
 

 
 
 
 
 

Møteinnkalling 

Styret for FREVAR KF 
 
 
 
Møtested:      Habornveien 61, 1630 Gamle Fredrikstad, møterom Klasserom 
Tidspunkt: 26.04.2022 kl. 09:00-12:00 
 
Innkalling er kun til info for varamedlemmer. Varamedlemmer kalles inn personlig ved behov. 
 
Eventuelle forfall meldes til Hege M. Blomkvist 69357300, hemb@fredrikstad.kommune.no 
 
 
 
 
 
Fredrikstad, 20.04.22 
 

 
 
 
 

Ida Julsen 
fungerende leder 

mailto:hemb@fredrikstad.kommune.no


Saksliste 
 
Saksnr. Innhold Hjemmel u.off. 
PS 16/22 Protokoll fra møte 22.02.22  
PS 17/22 Rapportering nytt avløpsrenseanlegg, prosjekt FARA  
PS 18/22 Ny stilling elektriker/automatiker  
PS 19/22 Utbytting av kjelerør, energigjenvinningsanlegget  
PS 20/22 Ny askeutmating FA 2022  
PS 21/22 Nytt gjerde og kran til vinduer - Gjenvinningsstasjonen  
PS 22/22 Kvoteplikt energigjenvinningsanlegget  
PS 23/22 Biokull og FREVAR KF - veien videre  



FREDRIKSTAD KOMMUNE      
Saksnr.: 2022/2066 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 68501/2022 
Klassering: 033 
Saksbehandler: Hege Maria Blomkvist 

 
 

 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Styret for FREVAR KF 26.04.2022 16/22 
 

Protokoll fra møte 22.02.22  
 



 
 
 

Møteprotokoll 

Styret for FREVAR KF 
 
 
 
Møtedato: 22.02.2022  
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 13:00 
Møtested: Habornveien 61, 1630 Gamle Fredrikstad, møterom Klasserom 
Fra – til saksnr.: 10/22-15/22 
 
 
Frammøteliste 

Medlemmer: Sign. Møtt: Møtende 
varamedlemmer: 

Hege Dubec, leder  X  

Ida Irene Julsen, nestleder  X  

Dana Ghazi, medlem  X  

Tor Prøitz, medlem  X  

Leif Eriksen, medlem  X  

Cecilie Sahlin, medlem  X  

Hans Peter Dahl, medlem  X  
 
Fra adm. møtte: Fredrik Hellström og Ann-Kristin Stedjeberg  
Som tilhørere fra adm. møtte:  

Merknader 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 7 av 7. 
Kl. 12.15 Orienteringer 
Terje Karlsen, økonomidirektør på Kronos AS, informasjon til styret på vegne av 
energikundene Kronos og Denofa. 
 
 
 

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

direktør  referent  
 
 

Hovedutskrift er sendt til 
Medlemmene 
Andre  



Saksliste 
 
Saksnr. Innhold Side 
PS 10/22 Protokoll fra møte 01.02.22  
PS 11/22 Rapportering prosjekt nytt avløpsrenseanlegg  
PS 12/22 FREVAR KF - Årsregnskap og årsrapport for 2021  
PS 13/22 Organisasjonsstruktur FREVAR KF  
PS 14/22 Status innkjøp 2022  
PS 15/22 Avvik meldt via FREVARs avvikssystem 2021  
 
  



PS 10/22 Protokoll fra møte 01.02.22 

Styret for FREVAR KFs behandling 22.02.2022: 
 
Votering 
Protokoll fra møte 01.02.22 ble enstemmig godkjent. 
 

Styret for FREVAR KFs vedtak 22.02.2022: 
Protokoll fra møte 01.02.22 ble enstemmig godkjent. 
 
 
 
 

PS 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 

 

Styret for FREVAR KFs behandling 22.02.2022: 
 
Forslag fra Tor Prøitz, nytt pkt.2:  
Det legges inn i prosjektet en informasjonsdel mot innbyggerne og samfunnet for øvrig.  
 
Votering 
Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt med tillegg av nytt pkt. 2. 
 

Styret for FREVAR KFs vedtak 22.02.2022: 
1.  Saken tas til orientering. 
2.  Det legges inn i prosjektet en informasjonsdel mot innbyggerne og samfunnet for øvrig.  

 
 
 
 

PS 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 

 

Styret for FREVAR KFs behandling 22.02.2022: 
 
Kommentarer fra kommunedirektøren ble delt ut i møtet, og vil følge saken. 
 
Forslag fra Tor Prøitz: 
Det foreslås å endre disponeringen av næringsoverskuddet til 14 mill. til Fredrikstad 
kommune og 13,3 mill. til foretakets egenkapital. 
 
Votering 
Forslaget fra Tor Prøitz falt mot en stemme, Tor Prøitz. 
 
Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Styret for FREVAR KFs vedtak 22.02.2022: 
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. 



 
 
 
 

PS 13/22 Organisasjonsstruktur FREVAR KF 

Direktørens innstilling 
Direktøren anbefaler styret ved FREVAR KF å fatte slikt vedtak: 
1. Saken tas til etterretning. 
 
Fredrikstad, 15.02.2022 

Styret for FREVAR KFs behandling 22.02.2022: 
 
Forslag fra Ida Julsen:  
 
Styret ønsker en mindre og strategisk ledergruppe samt at ledergruppen på FREVAR har 
personalansvar. Stillingen som HR/Informasjonssjef legges under økonomisjef. Økonomisjef 
endres til Økonomi- og organisasjonssjef. 
 
Votering 
Direktørens innstilling falt mot to stemmer, Tor Prøitz og Hans Peter Dahl. 
 
Forslaget fra Ida Julsen ble vedtatt mot stemmen til Tor Prøitz.  
 
 

Styret for FREVAR KFs vedtak 22.02.2022: 
Styret ønsker en mindre og strategisk ledergruppe samt at ledergruppen på FREVAR har 
personalansvar. Stillingen som HR/Informasjonsjef legges under økonomisjef. Økonomisjef 
endres til Økonomi- og organisasjonssjef. 
 
 
Protokolltilførsel fra Tor Prøitz: 
Fattet vedtak går inn på direktørens ansvarsområde i så stor grad at jeg ikke kan stå bak 
vedtaket. 
 
 
Protokolltilførsel fra direktør: 
I en utfordrende tid for FREVAR gir styret stor organisatorisk fokus på HR-rollen og hvordan 
den skal organiseres. Direktør mener at HR-rollen på FREVAR må være en del av 
lederteamet, og er derfor uenig i styrets vedtak at avgjøre direktørens sammensetning av 
lederteamet. Direktør vurderer derfor at vedtaket signaliserer at man ikke har tillit til 
direktørens ledelse av foretaket. 
 
 
  



PS 14/22 Status innkjøp 2022 

Direktørens innstilling 
Direktøren anbefaler styret ved FREVAR KF å fatte slikt vedtak: 
1. Saken tas til orientering. 
 
