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FREDRIKSTAD KOMMUNE
Saksnr.:

2022/2066

Dokumentnr.:
Løpenr.:

3
164461/2022

Klassering:
033
Saksbehandler: Hege Maria Blomkvist

Møtebok
Behandlet av

Møtedato

Utvalgssaksnr.

Styret for FREVAR KF

24.06.2022

26/22

Protokoll fra møte 26.04.22
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Møteprotokoll
Styret for FREVAR KF

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

26.04.2022
fra kl. 09:00 til kl. 12:40
Habornveien 61, 1630 Gamle Fredrikstad, møterom Klasserom
17/22-23/22

Frammøteliste
Medlemmer:

Sign.

Møtt:

Hege Dubec, forfall

-

Ida Irene Julsen, fung. leder

X

Dana Ghazi, medlem

X

Tor Prøitz, medlem

X

Leif Eriksen, medlem

-

Cecilie Sahlin, medlem

X

Hans Peter Dahl, medlem

X

Møtende
varamedlemmer:
Bodil S. Werner

Anita J. Nock

Fra adm. møtte: Ann-Kristin Stedjeberg og Hege M. Blomkvist
Som tilhørere fra adm. møtte: Cristell Solberg og Sjur Holme

Merknader
Antall stemmeberettigede fremmøtte 7 av 7.
Kl. 11.30 Orienteringer åpen del
Kl. 12.00 Orienteringer lukket del

…………………….
Ann-Kristin Stedjeberg
kst. direktør

…………………….
Hege M. Blomkvist
referent

Hovedutskrift er sendt til
Medlemmene
Andre
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Saksliste
Saksnr.
PS 16/22
PS 17/22
PS 18/22
PS 19/22
PS 20/22
PS 21/22
PS 22/22
PS 23/22

Innhold
Protokoll fra møte 22.02.22
Rapportering nytt avløpsrenseanlegg, prosjekt FARA
Ny stilling elektriker/automatiker
Utbytting av kjelerør, energigjenvinningsanlegget
Ny askeutmating FA 2022
Nytt gjerde og kran til vinduer - Gjenvinningsstasjonen
Kvoteplikt energigjenvinningsanlegget
Biokull og FREVAR KF - veien videre
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Side

PS 16/22 Protokoll fra møte 22.02.22
Styret for FREVAR KFs behandling 26.04.2022:
Votering
Protokoll fra styremøte 22.02.22 ble enstemmig godkjent.
Styret for FREVAR KFs vedtak 26.04.2022:
Protokoll fra styremøte 22.02.22 ble enstemmig godkjent.

PS 17/22 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
Styret for FREVAR KFs behandling 26.04.2022:
Votering
Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Styret for FREVAR KFs vedtak 26.04.2022:
1. Saken tas til orientering

PS 18/22 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
Styret for FREVAR KFs behandling 26.04.2022:
Votering
Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Styret for FREVAR KFs vedtak 26.04.2022:
1. Styret gir direktør fullmakt til å opprette 100 % stilling som elektriker/automatiker.
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2. Stillingen vil bli finansiert gjennom driftsbudsjett for teknisk avdeling.

PS 19/22 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
Styret for FREVAR KFs behandling 26.04.2022:
Votering
Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Styret for FREVAR KFs vedtak 26.04.2022:
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.

PS 20/22 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
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Styret for FREVAR KFs behandling 26.04.2022:
Votering
Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Styret for FREVAR KFs vedtak 26.04.2022:
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.

PS 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
Styret for FREVAR KFs behandling 26.04.2022:
Votering
Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Styret for FREVAR KFs vedtak 26.04.2022:
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.

PS 22/22 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
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Styret for FREVAR KFs behandling 26.04.2022:
Votering
Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Styret for FREVAR KFs vedtak 26.04.2022:
1. Saken tas til orientering, og det kalles inn til ekstraordinært styremøte etter nærmere
vurderinger.

PS 23/22 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
Styret for FREVAR KFs behandling 26.04.2022:
Votering
Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Styret for FREVAR KFs vedtak 26.04.2022:
1. Det anbefales å ikke investere i det vedlagte biokullprosjektet.
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FREDRIKSTAD KOMMUNE
Saksnr.:

2021/1801

Dokumentnr.:
Løpenr.:

12
205610/2022

Klassering:
033
Saksbehandler: Hege Maria Blomkvist

Møtebok
Behandlet av

Møtedato

Utvalgssaksnr.

Styret for FREVAR KF

24.06.2022

27/22

Protokoll fra ekstra møte 15.06.22
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Møteprotokoll
Styret for FREVAR KF
Møtedato:
Tidspunkt:
Møtested:
Fra – til saksnr.:

15.06.2022
fra kl. 09:00 til kl. 10:45
Vannverket, Bjørningstadveien 5, 1617 Fredrikstad (ekstramøte)
25/22

Frammøteliste
Medlemmer:

Sign.

Møtt:

Hege Dubec, leder

X

Ida Irene Julsen, nestleder

X

Dana Ghazi, medlem

-

Tor Prøitz, medlem

X

Leif Eriksen, medlem

X

Cecilie Sahlin, medlem

X

Hans Peter Dahl, medlem

X

Møtende
varamedlemmer:

Fra adm. møtte: Ann-Kristin Stedjeberg og Hege M. Blomkvist
Som tilhørere fra adm. møtte: Sjur Holme

Pål Mikkelsen, Tore Lundestad og Jon Hermansen fra Borg CO2 orienterte om prosjektet.
Merknader
Antall stemmeberettigede fremmøtte 6 av 7.

