC dunk.
IBC dunk/container lå med bunn i
været og i det jeg vender den,
tipper den mot meg, som
refleksjon stopper jeg den. Idet jeg
stoppet den kom armen
innimellom stengene på dunken.
29.09.2021

BA - Biogassanlegget

Mekaniker skulle overhale en
pumpe i oppgraderingsanlegget
(P2A). I forbindelse med dette
arbeidet, var mekaniker
uoppmerksom og skrudde ut
bunnplugg på feil pumpe. Dette
resulterte i at varm Amin (ca. 110
gr. C) strømmet ut av pumpen og
på mekaniker. Det er registrert
brannskade på venstre arm.

51

Ved gjennomgang i avdelingen ble
det besluttet å innføre bruk av
lange, varmebestandige hansker
ved betjening av ventilene.