Fredrikstad, 02.02.2022 

Styret for FREVAR KFs behandling 22.02.2022: 
 
Votering 
Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Styret for FREVAR KFs vedtak 22.02.2022: 
1. Saken tas til orientering. 
 
 
 
 

PS 15/22 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 

Styret for FREVAR KFs behandling 22.02.2022: 
 
Votering 
Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Styret for FREVAR KFs vedtak 22.02.2022: 
1. Saken tas til orientering 
 
  



Vedlagt følger kommunedirektørens kommentar til FREVAR KFs årsregnskap for 2021: 
 
 
Kommunedirektørens kommentar  
Kommunedirektøren har hatt FREVARs årsregnskap og årsrapport for 2021 til gjennomsyn. 
Regnskapet legges fram med et positivt resultat fra næringsdriften, som er 17,5 millioner 
kroner høyere enn budsjett. Samlet sett er overskudd etter skatt på 33,8 millioner kroner. I 
hovedsak er det avfallshåndteringen som har bidratt til det gode resultatet.  
 
Av det samlede næringsoverskuddet foreslår FREVARs direktør at 22 millioner kroner 
overføres til kommunekassa, i henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2022. Det resterende 
foreslås avsatt til diverse formål, for å styrke foretakets evne til å møte framtiden. 
Kommunedirektøren har ikke bemerkninger til dette. For øvrig viser kommunedirektøren 
til kommentarer i saken om satsinger og utfordringer som foretaket har hatt i 2021 og vil 
møte framover.  
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Rapportering nytt avløpsrenseanlegg, prosjekt FARA  
 

Direktørens innstilling 
Direktøren anbefaler styret ved FREVAR KF å fatte slikt vedtak: 
 
1. Saken tas til orientering 
 
Fredrikstad, 13.04.2022 
 
 

Sammendrag 
FREVAR er ansvarlige for bygging av Fredrikstad kommunes nye avløpsrenseanlegg. 
Anlegget dimensjoneres for å møte byens behov for rensekapasitet i et 2050 perspektiv, og 
skal møte nye strengere krav til kvalitet på utløpsvannet.  
 
Prosjektleder orienterer muntlig i hvert styremøte med utgangspunkt i siste månedsrapport 
for prosjektet.  
 
Prosjektet følger fremdriftsplan, og er på budsjett ved utgangen av mars 2022.  
 

Vedlegg 
Ingen. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Månedsrapport per mars 2022. 
 

Saksopplysninger 
Styret orienteres om fremdrift i prosjektet i hvert styremøte, og denne saken bygger på 
informasjonen gitt i styremøte 22.02.22.  
 
Prosjektet har fått navnet FARA som er en forkortelse for Fredrikstad AvløpsRenseAnlegg. 



 
 
Det er nå tilsatt en person i 100 % fast stilling som prosjektkoordinator. Prosjektkoordinator 
skal være FREVARs interne ressurs og prosjektleder i prosjektet, og vil ha ansvar for å 
administrere styringsgruppen. Prosjektkoordinator tiltrer fullt medio juni, men er delvis fristilt 
fra sin arbeidsgiver for å delta i prosjektet allerede nå. 
 
Det er utarbeidet en relativt omfattende bærekraftsstrategi for prosjektet med utgangspunkt i 
de tre prioriterte temaene innenfor bærekraftig utvikling: klima, sirkulær økonomi og 
samfunn. Det er også definert målsettinger innenfor alle FNs 17 bærekraftsmål. 
Avløpsrenseanlegget dimensjoneres etter nåværende og fremtidige rensekrav, og skal ha 
minst mulig fotavtrykk på miljø og klima. Prosjektet og valg av løsninger skal være 
økonomisk bærekraftige, og prosjektet skal tilpasse seg og utnytte omkringliggende 
landskap til verdi for mennesker, miljø, biodiversitet og samfunn. 
 
Hovedaktiviteter etter forrige styremøte: 
 
 Entreprise E01, grunnarbeider pågår med fremdrift i henhold til plan.  

 
 Det er nå avklart at Statsforvalter krever at det gjennomføres en konsekvensutredning.  

Det er etablert et prosjekt for utarbeidelse av utslippstillatelse i regi av Teknisk drift, og 
arbeidet med konsekvensutredning tas inn i dette prosjektet. Miljøsjef og driftssjef vann 
og avløp deltar i prosjektet på vegne av FREVAR.  

 
 Frist for prekvalifisering av tilbydere innenfor entreprisene E02 (bygg), E12 (bio) og E13 

(slambehandling) var 25. mars, og ved fristens utløp var det flere tilbydere innenfor hver 
entreprise. Frist for prekvalifisering for entreprise E11 (forbehandling) var 1. april, og 
også her var det flere tilbydere.  

 
 Flere av de prekvalifiserte tilbyderne har bedt om utvidet frist for tilbudsinnlevering, og 

har fått innvilget dette så langt det har vært mulig uten at det vil påvirke 
hovedfremdriften. Hovedårsak til behov for utvidet frist er den ustabile situasjonen i 
leverandørmarkedet som medfører lenger responstid for underleverandører, og høyere 
fokus på risikovurderinger i alle ledd.  

 

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 selvkostkapittelet.  
 

Ansattes medbestemmelse 
Det er omfattende brukermedvirkning i prosjektet, og alle fag er representert.  
 

Vurdering 
Prosjektet følger fremdriftsplan, og er på budsjett.  
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Ny stilling elektriker/automatiker  
 

Direktørens innstilling 
Direktøren anbefaler styret ved FREVAR KF å fatte slikt vedtak: 
 
1. Styret gir direktør fullmakt til å opprette 100 % stilling som elektriker/automatiker. 
2. Stillingen vil bli finansiert gjennom driftsbudsjett for teknisk avdeling. 
 
Fredrikstad, 12.04.2022 
 
 

Sammendrag 
Det er behov for å opprette en ny stilling som elektriker/automatiker for å øke FREVARs 
robusthet og redusere avhengigheten av eksternt innleie. 
 

Vedlegg 
1 Referat drøftinger av 01.04.22  

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen. 
 

Saksopplysninger 
El-avdelingen ved FREVAR består i dag av fagansvarlig og 3 elektrikere. I tillegg har 
avdelingen lærling. Avdelingen har over tid hatt fast innleie av en elektriker(e) via 
rammeavtale med Conductor. El-avdelingen har også en vaktordning hvor samtlige fast 
ansatte deltar i tillegg til 2 AIP-ingeniører. Vaktordningen genererer 3 dager avspasering pr. 
vaktuke. 
 
FREVAR opererer mange anlegg, og erfaringsmessig tar det 1 til 2 år fra en ansettelse til 
elektrikeren er helt selvgående med hensyn på kjennskap til anlegg og systemer. El-
avdelingens ansvarsområde er å påse at alle FREVARs elektriske anlegg er i orden, og 



oppgavene dekker forebyggende og korrektivt vedlikehold, i tillegg til prosjekt og 
nyinstallasjoner.  
 
Ansettelse av en elektriker/automatiker i 100 % fast stilling vil: 
 øke avdelingens robusthet mhp sykefravær, permisjoner og kompetanseøkning i 

avdelingen, noe som i dag medfører økt belastning på de fast ansatte.  
 redusere behovet for fast innleie. 
 