…………………….
Ann-Kristin Stedjeberg
kst. direktør

…………………….
Hege M. Blomkvist
referent

Hovedutskrift er sendt til
Medlemmene
Andre
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Saksliste
Saksnr.
PS 25/22

Innhold
Inntreden i Borg CO2 for FREVAR KF

12

Side

PS Inntreden i Borg CO2 for FREVAR KF
Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler styret i FREVAR KF å fatte slikt vedtak:
1. Under forutsetning om bystyrets godkjennelse gis direktør fullmakt til å effektuere
inntreden på eiersiden i Borg CO2. Dette gjelder kjøp av 90 stk. aksjer til en total verdi
av kr 9 000,-.
2. Den pågående teknologistudien følges opp av FREVAR for å sikre at den best mulige
teknologien velges når et anlegg skal realiseres.
3. FREVAR kan ikke tiltre den utgaven av «Shareholders agreement» som ligger vedlagt.
Avtalen må gjennomgås juridisk, og som et minimum må kulepunkt en, milestone 1 i
appendix 1: (All partners willing to accept shares must support this business model),
fjernes før inntreden i selskapet.
4. FREVAR kan ikke signere vedlagte «Term sheet» som det foreligger.
Forretningsmodellen i et realisert anlegg må gi rom for videre drift.
5. Det forutsettes at FREVAR gis en ubetinget rett til å selge seg ut av selskapet, det vil si
en tilbakekjøpsplikt for Borg Havn IKS.
Fredrikstad, 15.06.2022

Styret for FREVAR KFs behandling 15.06.2022:
Forslag fra Tor Prøitz:
Nytt pkt. 3.
Det forhandles videre om endelig avtale uttrykt gjennom «Term sheet» for endelig balansert
avtale.
Nytt punkt 4.
Aksjelovens og aksjonæravtalens bestemmelser om kjøp og salg av aksjer vil være
gjeldende.
Forslag fra Ida Julsen til nytt punkt 5:
FREVAR henstiller om å få en styreplass i styret til Borg CO2.
Votering
Pkt. 1 - Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Pkt. 2 - Direktørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Pkt. 3 – Direktørens innstilling ble enstemmig nedstemt.
Nytt pkt. 3 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 4 – Direktørens innstilling ble enstemmig nedstemt.
Nytt pkt. 4 – enstemmig vedtatt.
Pkt. 5 – Direktørens innstilling ble enstemmig nedstemt.
Nytt pkt. 5 – enstemmig vedtatt.
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Styret for FREVAR KFs vedtak 15.06.2022:
1. Under forutsetning om bystyrets godkjennelse gis direktør fullmakt til å effektuere
inntreden på eiersiden i Borg CO2. Dette gjelder kjøp av 90 stk. aksjer til en total verdi
av kr 9 000,-.
2. Den pågående teknologistudien følges opp av FREVAR for å sikre at den best mulige
teknologien velges når et anlegg skal realiseres.
3. Det forhandles videre om endelig avtale uttrykt gjennom «Term sheet» for endelig
balansert avtale.
4. Aksjelovens og aksjonæravtalens bestemmelser om kjøp og salg av aksjer vil være
gjeldende.
5. FREVAR henstiller om å få en styreplass i styret til Borg CO2.
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FREDRIKSTAD KOMMUNE
Saksnr.:

2022/13935

Dokumentnr.:
Løpenr.:

1
203704/2022

Klassering:
M03
Saksbehandler: Cristell Solberg

Møtebok
Behandlet av

Møtedato

Utvalgssaksnr.

Styret for FREVAR KF

24.06.2022

28/22

Overløpsrør Tvetervann - Isesjø
Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler styret ved FREVAR KF å fatte slikt vedtak:
1. Styret gir direktør fullmakt til å anlegge nytt overløpsrør fra Tvetervann til Isejø.
Det bes om en kostnadsramme på inntil kr. 1.5 MNOK fra investeringsmidler avsatt til
Overløpsrør Tvetervann - Isesjø (2 MNOK 2022) i HP 2022-2025.
Fredrikstad, 16.06.2022

Sammendrag
Anleggelse av nytt overløpsrør fra Tvetervann til Isesjø grunnet oversvømmelse på jordet
med påfølgende bortvasking av matjord.
Vedlegg
Ingen.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen.
Saksopplysninger
Ved snøsmelting, nedbør og høy vannstand i Tvetervann blir vannføring nedstrøms
Tvetervann høy. Overløpsrør fra fossen nedenfor Tvetervann og til Isesjø er ikke
dimensjonert for vannmengdene, noe som medfører oversvømmelse på jordet til en
nabogård. Dette medfører bortvasking av matjord og potensiell forurensning til Isesjø. Det
har vært løpende dialog med nabo om problemet, og det er en forventning om at FREVAR
som dameier, løser problemet. Det er forsøkt å redusere problemet ved tettere oppfølging av
vannstanden, som for eksempel å holde vannstanden lav, men administrative tiltak alene
løser ikke problemet, og det anses at eneste varige løsning vil være å etablere nytt
overløpsrør.
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Økonomiske konsekvenser
Prosjektet finansieres med midler vedtatt i HP 2022-2025 hvor det er avsatt 2 MNOK til
overløpsrør Tvetervann - Isesjø.
Ansattes medbestemmelse
Ikke relevant.
Vurdering
Tiltaket gjennomføres sommer/høst 2022.
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FREDRIKSTAD KOMMUNE
Saksnr.:

2012/1733

Dokumentnr.:
Løpenr.:

78
203665/2022

Klassering:
M11
Saksbehandler: Cristell Solberg

Møtebok
Behandlet av

Møtedato

Utvalgssaksnr.

Styret for FREVAR KF

24.06.2022

29/22

Nye luker til silhus i Borredalsdammen
Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler styret ved FREVAR KF å fatte slikt vedtak:
1. Styret gir direktør fullmakt til å skifte ut luker til silhuset i Borredalen.
Det bes om en kostnadsramme på inntil kr. 1.5 MNOK fra investeringsmidler avsatt til
diverse tiltak rullerende vannverket (3 MNOK 2022) i HP 2021-2024.
Fredrikstad, 16.06.2022

Sammendrag
Prosjektering, prefabrikkering og montering av nye luker til silhuset i Borredalen.
Vedlegg
Ingen.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen.
Saksopplysninger
Når det må gjøres vedlikehold eller av andre grunner ikke kan tas ut vann fra Vestvannet må
det tas vann fra Borredalsdammen for å holde vannverket i drift. Vann fra Borredalsdammen
tas ut gjennom luker som sitter utvendig silhuset, cirka 6 meter under vannoverflaten. Det
finnes tre luker, to av disse er for uttak av vann til vannverket, den tredje luken fungerer som
tappeluke for regulering av nivået i dammen. På innsiden av de gamle lukene ble det i 2009
montert nye luker med automatiske spjeld, som en sikkerhet da de gamle lukene trengs å
byttes. Trelukene på utsiden er originale fra silhuset ble bygget (cirka 1910) og ved
revurderingen av dammene er det stilt krav til at de skiftes ut i løpet av 2022.
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Utskifting av lukene vil øke sikkerheten for de ansatte ved arbeid i silhuset, samt at det vil
øke leveringssikkerheten av råvannet.
Økonomiske konsekvenser
Prosjektet finansieres med midler vedtatt i HP 2021-2024 hvor det er avsatt 3 MNOK fra
investeringsmidler til diverse tiltak rullerende.
Ansattes medbestemmelse
Ansattes medbestemmelse er ikke relevant i denne saken.
Vurdering
Tiltaket gjennomføres sommer/høst 2022.
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FREDRIKSTAD KOMMUNE
Saksnr.:

2012/6280

Dokumentnr.:
Løpenr.:

31
204323/2022

Klassering:
K23
Saksbehandler: Cristell Solberg

Møtebok
Behandlet av

Møtedato

Utvalgssaksnr.

Styret for FREVAR KF

24.06.2022

30/22

Forbedret pasteurisering av avløpsslam
Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler styret ved FREVAR KF å fatte slikt vedtak:
1. Styret gir direktør fullmakt til å gjennomføre prosjekt for forbedret hygienisering av
avløpsslam. Det bes om en kostnadsramme på inntil kr. 1 MNOK fra investeringsmidler
avsatt til diverse tiltak rullerende RA (4 MNOK 2022) i HP 2022-2025.
Fredrikstad, 16.06.2022

Sammendrag
FREVAR klarer ikke å tilfredsstille krav til validert hygieniseringsmetode for avløpsslam
under alle driftsforhold. Det er behov for å sikre økt energimengde til pasteurisering, med
påfølgende kjøling før utråtning, samt gjennomføre rørendringer som gir større fleksibilitet i
varmtvannskretsen.
Vedlegg
Ingen.
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Saksopplysninger
Validert metode for hygienisering av avløpsslam tilsier varmebehandling med 65-70 °C
i 30 min. Ved FREVAR gjøres dette ved såkalt pasteurisering. Med økende hydraulisk
belastning på renseanlegget har kapasitet for varmeoverføring blitt for lav, og vi oppnår ikke
tilstrekkelig varmebehandling av slammet. Under normale driftsforhold har dette ikke noen
praktisk betydning, da vi har god stabilisering av slammet i påfølgende anaerob termofil
utråtning. Råtneprosessen er allikevel ikke godkjent som validert metode, og for å
etterkomme krav fra Mattilsynet er det behov for å gjøre tiltak for å sikre lovmessig
behandling av slammet. Ved tilførsel av mer varme til slammet vil det samtidig generere et
behov for påfølgende kjøling. Dette for å sikre riktige forhold i utråtning.

20

Prosjektet omfatter tilførsel av varmeenergi til pasteurisering, etablering av kjølekrets ved
implementering av ny varmeveksler med tilhørende rørarbeider, ventiler og instrumentering,
samt splitting av varmtvannskretsene for RA og BA. Sistnevnte tiltak vil redusere den
gjensidige avhengigheten mellom varmekretsene for RA og BA. Dette gir rom for
optimalisering av det enkelte anlegg, og at hybridvarmepumpen, som er et godt ENØK tiltak,
kan opprettholde drift ved høyere temperaturer til pasteurisering.
Økonomiske konsekvenser
Prosjektet finansieres med midler vedtatt i HP 2022-2025 hvor det er avsatt 4 MNOK til
diverse tiltak rullerende RA.
Ansattes medbestemmelse
Ikke relevant i denne saken.
Vurdering
Prosjektet gjennomføres høst 2022 på grunn av lang leveringstid på noe av utstyret.

21

FREDRIKSTAD KOMMUNE
Saksnr.:

2012/3883

Dokumentnr.:
Løpenr.:

39
203145/2022

Klassering:
212
Saksbehandler: Ann Kristin Stedjeberg

Møtebok
Behandlet av

Møtedato

Utvalgssaksnr.