Økonomiske konsekvenser 
Ny stilling finansieres gjennom driftsbudsjett for teknisk avdeling. 
 

Ansattes medbestemmelse 
Det er gjennomført drøfting med tillitsvalgte 1. april 2022 hvor samtlige foreninger støtter 
opprettelse av stilling.  
 

Vurdering 
Utlysning av stilling vår 2022, med tiltredelse etter avtale. 



FREVAR KF 
 Distriktets miljøbedrift 

 

 
  
 
 
 

 
 

MØTEREFERAT DRØFTING OG INFORMASJONSMØTE  
 
Tid og sted: 1.4.22, M1 
 

Deltakere: Tillitsvalgte Vara 

Ann-Kristin Stedjeberg 
Konstituert Direktør 

x Lisbeth Haugom Nito x   

Veslemøy Hasselgård HR- og 
informasjonssjef 

x Andrè Kazinci - DNMF x   

  Hans Petter Bråthen – 
EL & IT forbundet 

x   

  Cristell Solberg - Tekna x   

 
Sakene som var ønsket drøftet og informert om: 
 

- Fagansvarlig drift RA og BA. Ansatt i nåværende stilling har sagt opp, og det ønskes rekruttert 
ny person. 
Det er ingen interessenter internt, stillingen utlyses. Det er ønske om å endre tittel til avd. 
ingeniør og samkjøre stillingsbeskrivelse med øvrige ingeniører i avdelingen. 
 

- Rådgiver AIP. Ansatt i nåværende stilling har sagt opp, og det ønskes rekruttert ny person. 
Stillingen utlyses eksternt, tittel endres til avd. ingeniør AIP med felles stillingsbeskrivelse. 
Det vil i begge tilfeller søkes etter bachleor innenfor relevant fagretning, men hvor relevant 
erfaring og realkompetanse også kan kvalifisere. 
 

- Elektriker/automatiker. Er lagt inn i budsjett, men stillingen må opp som en styresak for 
opprettelse av stilling. 
Ny stilling. Opprettes for å øke avdelingens robusthet og redusert fast innleie. Stillingen ligger i 
budsjett for teknisk avdeling, det er laget styresak for effektuering til neste styremøte. 

 
 

Fra alle foreningene: Ingen ting å tillegg, sett i gang med rekruttering på alle stillingene. 
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Utbytting av kjelerør, energigjenvinningsanlegget  
 

Direktørens innstilling 
Direktøren anbefaler styret ved FREVAR KF å fatte slikt vedtak: 
 
1. Direktøren gis rett til å investere inntil 4.000.000 NOK i nye kjelerør i forbindelse med 

høstrevisjonen 2022. Investeringen inngår i den oppsatte investeringsplanen for 
energigjenvinningsanlegget, og er en del av anleggets budsjett for 2022. 

 
Fredrikstad, 19.04.2022 
 
 

Sammendrag 
De siste årene har vi byttet de fleste av kjelerørene gjennom flere runder med utskiftinger i 
hovedvedlikeholdet som utføres på høsten hvert år. Arbeidet inngår i en plan for å bytte alle 
kjelerørene som er utslitt. De rørpakkene vi nå bytter sitter sist i brennkammeret ned mot 
utmating av askeavfall. Rørene har vært i bruk siden oppstart i 1984 og er siste rest av de 
rørene inne i kjelen som sitter i røykgassen. Av hensyn til både HMS og fare for redusert 
driftstilgjengelighet vurderes det som riktig å skifte ut eksisterende kjelerør i inneværende år. 
Det anbefales derfor at utskifting av gamle kjelerør fortsetter og utføres i forbindelse med 
høstrevisjonen 2022. Budsjettpriser er innhentet. Investeringsbeløpet baseres på disse. 
Jobben ble startet av Mjørud for 4 år siden. 
 

Vedlegg 
Ingen. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen. 
 



Saksopplysninger 
Eksisterende kjelerør i ned mot utmater har stått siden oppstart i 1984. Målinger viser at 
disse er så slitt at de må byttes.  Årsakene til at kjelerørene slites er innhold av sure 
komponenter i røykgassen, høye temperaturer og erosjon fra partikler i røykgassen. 
Kjelerørenes oppgave er generere damp til dampleveranser hos våre kunder. 
 
Kjelerørene ligger sist i forbrenningskammeret der asken forlater brennkammeret og går ned 
i askeutmatingen. Lekkasjene vi har opplevd i 2021 er et klart tegn på at kjelerørende er 
påført korrosjon/erosjon generelt og at disse skadene i alle fall på enkelte steder er så langt 
fremskredet at rørene sprekker på grunn av trykket. 
 
En utsettelse av utskiftningen av kjelerørene til etter høstrevisjonen 2022 (og den andre 
linjen i 2023) vil føre til flere uforutsette driftsavbrudd med økte vedlikeholdskostnader, 
mulige skader på andre deler av anlegget samt en økt HMS risiko inntil utskifting finner sted.  
Anleggets driftstilgjengelighet avhenger av at tekniske komponenter ikke svikter. Brudd og 
lekkasjer grunnet defekte kjelerør reduserer driftstiden og derved også anleggets 
inntektspotensial. 
 
Det anbefales derfor at man bytter ut kjelerørene i henhold til saksfremlegget. 
 

Økonomiske konsekvenser 
Basert på budsjettpriser fra leverandører ser kostnadsoversikten ut som følger: 
 
Komplett første linje av to   : NOK 3.800.000,- 
Uforutsett     : NOK    200.000,- 
Totalt      : NOK 4.000.000,- 
 
Det vurderes som riktig å sette et budsjett for prosjektet på 4.0 millioner kroner. 
 

Ansattes medbestemmelse 
De ansattes medbestemmelse vil bli ivaretatt gjennom deltagelse i prosjekt- og driftsmøter 
samt generell orientering om de vurderinger og valg som gjøres. Berørt drifts- og 
vedlikeholds personell har bidratt i tilstandsvurdering av eksisterende kjelerør og står bak 
anbefalingen om å skifte dem ut. 
 

Vurdering 
Drift med eksisterende kjelerør medfører økt risiko for rørbrudd som følge av tynnslitte rør, 
og påfølgende nedkjøring av linjen for tidkrevende reparasjonsarbeider. Når og hvor ofte 
rørbrudd vil kunne forekomme på utslitte kjelerør er vanskelig å forutse. Slike rørbrudd vil i 
verste fall kunne medføre skader i andre deler av anlegget, det er damp med høyt trykk og 
temperatur i rørene. 
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Ny askeutmating FA 2022  
 

Direktørens innstilling 
Direktøren anbefaler styret i FREVAR KF å fatte slikt vedtak: 
 
1. Direktøren gis rett til å investere inntil 7.500.000 NOK i ny askeutmating for ovnslinje 1 

og 2 i 2022. Investeringen inngår i den oppsatte investeringsplanen for 
energigjenvinningsanlegget, og er en del av anleggets ønske om implementering i 2022. 