Styret for FREVAR KF

24.06.2022

31/22

Regnskapsraport 1. tertial 2022
Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler styret i FREVAR KF å fatte slikt vedtak:
1. Regnskapsrapport pr. 30.04.22 tas til orientering.
Fredrikstad, 15.06.2022

Sammendrag
Regnskapet er ført etter Regnskapsloven, og resultatet pr. 30.04.21 utgjør et samlet
overskudd på kr 8,7 mill. før selvkostavregning og skatt.
Det er foretatt et foreløpig overslag mellom selvkost og næring, og resultatene er
pr. 30.04.22 et regnskapsmessig næringsoverskudd på ca. 24,5 mill., og et beregnet
merforbruk på ca. 18 mill. i forhold til totalt fakturert selvkost.
Forventet merforbruk på selvkostområdene er formidlet til Teknisk Drift, som innhenter
avgiftene som finansierer disse tjenestene. Merforbruket består i all hovedsak av
strømkostnader. Spesielt vannverket er sårbart for økte strømkostnader. Prognosene er
basert på utviklingen de første månedene i året, og om dette snur, vil det være grunnlag for
endring av prognosene.
Resultatet gir så langt det er mulig et realistisk bilde av foretakets økonomiske status
pr. 30.04.22. Ved årets slutt forventes det et overskudd på foretakets næringsvirksomhet på
ca. kr 24,5 mill. før skatt.
I prognosene er det tatt hensyn til kjente hendelser som forventes å påvirke resultatet
regnskapsmessig. Det er imidlertid alltid en usikkerhet rundt prognoser.
De største usikkerhetsmomentene for 2022 er utviklingen av strømkostnader. I tillegg
medfører verdenssituasjonen prisøkning på andre innsatsmidler og reservedeler.
Uforutsigbare leveringstider bidrar også til usikre prognoser.
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Det endelige resultatet avhenger også av regnskapsmessige vurderinger av avsetninger,
selvkostavregninger, kalkulatoriske renteberegninger og skatteberegning av
næringsvirksomheten innenfor avfall. Dette skjer ved årsavslutningen.
Vedlegg
Ingen.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen.
Saksopplysninger
Regnskapet er ført etter Regnskapsloven. Avdelingsvise resultater framkommer i tabellen
nedenfor:

Generelt
Pr. 30.04.22 ser årsprognosen ut til å kunne bli et overskudd før skatt på ca. kr 24,5 mill.
totalt for foretakets drift.
Utvikling av strøm- og andre priser, selvkostavregning, regnskapsmessige vurderinger rundt
avsetninger, driftstid på både biogassanlegget og energigjenvinningsanlegget samt
markedet for lettere forurensede masser vil påvirke resultatet for resten av året. I tillegg vil
resultatet av energigjenvinningsanleggets planlagte vedlikeholdsstopp høsten -22 bety mye
for både kostnader og inntekter resten av året.
Økonomiske konsekvenser
Næringsprognosen for året er ca. kr 2,8 mill. høyere enn budsjettert før skatt. Det er
usikkerhet rundt denne prognosen.
Merforbruket innenfor selvkostområdet er betydelig, hovedsakelig grunnet økte
strømkostnader. Det er Teknisk Drift i Fredrikstad kommune som krever inn avgifter, som vil
følge opp finansieringen av dette.
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Ansattes medbestemmelse
Ikke relevant i denne saken.
Vurdering
Resultatet gir så langt det er mulig et realistisk bilde av foretakets økonomiske situasjon
pr. 30.04.22, men det er knyttet usikkerhet til alle regnskapsprognoser.
Årsprognosen for 2022 tegner så langt til å bli ca. kr 24,5 mill. i næringsoverskudd før skatt.
Det er betydelig usikkerhet knyttet til denne prognosen. Det arbeides kontinuerlig ved
foretaket med å forbedre eksisterende prosesser, samt å skaffe nye aktiviteter som kan
bidra til å bedre resultatene innenfor både miljø, samfunn og økonomi.
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Innredning av 2. etg. i administrasjonsbygget
Direktørens innstilling
Direktøren anbefaler styret i FREVAR KF å fatte slikt vedtak:
1. Direktøren gis fullmakt til å ferdigstille 2. etg. i administrasjonsbygget med opp til
kr 12 mill. Dette finansieres innenfor vedtatt investeringsbudsjett 2022 med kr. 3 mill. fra
administrasjonsbygget og kr 9 mill. fra midler til styrets disposisjon.
Fredrikstad, 16.06.2022

Sammendrag
Den nyeste delen av administrasjonsbygget er fra 2000. I 2. etg. er det innredet noen
kontorer som stort sett har vært utleid. Det er ikke blitt prioritert å sette i stand andre
fasiliteter som toaletter etc.
I forbindelse med det nye renseanleggsprosjektet er det behov for kontorfasiliteter til
konsulenter etc., og foretaket mangler også kontorer til egne aktiviteter.
Det er ønskelig å ta i bruk det arealet vi allerede har på en god måte for å møte både
dagens og framtidens behov for kontorarbeidsplasser og møterom.
Dagens innredede kontorer i 2. etg. er ikke godkjente for bruk, og det må gjøres tiltak om de
fortsatt skal være i bruk.
Med behov for flere kontorfasiliteter til egen bruk, bruk i renseanleggsprosjektet, samt annen
utleie, anses det fornuftig å innrede det arealet vi har i 2. etg. i admin.bygget.

Vedlegg:
1
Planskisse 2. etg. FREVAR
2
Ombygging kontorer 2. etg
3
Grov priskalkyle, FREVAR
4
Notat vedr ombygging FREVAR

25

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
Saksopplysninger
Den nyeste delen av administrasjonsbygget ble oppført i 1999, og tatt i bruk i 2000. 2. etg. i
bygget har fram til nå vært delvis innredet med kontorer til utleie. Det er ikke andre fasiliteter
som toaletter, møterom etc. i etasjen. Kontorene har stort sett vært utleid i perioden. Det er
også planlagt fortsatt utleie av deler av arealene.
Under forberedelsene til denne saken har det blitt avdekket at det ikke foreligger
brukstillatelse på 2. etg. som den står nå.
Fra bygget ble oppført og fram til nå, har det kommet nytt regelverk flere ganger, og dette
har hatt en sterkt fordyrende effekt. Det er imidlertid bærekraftig å ta i bruk arealer som
allerede er bygd, framfor å sette opp brakkerigger etc.
Vi har nå kommet til et punkt hvor vi har behov for flere kontorer til egen organisasjon,
samtidig som det trengs flere møterom. Dette, sammen med at prosjektorganisasjonen til
det nye renseanlegget har behov for kontorplasser i perioden fram til bygget er realisert, gjør
at det vil være formålstjenelig å innrede 2. etg. nå. Det er også ønskelig å fortsette
leieforholdet til Driftsassistansen i Viken. Det anses å være mulig å leie ut både større og
mindre deler av arealet i framtiden, dersom FREVARs behov varierer.
Kostnadsoverslag
Vi har fått utarbeidet et grovt budsjett som er basert på erfaringstall og Norsk Prisbok. Det er
tatt hensyn til endrede krav, lover og forskrifter som har kommet etter at bygget ble reist i
1999. Se også vedlegg.
Grov priskalkyle, se også vedlegg for utfyllende opplysninger:
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Prosjektet må konkurranseutsettes, og det er i tillegg mulig å vurdere å utsette å bytte
ventilasjonsaggregat, som er 22 år gammelt, men fungerer. Det er derfor en viss usikkerhet
rundt total kostnad.
Alternativt vil vi kunne etablere en brakkerigg for å huse prosjektorganisasjonen til det nye
renseanlegget og det plassbehovet vi har i egen organisasjon, avslutte dagens leieforhold i
2. etg. og la arealet stå ubrukt. Dette vil medføre utfordringer med å plassere en rigg,
arealmessig, samt årlige leiekostnader.
Forventede merkostnader ved å innrede 2. etg. i admin.bygget:
Investering 12 mill.
Renter og avskrivninger første år
Forventede økte leieinntekter
Netto kostnad pr. år

720 000
300 000
420 000

Alternativ med brakkerigg
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Til fordeling iht. utnyttelsesgraden

Etablering av rigg
Årlige kostnader
Tapte leieinntekter
Netto kostnad pr. år

500 000
500 000
150 000
650 000

Usikkert anslag
Dekkes inn av prosjektet og FREVAR

Økonomiske konsekvenser

Innredning av 2. etg. blir atskillig mer kostbart enn først antatt. Dette på grunn av
både nytt og fordyrende regelverk, og prisutviklingen som har vært i de 15-20 årene
som har gått siden sist dette ble regnet på.
Det er et reelt behov for kontor- og møteromsfasiliteter på FREVAR, og ved å
innrede 2. etg. vil vi få fleksibelt tilgang til det det er behov for.
Kostnaden ved å innrede vil være mindre enn ved å etablere en brakkerigg.
Nettokostnaden vil bli fordelt på driftsavdelingene iht. utnyttelsesgraden, på samme
måte som resten av administrasjonsbygget. Dette vil ikke i seg selv ikke medføre
økte priser på tjenester foretaket yter.
Ansattes medbestemmelse
Dersom tiltaket vedtas vil utforming og innretning bli drøftet med de tillitsvalgte på et senere
tidspunkt.
Vurdering
Foretaket har et reelt behov for flere kontorarbeidsplasser og møterom. Det vurderes å være
hensiktsmessig å innrede det arealet foretaket allerede har, framfor å etablere en varig
brakkerigg.
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04.06.22

2022.04.26
Frevar administrasjonsbygg ombygging kontorer i 2. Etg
Notat budsjettpris VVS arbeider inkl alternative tiltak. Med forslag til ombygging av
kontorer i 2. Etg kontorfløy fra 1999 VVS anlegg.
For overordnet

Utarbeidet AFRY Trond Ihler
Sidemannskontroll Anders Gertsen

Oppgave:
Eksisterende 2 etasjes kontorfløy som ble bygget i 1999 skal ombygges i 2. etg med
ny kontorinnreding.
Dette notatet inneholder et forslag til tiltak for ombygging av VVS anleggene med et
prisestimat for disse arbeidene. Dette notatet kommer som et vedlegg til budsjettpris
for hele ombyggingen utarbeidet av arkitekt.
I dette notatet inneholder en del spesifikke forhold og alternativer og løsninger som
vurderes nærmere ved utarbeidelse av forprosjektet.

Eksisterende forhold:
Bygget er tilknyttet sanitæranlegg, varmeanlegg og ventilasjonsanlegg som dekker
hele bygget. Kun 2. etg planlegges bygget om i denne omgang, og det tilstrebes at
anleggene i 1. etg blir minst mulig berørt av ombyggingen i 2. etg

Sanitæranlegg:
Det finnes noen eksisterende oppstikk til sanitærinstallasjoner i 2. etg som må rives og
plugges over himling i 1. etg, og noen nye oppstikk til ny kjøkkenkrok som må
installeres i 2. etg. Det er beregnet en avdeling med 2xWC, HCWC og 2 stk brannskap.