 
Fredrikstad, 19.04.2022 
 
 

Sammendrag 
Fra brennkammeret til kjelene faller det aske ned som transporteres, kjøles og lagres på 
deponi. Maskindelene til utmating av aske på begge linjer er av en slik mekanisk forfatning 
at det må byttes ut. Enhetene er sveiset, reparert og malt mange ganger. I tillegg lekker det 
falsk luft fra disse enhetene som påvirker bålet i kjelen og gir ugunstige driftsforhold. 
 

Vedlegg 
Ingen. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen. 
 

Saksopplysninger 
Under brennkammeret i kjelen faller asken ned i trakter og ned på et transportbånd. 
Tilstanden på enhetene er så dårlig så det må byttes ut. På grunn av hull i skroget til 
askeutmatingen blir det trukket inn falsk luft som forstyrrer forbrenningen. 
 
Falsk luft medfører uriktige forbrenningsforhold som igjen medfører større risiko for utslipp til 
luft over våre utslippsgrenser. 



 
Utstyret har blitt sveiset og malt i flere år og det begynner å stoppe seg selv hvor lenge det 
går an å reparere. Det gjøres også omfattende pusse og malearbeider på grunn av lekkasjer 
som forringer materialene. Plater, lager og sensorer byttes etter hvert som behovene melder 
seg og det males større områder hvert år. 
 
Engineering 
Det utføres ingeniørarbeid for utarbeidelse/modifisering av tekniske tegninger, 
monteringstegninger og reservedelslister, samt produksjonsstøtte, mottakstester på stedet, 
korrespondanse og ordrelister. Dette er satt opp som eget punkt i økonomioversikten. 
 
Ny askeutmating 
Bildet under viser de aktuelle delene under kjelen i farger. Asken faller fra ristene i hvitt 
øverst ned i nedfallstraktene i oransje, gjennom fallrør i grønt og ned til asketransporten i 
blått. 
 

 
 
 
Fra det blå feltet over går asken gjennom et langt transportbånd som ikke er tegnet inn her 
og ned i askeutmaterene.  
 
Under er det tegnet inn askeutmaterene. Asken faller ned i midten og skyves opp til venstre 
ved hjelp av armen som sitter på høyre del. Sees det godt etter kan det sees et vannivå som 
avkjøler asken før det sendes videre ut på deponiet. Mekanisk er disse utslitt og byttes 
derfor i kommende stans for vedlikehold.  Nivået på vann er for ustabilt og når vannstanden 
er under vannlåsen trekkes, også her, falsk luft opp til kjelen. Det lekker vann ut av enhetene 
når nivåene blir for høye inne i utmaterene.  



 
 
 

Økonomiske konsekvenser 
Det er usikkerhet rundt stålpriser og i denne beregningen er det lagt til grunn EUR2,20 per 
kg material. Leverandør vil ikke binde tilbudet nå så vi må ha et nytt møte i begynnelsen av 
mai for å oppdatere råvarepriser.  
 
 

 
 
 

Ansattes medbestemmelse 
De ansattes medbestemmelse har blitt og vil bli, ivaretatt gjennom deltagelse i prosjekt- og 
driftsmøter samt generell orientering om de vurderinger og valg som gjøres. Drifts- og 
vedlikeholds personell har vært med i vurderingen og står bak anbefalingen om å 
gjennomføre denne utskiftingen. 
 

Vurdering 
De siste årene har vi opplevd stadige driftsproblemer med askeutmatingen, hvor vi opplever 
falsk luft og feil på anlegget som hemmer og stopper driften. Med de foreslåtte endringer er 
det en klar fremlagt forventning om lavere totale livstidskostnader fremover, bedre 
driftsforhold og en økt levetid på disse anleggsdeler. 

# Beskrivelse Ansvarlig Beløp (NOK)
1 Engineering Tom Johansen 859 000
2 Trakt - Innkjøp, produksjon, transport, Installasjon Tom Johansen 5 860 000
3 Usikkerhet, råvarepriser er meget usikkert Tom Johansen 781 000
4 Sum 7 500 000



FREDRIKSTAD KOMMUNE      
Saksnr.: 2022/8048 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 114919/2022 
Klassering: M61 
Saksbehandler: Tove Tesdal 

 
 

 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Styret for FREVAR KF 26.04.2022 21/22 
 

Nytt gjerde og kran til vinduer - Gjenvinningsstasjonen  
 

Direktørens innstilling 
Direktøren anbefaler styret i FREVAR KF å fatte slikt vedtak: 
 
1. Direktøren gis rett til å investere inntil 1 000 000 NOK for å bytte ut nåværende gjerde 

og kjøpe kran til løfting av vinduer. 

 
Fredrikstad, 11.04.2022 
 
 

Sammendrag 
Det er behov for utskifting og oppgradering av gjerdet rundt sorteringskassene på 
gjenvinningsstasjonen for å ivareta en trygg HMS for våre kunder og ansatte. På samme 
grunnlag er det også behov for å sette opp en kran som avhjelper de tyngste løftene med 
vinduer. 
 

Vedlegg 
Ingen. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen. 
 

Saksopplysninger 
Gjenvinningsstasjonen ble utvidet mot ØGAS i 2020, med 5 sorteringskasser, og det ble satt 
opp et nytt lagerbygg. Bygget var beregnet på å bruke til oppbevaring av vinduer, og er tatt i 
buk til dette. Murkanten mot de nye kassene fikk nytt gjerde som er montert på toppen av 
kanten, ikke foran slik som det gamle gjerdet. 
 
 



 
 

 

 
 

Nytt gjerde 
Gjerde som i dag sikrer mot fall ned i sorteringskassene er reparert gjentatte ganger og er i 
dårlig forfatning. Gjerdet har en enkel konstruksjon, svake festepunkter og står utsatt 
plassert. Etter mange påkjørsler gjennom årene, har festene foran på muren laget skader i 
betongen slik at det er vanskelig å få festet dette ordentlig igjen. Det blir stadig kjørt i stykker 
av kunder, noe som medfører en risiko for skade på person og materiell.  
 
Det nye gjerdet er kraftigere og festes på toppen av murkanten, noe som er mer 
hensiktsmessig i forhold til risiko for påkjørsel. Det nye rekkverket er også enkelt å skifte 
deler på dersom det skulle bli skadet. Det er også en erfaring at toppen på gjerdet blir brukt 
av våre kunder for å lempe tyngre ting oppi kassene. Dette gjør at slitasjen på gjerdene er 
ekstra stor, og dette må tas med i beregningen.  
 
Kran til vinduer 
Ved håndtering av vinduer på gjenvinningsstasjonen blir det mange tunge løft for 
operatørene. Våre operatører håndterte ca. 300 tonn vinduer i 2021 og alt ble løftet manuelt. 
Vinduene varierer i vekt fra 5-6 kilo og opptil 200 kilo. Oftest må vinduene løftes av henger, 
evt. ut av biler. Dette er en tung fysisk belastning for våre ansatte, og vi har et behov for en 
kran til å avhjelpe med de tyngste løftene.   
 