Varmeanlegg:
Varmeanlegg i bygget består i dag av gulvvarme i 1. etg. og noen radiatorer i 2. etg. I
tillegg tilføres varme til ventilasjonsaggregat i teknisk rom i loftsetasjen.
Gulvvarmeanlegget er satt ut av drift da det har vist seg at dette er veldig tregt og det
er vanskelig å regulere romtemperaturen. Det er installert elektriske panelovner på
kontorene i 1. etg. Dette anlegget foreslås beholdt til lokalene i 1. etg skal pusses opp.
I andre etasje er det et installert en shuntet kurs til noen radiatorer på en fasade. I
uinnredet rom kunne vi ikke se noen oppvarming. Mulig dette arealet har fått varme
fra omliggende rom.
Vi foreslår at eksisterende radiatorkrets som er plassert i 2. etg fjernes og at det
installeres en ny radiatorkrets med automatikk som dekker hele bygget. Det kan da
settes av stusser til framtidig tilknytning til radiatoranlegg i 1. etg.
Vi foreslår at det installeres nye radiatorer med motorstyrte ventiler og romfølere for
hvert rom. Radiatorer installeres i et grid system slik at lokalene blir fleksible og at
disse kan tilpasses ombygging til cellekontorer 2,4 m seksjoner.
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Varmeanlegget som dekker hele bygget, er tilknyttet varmesentral i nabobygget.
Denne varmesentralen har vært tilknyttet fjernvarme fra FREVAR sitt
søppelforbrenningsanlegg. Denne tilknytningen er brutt da det har vært en lekkasje på
rørene mellom varmesentralen i kontorfløyen og FREVAR sitt fjernvarmeanlegg.
Varmeanlegget for kontorfløyene dekkes i dag kun av en El kjel. Det anbefales å legge
nye rør fra Fjernvarmeverket og over til varmesentral slik at dette blir varmekilden.
Det ble også opplyst om at varmesentralen har flere pumper som suger fra en
varmestokk, og at man ikke har kontroll på varmefordelingen i kontorbyggene.
Vi anbefaler derfor at varmesentralen bygges om med nye sentrale pumper og en ny
samlestokk, i teknisk rom.

Ventilasjonsanlegg:
Eksisterende ventilasjonsanlegg som ble montert i 1999, er dimensjonert for å dekke
hele bygget med ca 10m3/t/m2. Dette er tilsvarende luftmengde som også gjelder for
nye anlegg i dag.
Ventilasjonsanlegget funksjonerer tilfredsstillende i dag, og vil kunne benyttes noen år
til, men Ventialsjonsaggregat og automatikken nærmer seg oppnådd anbefalt levetid
for slike anlegg. Ventilasjonsaggregatet er 22 år gammelt med roterende
varmegjenvinner filter varmebatteri og isvanns kjølebatteri.
Viftene er rem drevene sentrifugalvifter. Disse er noe mindre energiøkonomiske enn
moderne kammervifter med EC motorer.
Automatikken er ikke tilknyttet sentralt driftskontrollanlegg.
Det ser ut til at utskifting av selve ventilasjonsanlegget kan gjøres uavhengig av
ombyggingsarbeidene i 2. etg. Det bør vurderes om ventilasjonsaggregatet med
tilhørende automatikk bør gå noen år til eller om det bør byttes i forbindelse med
ombyggingen av 2. etg.
I forbindelse med ombyggingen av 2. etg må luftfordelingsanlegget (kanaler og
ventiler) skjøtes på og bygges om noe tilpasset ny rominndeling.
Luftfordelingsanlegg i 2. etg med nye tilluftsventiler og avtrekksventiler på tilsvarende
måte som i 1. etg.
Det anbefales å installere behovsstyrt ventilasjon i 2. etg. Det vil si med VAV (variabelt
air volum) til hvert rom tilpasset behovet i rommet.
Et VAV anlegg kan styres via romfølere temperatur/CO2 og en tilstedeværelse føler,
slik at luftmengden i rommet øker ved for høy temperatur eller CO2 nivå, og reguleres
noe opp ved tilstedeværelse i rommet. Dersom et rom ikke er i bruk over en lengre
tidsperiode vil luftmengden gå til et minimum, men regulere seg etter temperaturen i
rommet.
Dersom det velges VAV system for 2. etg, må det gjøres noen tilpasninger med
montasje av CAV spjeld (konstant air volum) i kanaler til 1. etg, og det må installeres
en trykkstyring av ventilasjonsanleggets frekvensomformer.
Dersom det velges å bytte Ventialsjonsaggregat og automatikk nå, må
ventilasjonsaggregatet bestilles tilpasset VAV system.
Som nevnt under varmeanlegg anbefales romfølere for styring av radiatorer. Disse kan
også kombineres med styring av VAV sammen med ventilasjonsanlegget. Dette
systemet kan igjen kobles sammen med Sentralt Driftskontrollanlegg slik at man kan
styre og overvåke klimaforholdene i hele bygget.

Kjøling:
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Det er installert et isvannsanlegg med en luftkjølt isvannsmaskin på tak. Denne dekker
både kjøling av ventilasjonsluften og noen kjølebaffler plassert i himling i noen rom i 1.
og 2. etg.
Kjølemaskinen har en oppgitt effekt på 42 kW, hvorav 12 kW er beregnet til
kjølebaffler i 1. og 2. etg + 30kW til ventilasjonsanlegget.
Anlegget er funksjonelt, men pga alder bør man tenke på å skifte dette ut. Det er
naturlig at man skifter isvannsmaskin samtidig som man skifter ventilasjonsaggregat.
Ved bruk av screens og kjøling av tilluften, vil behovet for kjøling med kjølebaffler i
tillegg til ventilasjonskjølingen bli mindre enn tidligere. Dette pga lavere
varmebelastning pga mer effektive PCer, bedre solskjerming og lavere avgivelse fra
belysning enn tidligere.

Automatisering:
Prisestimatet er det medtatt noe for automatisering med romregulering slik at

Solavskjerming:
Det er observert at det finnes automatisk solavskjerming med screens i 1. etg, men i
2. etg ser det ut til å være utvendig solavskjerming styrt med sveiv på innsiden.
Det anbefales at hele bygget får automatisk styrte utvendig solavskjerming med
screens. Screens bør ha overstyringsbetjening i hvert kontor som det finnes i hvert
kontor i 1. etg.

Prisestimat:
Prisestimat hovedsakelig basert på Norsk Prisbok
Prisene er entreprisekost for hvert fag uten MVA, prosjektering, hjelpearbeider og
eventuelt totalentreprenørens påslag + prosjektering.
Hjelpearbeider, andre fagdisipliner og byggherrekostnader er ikke inkludert

Sanitæranlegg:
Kjøkkenkrok og toaletter i 2. etg + brannskap

NOK 250.000,-

Varmeanlegg:
Nye radiatorer i 2. etg og ny shunt klargjort for radiatorer i hele bygget
NOK 400.000,Arbeider i teknisk rom med ny hovedpumpe varme og varmefordelerstokk
NOK 250.000,Arbeider nye rør fra sentralt varmeanlegg

NOK ?
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Ventilasjonsanlegg
Kanaler luftfordelingsutstyr i 2. etg inkl innregulering av anlegg
NOK 450.000,Utskifting av ventilasjonsaggregat, kjølemaskiner og automatikk for disse
Disse arbeidene kan eventuelt utføres senere.
(NOK 1.100.000,-)
Automatikk romstyring ventilasjon og varme i 2. etg
Kan tilknyttes Sentralt driftskontrollanlegg
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NOK 200.000,-

Prosjekt: FREVAR KF
Grov priskalkyle
Dato: 05.05.22

Grov priskalkyle
I det videre sammenfattes en grov priskalkyle for ombygning av eksisterende 2 etasjes kontorfløy
som ble bygget i 1999, hvor 2. etasje skal ombygges med ny kontorinnredning. Dette notat er
budsjettpris for hele ombyggingen. I vedlegg finnes et notat som inneholder en del spesifikke
forhold, alternativer og løsninger som kan vurderes nærmere ved utarbeidelsen av forprosjekt.
Vedlegget er utarbeidet av rådgiver for VVS.

Eksisterende forhold
Bygget er et to etasjers kontorbygg, hvor Frevar KF holder til i 1. etasjen og vil derfor dele
hovedinngang med leietakere som skal benytte 2. etasje. I denne ombygging er det kun 2. etasje
som planlegges ombygget innvendig. 2. etasjen er ca. 390 m2 (ca. 30 m2 trapperom), hvorav 110 m2
er innredet som kontorlokaler i dag og resten står uinnredet.

Generelt
Kalkylen er satt opp etter standarden «NS3453:2016 Spesifikasjon av kostnader i et byggeprosjekt»,
på kontonivå 1 for å få en grovpriskalkyle.
Kostnader / priser er basert på erfaringstall og Norsk Prisbok.
Prisnivå for kalkylen er 2021 02. Økning av det generelle lønns- og prisnivået etter dette er ikke med
i kalkylen.
Grunnlag for pris og enhetstider i Norsk Prisbok er fastlagt etter hovedentreprise, hvilket betyr at det
i dette prosjektet vil bli en tilleggskostnad for prosjektering under 08 generelle kostnader.

Forventede tillegg og reserver
I denne kalkyle er det brukt følgende begrep:
-

Basiskostnaden: summen av samtlige kostnader for prosjektet eksklusive avsetninger til
usikkerhet (forventet tillegg (3.6) og usikkerhetsavsetning (3.8)) og eksklusive prisregulering
Prosjektkostnad: summen av basiskostnad (3.5) og forventet tillegg (3.6)
Kostnadsramme: summen av forventet prosjektkostnad (3.7) og usikkerhetsavsetning (3.8)
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Prosjekt: FREVAR KF
Grov priskalkyle
Dato: 05.05.22

Prosjekt unike forutsetninger
02 bygning*: i dette prosjektet skal det ikke medtas rehabilitering av trapp og derfor justeres prisen
fra Prisboken ned med 5 %. Vi vet at prisene på materialer vil stige iht. markedet og derfor er prisen
på denne konto justert opp med 15 %. Utover dette benyttes priser fra prisboken mtp. kostnader for
riving, forberedende arbeider, innervegger, dekker (gulvoverflate, faste himlinger, systemhimlinger),
fast inventar og andre bygningsmessige deler (hjelpearbeider for VVS, Elektro og tele). I denne
posten er medtatt en eventuell rømningstrapp.
03 VVS-installasjoner*: denne kontoen erstattes med priser fra RIV for å få et mer presist estimat på
denne posten. Det er medtatt utskifting av ventilasjonsaggregat i denne prisen, som eventuelt kan
utføres senere. Hvis det er mulig å gjenbruke eksisterende kanaler kan denne prisen muligens
justeres litt ned.
06 Andre installasjoner*: i dette prosjektet skal det ikke medtatts et nytt kantinekjøkken men
derimot et mindre te-kjøkken, derfor er prisen på kantinekjøkken fra prisboken justert ned med
50 %. Prisen for løfteplatform / skrueheis inngår i denne posten.