Økonomiske konsekvenser 
Basert på grovt estimerte priser fra leverandører ser kostnadsoversikten ut som følger: 

Nytt gjerde        : NOK    600.000 
Kran til vinduer     : NOK    300.000 
Uforutsett/uspesifisert    : NOK    100 000 
Totalt       : NOK 1.000.000,- 
 

Ansattes medbestemmelse 
De ansattes medbestemmelse vil bli ivaretatt gjennom deltagelse i driftsmøter samt generell 
orientering om de vurderinger og valg som gjøres. Berørt driftspersonell har bidratt og står 
bak anbefalingen om å forbedre dette. 
 

Figur 1 Gammelt og nytt 
rekkverk

Figur 2 Tidligere utforming gvs
Figur 1 Ny utforming gvs



Vurdering 
Ved å sette opp nytt gjerde og installere kran til løfting av vinduer vil vi sikre både egne 
ansatte og kunder mot skader. Våre operatører vil også skjermes for fysisk langtidsslitasje 
ved å minske belastninger med arbeidet de står i hver dag. 
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Kvoteplikt energigjenvinningsanlegget  
 

Direktørens innstilling 
Direktøren anbefaler styret ved FREVAR KF å fatte slikt vedtak: 
 
1. Saken tas til orientering, og det kalles inn til ekstraordinært styremøte etter nærmere 

vurderinger.   
 
Fredrikstad, 19.04.2022 
 
 

Sammendrag 
Norske myndigheters tolkning av hvilke energigjenvinningsanlegg som er 
samforbrenningsanlegg, og hvilke som er forbrenningsanlegg, er bestemmende for at tre av 
atten norske anlegg er ilagt kvoteplikt for CO2. Dette er de tre anleggene som har høyest 
energigjenvinningsgrad i Norge, og dermed de beste miljøprestasjonene. Alle de tre 
anleggene som er kvotebelagte leverer hovedsakelig energi til industri i Østfold. 
 
Alle atten anlegg energigjenvinner stort sett den samme avfallsmiksen, og henter avfall i det 
samme markedet. At tre av anleggene pålegges en kostnad på ca. 25-35 (og økende) mill. 
NOK i året, som ikke kan hentes inn i avfallsmarkedet, gjør at anleggene ikke er økonomisk 
drivverdige på sikt.  
 
Det viktigste er at alle anleggene som opererer i det samme avfallsmarkedet behandles likt. 
Enten må ingen være kvotepliktige, eller så må alle være det.  
 
Slik kvoteplikten er innrettet i Norge i dag, vil f.eks. FREVARs anlegg kunne sikre sin videre 
drift ved å snu sin egen energiflyt til å forsyne Fredrikstad Fjernvarme med grunnlast, og 
deretter sørge for å ikke levere for mye energi til industrien på Øra. Dette vil få dramatiske 
konsekvenser for den sirkulære økonomien på Øra og i Fredrikstad. Det vil heller ikke være i 
tråd med foretakets tredelte bunnlinje, med fokus på både miljø, samfunn og økonomi.    
 
At FREVAR gjør sitt ytterste for å bidra til likebehandling, industriarbeidsplasser og 
miljønytte i denne saken er å ta aktivt samfunnsansvar for å opprettholde de 
miljøprestasjoner som energigjenvinningsanlegget for avfall skaper i dag. Hvis anlegget, ved 



opprettholdelse av klimakvoteplikten, tvinges til avvikling vil utslipp av klimagasser på Øra 
industriområde øke. 
 
Vedlegg: 
1 Notat vedr. overprøving-søksmål knyttet til kvoteplikt, av 13.04.22 Offl. § 23, 1. ledd 
2 Avklaringer om kvoteplikt for FREVAR, av 08.04.22  

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Fredrikstad kommune sin klimahandlingsplan. 

Saksopplysninger 
Historien 
FREVAR KF på Øra, og de to energigjenvinningsanleggene som ligger inne på Borregaard 
sitt industriområde er de eneste energigjenvinningsanleggene i Norge som er definert som 
samforbrenningsanlegg, og dermed er kvotepliktige, i Norge. 
 
Vedtaket om kvoteplikt ble gjort 31.01.2014, og første klage på vedtaket fra FREVAR, er 
datert 11.02.2014. Deretter er det gjort henvendelser til både Miljødirektoratet og 
Miljødepartementet, senest i møte med Miljødirektoratet den 23.06.2021, med påfølgende 
korrespondanse. 
 
Det er norske myndigheters tolkning av hvilke energigjenvinningsanlegg som er 
samforbrenningsanlegg, og hvilke som er forbrenningsanlegg, som er bestemmende for at 
disse tre anleggene er ilagt kvoteplikt for CO2. Dette er de tre anleggene som har høyest 
energigjenvinningsgrad, og dermed har de beste miljøprestasjonene. I tillegg leverer alle 
disse anleggene energi til kraftkrevende industri i Østfold, og bidrar i så måte til å 
opprettholde norske industriarbeidsplasser.  
 
Alle atten anlegg energigjenvinner stort sett den samme avfallsmiksen, og henter avfall i det 
samme markedet. At tre av anleggene pålegges en kostnad på ca. 25-35 (og økende) mill. 
NOK i året, som ikke kan hentes inn i avfallsmarkedet, gjør at anleggene ikke er drivverdige 
på sikt.  
 
Slik kvoteplikten er innrettet i Norge i dag, vil f.eks. FREVARs anlegg kunne sikre sin videre 
drift ved å snu sin egen energiflyt til å forsyne Fredrikstad Fjernvarme med grunnlast, og 
deretter sørge for å ikke levere for mye energi til industrien på Øra. Dette vil få store 
konsekvenser for den sirkulære økonomien på Øra og i Fredrikstad. Det vil heller ikke være i 
tråd med foretakets tredelte bunnlinje, med fokus på både miljø, samfunn og økonomi. Ved 
å velge en mindre miljøvennlig løsning, og bidra til mindre energiutnyttelse på Øra vil 
anlegget altså kunne slippe en miljøavgift. Det søker FREVAR med denne saken å aktivt 
unngå. 
 
Kostnadsbelastningen for kvoteplikten har økt betydelig de senere år. Ved seneste 
energiforhandlinger ble belastningen videreført til industrikundene våre, noe som har bidratt 
til at FREVARs anlegg ikke har gått med underskudd i perioden. Industrikundene Kronos 
Titan og Denofa har samlet meldt til FREVAR-styret at de ikke ønsker å fornye 
energiavtalene utover 31.12.2023, dersom foretaket fortsatt er kvotepliktig. Dette betyr at 
den sirkulære økonomien på Øra settes på spill, noe som igjen vil føre til lavere 
miljøprestasjoner, tap av industriarbeidsplasser og økte kostnader/dårligere inntjening. Det 
haster med å få avklart saken, forhandlinger om nye eneregiavtaler tar tid og krever tydelige 
og forutsigbare rammebetingelser for partene som skal forhandle. 
 
Avgiften som disse tre anleggene belastes med har ingen, eller negativ miljøeffekt. 
Konsekvensen er som vi ser det, at de mest miljøeffektive anleggene risikerer å bli lagt ned, 



og avfallet vil bli energigjenvunnet i anlegg som ikke er kvotepliktige og ikke like 
miljøeffektive, eller eksporteres til andre land. I tillegg vil det medføre store konsekvenser for 
energikundene som i dag benytter grønn energi fra energigjenvinning i sin produksjon. 
 
Fra 01.01.22 ble det også innført forbrenningsskatt i Norge. Denne avgiften omfatter alle 
anlegg, inkludert de tre som allerede er kvotepliktige. Dette betyr en dobbel beskatning på 
de allerede kvotepliktige anleggene. 
  
Øra industriområde er unikt i Norge, med sin industrielle symbiose, og lokal grønn 
energiproduksjon. Deler av den kraftkrevende industrien på Øra er avhengige av termisk 
energi fra energigjenvinningsanleggene på Øra. Det samme gjelder for Fredrikstad 
Fjernvarme AS, som har Kvitebjørn-anlegget som grunnlast, og FREVAR-anlegget som 
spiss- og reservelast. Dersom et av energigjenvinningsanleggene skulle bli lagt ned, vil dette 
få store konsekvenser for miljøet, industrien og fjernvarmen. FREVARs 
energigjenvinningsanlegg avlaster i tillegg strømnettet, noe som vist seg meget viktig for 
Fredrikstad samfunnets totale energi-infrastruktur. 
 
Det viktigste er ikke nødvendigvis å slippe kvoteplikt, men at alle anleggene som opererer i 
det samme avfallsmarkedet behandles likt.  
 
Våre muligheter  
Våre mulige aksjoner er utredet i vedlagt notat, og er gjengitt nedenfor. Den anbefalte 
løsningen er gjengitt med uthevet skrift. Det vurderes at det er 80-90% sjanse for å nå fram 
med et søksmål. 
 

- Å klage eller føre en videre dialog med miljødirektoratet synes ikke hensiktsmessig 
slik saken står nå. 

- Det er mulig å klage til departementet, men det er stor risiko for at dette vil ta for lang 
tid. Vi har stor usikkerhet i forbindelse med energiavtak til industrien fra 01.01.24. 

- Å rette søksmål med krav om fastsettelsesdom vil gi den raskeste mulige 
behandlingen. Dette vil gi en rettslig prøving av den tolkningen av regelverket 
som ligger til grunn for at 3 av 18 anlegg har blitt definert som 
samforbrenningsanlegg. Dette er anbefalt neste skritt fra vår juridiske bistand i 
saken. 

- Det er også et alternativ å klage til departementet og samtidig begjære midlertidig 
forføyning for ønsket resultat. Dette er imidlertid mer risikofylt både med tanke på tid 
og gjennomføring. 

- Vi har fått bekreftelse fra Direktoratet på at FREVAR, ved å sørge for å levere mindre 
enn 50% av produsert/solgt energi til industrien vil kunne unngå kvoteplikten, se 
vedlegg. Dette gjør at det må arbeides parallelt med en evt. rettsprosess, for å sikre 
videre drift på anlegget. Dette vil innebære konsekvenser for energiflyten til 
industrien og, avhengig av fjernvarmens vekst og mulige investeringer, Kvitebjørn-
anlegget og arbeidsplasser.  

 
Konsekvenser  
Dersom vi får medhold i påstanden om at anleggene er feil klassifisert som 
samforbrenningsanlegg, og slipper kvoteplikten, vil dette bety: 

- Bedre forutsigbarhet og rammebetingelser for videre drift av 
energigjenvinningsanleggene. 

- Sikring av energiforsyningen til industrikundene på Øra.  
- Fortsatt avlasting av strømnettet på Øra 
- Sikret energiforsyning og reservelast til fjernvarmen i Fredrikstad 
- Det kan fokuseres på ytterligere optimalisering av energistrømmer, og å utnytte de 

ressursene som er på innovative og gode måter. 
 



Dersom kvoteplikt opprettholdes kun for anlegg som hovedsakelig leverer energi til industri, 
vil konsekvensene for Øra kunne bli: 

- FREVAR benytter sin avtalte rett til å overta grunnleveransen til fjernvarmen for å 
slippe kvoteplikten 

o Må da passe på å ikke levere mer enn 50% av produsert eller solgt energi til 
industrien. 

o Resten av energien vil måtte slippes over tak eller evt. må det bygges en 
turbin for å produsere strøm dersom dette er lønnsomt. Miljømessig blir dette 
en dårligere løsning enn i dag. 

o Vil innebære vesentlig lavere inntekter og energiutnyttelse enn i dag. 
o Vil innebære vesentlig dårligere miljøprestasjoner for Øra og Fredrikstad enn i 

dag. 
o Vil innebære at våre energikunder må bruke naturgass og strøm. 
o Oppsummert: Utslipp av klimagasser vil utviksomt øke! 

- For KBAS-anlegget vil dette innebære at de heller ikke kan levere mer enn 50 % av 
energien til industrien for å slippe kvoteplikten. 

o De vil da ikke ha mulighet til å levere store mengder til fjernvarme, og må evt. 
produsere strøm av resten. Dette vil antagelig kreve en større turbin enn 
dagens, dersom det er drivverdig. Dette vil uansett gi en dårligere 
miljømessig løsning enn dagens. 

- Dersom KBAS overtar FREVARs mengder til industrien, vil anlegget sannsynligvis 
pådra seg kvoteplikt, og dermed neppe være drivverdig. 

- Industrien vil i alle andre scenarioer enn dagens, miste tilgang på energi. Dette vil 
måtte erstattes om industrien skal drives videre.  

o Strøm er det ikke tilstrekkelig tilgang til på Øra. 
o Naturgass er det tilgang til, men det blir en dårligere løsning miljømessig, da 

grønn energi erstattes med fossil energi. 
 

Økonomiske konsekvenser 
Dersom det ikke oppnås like rammebetingelser for alle anleggene i Norge, vil dette få 
økonomiske konsekvenser for FREVAR sitt anlegg, ved siden av de miljømessige og 
samfunnsmessige konsekvensene. 
 
Industrikundene har varslet at de ikke vil inngå nye energiavtaler med FREVAR etter 
01.01.24, dersom kvoteplikten fortsatt vil bli belastet energikundene. De fulle 
konsekvensene av dette, må utredes nærmere.  
 
Det er ingen tvil om at videreføring av dagens skjeve avgiftsbelastning på sikt vil påvirke 
både næringsresultatet og selvkosten for Fredrikstad kommune negativt. 
 

Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant i denne saken. 
 

Vurdering 
Den beste løsningen for FREVAR og Øra, er at kvoteplikten blir borte, eller at den blir lik for 
alle. Da kan vi fortsette å forsyne industrien og fjernvarmen med grønn energi, og bidra til å 
avlaste manglende strømforsyning. Det anbefales derfor å rette søksmål med krav om 



fastsettelsesdom, for å rette opp den uriktige klassifiseringen av energigjenvinningsanlegget. 
Dette er også i tråd med den juridiske anbefalingen fra DLA Piper. 
Samtidig anbefales det å arbeide videre med å tilrettelegge for mest mulig miljøeffektiv 
energiforsyning på Øra, og fortsatt drift på foretakets energigjenvinningsanlegg, dersom 
kvoteplikt kun for anlegg som hovedsakelig leverer energi til industri opprettholdes. 
 
Til slutt konkluderes det også med at uten snarlig avklaring og fjerning av klimakvoteplikten, 
vil anleggets bidrag for reduksjon av klimautslipp i Fredrikstad også trues. Konsekvensene av 
klimakvoteplikten går mot bystyret i Fredrikstad sitt mål om å redusere klimautslipp i hele 
planperioden. 
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Avklaringer om kvoteplikt for FREVAR 
Miljødirektoratet viser til brev om kvoteplikt for FREVAR KF fra Advokatfirma DLA Piper Norway 
DA av 31. mars 2022 ved Line Voldstad, brev fra Miljødirektoratet til FREVAR KF av 25. mars 2022 
og annen korrespondanse i saken.  
 
I brevet redegjøres det for advokatfirmaets forståelse av Miljødirektoratets praksis når det 
gjelder vurdering av kvoteplikt for anlegg som forbrenner avfall. Deretter bes det om svar på to 
konkrete spørsmål: 

1. Er det som beskrevet overfor riktig forståelse av hva direktoratet har lagt avgjørende vekt 
på i sin tilbakemelding? 

2. Dersom FREVARs anlegg leverer mindre enn 50 % av generert energi direkte til industri, 
dvs. dersom FREVAR endrer anleggets energimiks slik at de leverer mindre til industri og 
mer til fjernvarme – vil FREVAR bli fritatt fra kvoteplikten/bli omklassifisert? 
 

Miljødirektoratets vurderinger 
Når det gjelder det første spørsmålet ser det ut til at forståelsen av hvordan kvoteplikt vurderes 
av Miljødirektoratet er korrekt.  
 
Når det gjelder det andre spørsmålet, vil Miljødirektoratet gjøre en ny vurdering av kvoteplikt, 
dersom de faktiske forhold ved driften til FREVAR endres. Hvis det etter endringer er slik at den 
tekniske koblingen til industri er svakere og hovedandelen av energien leveres til andre formål 
enn industri, vil ikke FREVAR være kvotepliktig etter gjeldende praksis. 
 
Som beskrevet i brev av 25. mars 2022 foreligger det en klageavgjørelse fra Klima- og 
miljødepartementet fra 2017, og det er vurderingene i klageavgjørelsen som ligger til grunn for 
dagens praksis. Det har, ut fra det Miljødirektoratet er kjent med, ikke vært betydelige endringer i 
de faktiske forholdene i anlegget til FREVAR etter dette. 
 
Norske myndigheter følger imidlertid med på utviklingen i faktiske forhold og praktiseringen av 
regelverket i andre land. Regelverket praktiseres i dag ulikt blant medlemsstatene i EU, men 
tendensen er at flere avfallsforbrenningsanlegg tas inn i kvotesystemet, begrunnet i anleggenes 
energiutnyttelsesgrad og at energiproduksjon er hovedformål. Som dere er kjent med gjelder 
dette eksempelvis både for Sverige og Danmark, som har vurdert de fleste anlegg som 
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forbrenner avfall og leverer energi til fjernvarme som kvotepliktige. Det kan dermed ikke 
utelukkes at det også vil skje en utvikling i norsk praksis. 
 
Til orientering vurderes det også i EU1 om alle avfallsforbrenningsanlegg bør omfattes av EUs 
klimakvotesystem. Det kan derfor være at FREVAR, uavhengig av hvor energien leveres, vil kunne 
vurderes som kvotepliktig i fremtiden.  
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1 PR_COD_1amCom (europa.eu) Utkast til rapport fra EU-parlamentet av 24. januar 2022 om forslaget til endringer i EUs 
klimakvotesystem. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-PR-703068_EN.pdf
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Biokull og FREVAR KF - veien videre  
 

Direktørens innstilling 
Direktøren anbefaler styret i FREVAR KF å fatte slikt vedtak: 
 
1. Det anbefales å ikke investere i det vedlagte biokullprosjektet. 
 
Fredrikstad, 11.04.2022 
 
 

Sammendrag 
Produksjon av biokull er miljømessig spennende og framtidsrettet. FREVAR har ved å delta i 
prosjektet tatt samfunnsansvar, samtidig som det har vært lærerikt å delta i prosjektet med 
Cube8. 
 
Markedet for biokull er umodent. Kvist- og hageavfall har vi materialgjenvinning på allerede 
med dagens ordning, og det begrenser hvilken ekstra miljønytte prosjektet kan bidra med. 
Den sosiale siden ved prosjektet fører med seg både kostnader og risiko som FREVAR ikke 
er rigget for å håndtere. Det er også annen risiko både innenfor miljø, hms og økonomi som 
ikke kan forsvares, med den per i dag, begrensede miljømessige nytten prosjektet gir. 
 
Biokull er interessant og kan bli vurdert på nytt ved en senere anledning. Da også med 
vurdering om å benytte andre innsatsmidler, sørge for energi-utnyttelse av syngassen samt 
en helhetlig vurdering som gir positiv bunnlinje både innenfor miljø og økonomi. 
 

Vedlegg 
1 Sluttrapport So Green Industry fase 2 forprosjekt 10.02.22 Offl. § 23, 1. ledd 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Sak 30/20 Biokull og FREVAR KF. Forstudie med lokale aktører. 
Sak 26/21 Biokull og FREVAR KF. Rapport fra gjennomført studie. 
 



Saksopplysninger 
Konseptet bygger på en rekke forutsetninger som berører FREVAR direkte både innenfor 
HMS, miljø og økonomi. Disse forutsetningene tilfører prosjektet stor usikkerhet på mange 
nivåer, som søkes belyst nedenfor. 
 
Miljø 

- Kvist- og hagevfallet materialgjenvinnes i dag, og det er god omsetning på dette. Det 
er usikkerhet om hvor stor andel av dagens kvist- og hageavfall som vil være egnet 
til pyrolyse. Det skal ikke være jord, potter, blader, gress, nedfallsfrukt etc. Dette må 
sorteres ut, og blir da egne fraksjoner som må behandles med egne kostnader. 

- Fredrikstad kommune har derfor allerede i dag en materialgjenvinning på kvist- og 
hageavfalls-fraksjonen som innbyggerne og andre deler av kommunen leverer. 

 
HMS 

- Det er forutsatt at den sosiale delen av prosjektet, med sysselsetting av ungdom, 
skal bestå av utendørs sortering av kvist- og hageavfall for hånd. Dette vurderes å bli 
et utfordrende fysisk arbeidsmiljø med tanke på vær, vind, støv fra 
gjenvinningsaktører som prosesserer næringsavfall og metall, samt et aktivt 
deponiområde etc.  

- Det kreves daglig ledelse i et slikt sosialt konsept.  
 

Økonomi 
- Mating av fliskutter skal foregå både manuelt og maskinelt, mens all mating av selve 

pyrolyseovnen skal foregå maskinelt. Det er ikke beregnet slike maskinkostnader inn 
i prosjektet. 

- Kostnader forbundet med daglig ledelse og oppfølging av 6-12 nye ansatte på et nytt 
anlegg på FREVAR, vil utgjøre ca. ett årsverk, og er ikke tatt med i prosjektet. 

- Kostnader forbundet med garderobefasiliteter etc. er ikke tatt inn i prosjektet. 
- Det kan virke som om det er estimert for lave drifts- og vedlikeholdskostnader på 

anlegget. Dette begrunnes med egne erfaringer fra anlegg i drift, samt tilbakemelding 
fra biogassaktør som er i drift. 

- Det er ikke tatt med evt. kostnader for fjerning av avfallsstoffer, som aske og bioolje, 
fra anlegget. 

- Det er ikke tatt med renter og avskrivninger i den økonomiske beregningen. Det 
forutsettes at FREVAR eier og bygger anlegget. Når et evt. finansieringsvedtak er 
tatt, vil det kunne søkes om finansieringsstøtte. Det er dermed usikkert hvor stor 
FREVARs reelle investeringskostnader vil bli, men det bør likevel tas høyde for 
kapitalkostnader. 

- Markedet for biokull er umodent og usikkert. 
- Meglerkommisjon på 25 % av omsetningen, gjør at mye risiko ligger på FREVAR. 

Når alle kostnader tas med i beregningen vurderes det å ikke være realistisk at 75 % 
av inntektene vil være tilstrekkelig til å gi anlegget lønnsom drift. 

- FREVAR må bidra til forutsigbar utvikling av selvkosten for avfallshåndteringen i 
Fredrikstad kommune. Det er gjennomført flere koordinerende møter med andre 
deler av verdikjeden for kvist og hage avfallet uten at man funnet nok tungtveiende 
begrunnelser for å erstatte dagens behandling av kvist og hage avfalls fraksjonen. 

 
Andre forutsetninger 

- Det er usikkerhet rundt tilgang til nødvendig el-forsyning til anlegget. Det foreligger 
ingen bekreftelse på tilgjengeligheten fra strømleverandør. Øra området er i en 
spesiell situasjon når f.eks Gyproc alene skal elektrifiseres med behov for å erstatte i 
størrelsesorden 50 GWh energi som i dag kommer fra naturgass. Prosjektet ved 
etableringen av Sirkel valgte biogass grunnet usikkerhet med strøm.  

- Det forutsettes at operatørene på anlegget skal arbeide dagtid, mens anlegget 
brenner hele døgnet. Vi har fått bekreftet fra et tilsvarende biokullanlegg i Sandnes 



kommune at deres anlegg klarer inntil fire døgn uten manuell mating, men de har 
helautomatisk innmating i anlegget, noe som ikke er skissert i den foreslåtte 
løsningen.  

- Avsetning på syngassen er ikke avklart. FREVAR har i tidligere behandlinger med 
vurdering av dette biokullprosjekt satt som krav at syngassen skal utnyttes. 

- Avsetning til fjernvarme i framtiden er ikke avklart. Det ligger uavklarte spørsmål om 
pris, og mulighet til å evt. fortrenge annen grunnlast.  

- Usikkerhet rundt fakling av gass. Drift av fakkel, evt. krav til ex-sone etc. 
- Det vil også være krav til prosjektkoordinering fra FREVAR i planleggings- og 

byggefasen. Dette er ressurser vi ikke har i organisasjonen per i dag. 
- Regulatorisk forventer FREVAR at et biokull anlegg vil ha sin egen tillatelse fra 

statsforvalteren. Det er ikke avklart hvilke krav et slikt anlegg vil få fra regulerende 
myndigheter. 

 
Prosjektet med pyrolyse og produksjon av biokull, er positivt og framtidsrettet i seg selv. Det 
er imidlertid en del forutsetninger som ikke er på plass for FREVARs del, samtidig som det 
er stor usikkerhet ved deler av prosjektet. Vi har i utgangspunktet god materialgjenvinning 
på det kvist- og hageavfallet vi mottar, slik at prosjektet ikke gir en stor miljøgevinst på 
innsatsmidlene. Sosial sysselsetting, er ikke en del av vår kjernevirksomhet, og det er ikke 
sannsynlig at vi vil kunne lykkes med det uten å ruste opp organisasjonen tilstrekkelig. Det 
er også viktig å ikke undervurdere kostnader, og ikke minst behovet for driftsteknisk innsikt, 
ved drift og vedlikehold av anlegg. 
 
FREVAR er inne i en periode med store utfordringer, både anleggstekniske og rundt 
rammebetingelser. I tillegg er vi meget stramt bemannet, sammen med risikoen belyst i 
forrige avsnitt, er dette også faktorer som minsker sannsynligheten for at vi kan lykkes med 
et slikt prosjekt nå.  
 

Økonomiske konsekvenser 
Prosjektet slik det foreligger, har en for stor økonomisk risiko for foretaket.  
 
Den miljømessige nytten, er begrenset sammenlignet med dagens håndtering av kvist- og 
hageavfallet. 
 
Den samfunnsmessige nytten, ved sosial sysselsetting, vil bli en stor utfordring å håndtere 
for et stramt bemannet driftsorientert foretak. Dette vil potensielt medføre ikke tallfestede 
kostnader. 
 
Den forelagte investerings- og driftsmodellen innebærer store usikkerheter både på inntekts- 
og kostnadssiden. Dette vil kunne medføre økt selvkost og lavere næringsoverskudd for 
foretaket. 
 

Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant i denne saken. 
 

Vurdering 
Dette prosjektet slik det foreligger i dag, innebærer risiko for FREVAR på flere områder, 
samtidig som miljøgevinsten på håndtering av kvist- og hageavfall ikke er stor. 

FREVAR, som en stramt bemannet driftsorganisasjon, er ikke rigget til å håndtere sosial 
sysselsetting uten at organisasjonen rustes til dette. Dette vil innebære en kostnad, og 



forutsette en innsats som vil være utfordrende for organisasjonen nå, med de utfordringene 
vi allerede har med eksisterende, og påbegynte anlegg og prosesser. 

Det kan være at biokullproduksjon vil være riktig vei å gå for FREVAR på sikt. Da bør en slik 
bestemmelse tas ut fra et godt fundert forprosjekt, hvor flere råstoff vurderes og at markedet 
for biokullet er mer modent. I tillegg bør et slikt anlegg være både miljømessig og økonomisk 
lønnsomt.   

FREVAR konkurranseutsetter behandling av kvist- og hageavfallsfraksjonen. Dersom en 
fremtidig tilbyder velger biokull som behandlingsform, vil dette settes opp mot øvrige 
alternativer som markedet har ved tiden for konkurranseutsetting. 
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