01 Felles kostnader
Denne kontoen inneholder kostnader for tilrigging og nedrigging av byggeplass, drift av byggeplass,
byggeplassadministrasjon, kontroll og dokumentasjon, kapitalytelser.

04 Elkraft
I denne posten inngår lys.

08 Generelle kostnader*
De generelle kostnadene inneholder prosjektering, prosjekt- og byggeledelse, bikostnader, forsikring
(ikke entreprenørens forsikring), gebyrer, garantistillelse. Erfaringsmessige forholdstall til
entreprisekostnader er lagt til grunn ved beregning.

09 Spesielle kostnader
I denne kontoen inngår normalt løst inventar og utstyr etc., men dette er ikke medtatt i denne
kalkylen.

11 Forventede tillegg og 12 Usikkerhetsavsetning
I denne kalkyle er det forventede tillegg avsetning utover basiskostnaden og usikkerhetsavsetningen
er avsetningen utover prosjektkostnaden.
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Prosjekt: FREVAR KF
Grov priskalkyle
Dato: 05.05.22

13 Prisregulering
Denne posten er estimert til å være 3,5 % av basiskostnaden.

Kostnadskalkyle
Som vist i tabellen under vil dette prosjektet koste omkring 8,6 millioner NOK med de gitte
forutsetningene:

*Pris justert, se noatat
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Budsjettoverslag for ombygging av 2. etg. admi.bygg
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Ombygging av 2. etasje administrasjonsbygg

1

Forklaringer til budsjettoverslag

FREVAR KF sitt administrasjonsbygg innehar en 2. etasje hvor kun en liten del av
arealet benyttes til kontorer i dag, mens resten står uinnredet. Det er ønskelig å ta i
bruk og innrede hele 2. etasjen til kontorer og møterom mm.
I den forbindelse er det utarbeidet et grovt budsjettoverslag for hva ombyggingen vil
koste. Det arbeides også med et forslag på hva hvordan en ny planløsning vil kunne bli
for å ivareta alle behov og ønsker.

1.1

Status bygningsmasser

Dagens bruk av 2. etasjen er ikke godkjent. Det må søkes om ny rammetillatelse.
Administrasjonsbygget er bygd med rammetillatelse for kontorer i 2000, uten at det
ble ferdigstilt. I 2009 ble det søkt om forlengelse av rammetillatelsen, men søknaden
ble avslått.
Første etasje er godkjent til kontorlokaler og loft er godkjent som teknisk rom.

1.2

Endringer i krav fra byggetiden

Det er kommet nye krav, lover og forskrifter som fordyrer ombyggingen sett opp mot
byggetiden. Teknisk forskrift 1997 gjaldt fram til 2010, deretter har disse endringene
tilkommet:


TEK 10 trådte i kraft 1. juli 2010



TEK 17 trådte i kraft 1. juli 2017



Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) fra
2008



Lov om diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne fra 2008
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Budsjettoverslag for ombygging av 2. etg. admi.bygg
Side 2/3

Memo
1.3

Generell prisstigning

Iflg statistisk sentralbyrå har kroneverdien steget med 60,5%. Men her inngår ikke
økte byggekostnader som følge av at lønningene har økt mer enn
konsumprisindeksen. I tillegg kommer økte kostnader som følge av endringer i
forskrifter og lover. I et innlegg på OBOS.no forklares det hva som ligger bak
prisøkningen på å bygge en leilighet. En leilighet som i 1970 ville kostet 119.000 NOK
å bygge, ville i 2014 hatt en anslått bygningskostnad på 3.850.000 NOK. Det anslås at
meromkostningene i forbindelse med nye tekniske forskrifter, lovkrav osv. grovt kan
anslås til 800.000 NOK. En tilsvarende prosent økning fra en tenkt ombygging på 2
mill. NOK ville her gitt en merkostnad på over 13 mill. NOK. Det er nok litt i overkant
da det gjelder en nybygging og ikke en ombygning, samt at det også skjedde noen
regelendringer fra 1970 til 2000, og TEK 17 som først kom i 2017. Men, det gir likevel
en god pekepinn på at regelendringer har før til vesentlige merkostnader.

1.4

Grunnlag for budsjettoverslaget

I vedlegg om grov priskalkyle kan det trekkes ut 1,1 mill. NOK for nytt
ventilasjonsaggregat, kjølemaskiner og automatikk som ikke må skiftes nå.
Det er budsjettert med en skrueheis/løfteplattform i egen sjakt i stedet for en heis
med heismaskineri i toppen. Dette gir en besparelse på ca. 240.000 NOK mot en
vanlig heis. Da en løfteplattform går saktere enn en heis, er det budsjettert med et
HC-toalett i 2.etasje.
Dersom man velger en vanlig heis over 2 plan koster denne vanligvis ca. kr 500.000,ferdig montert eks MVA + bygningsmessige arbeider og andre hjelpearbeider.
Her vil det kreves et beskyttelsesrom på 1,6m under laveste heisstopp og tilsvarende
over øverste heisstopp. Her plasseres også heismaskinen.
Denne vanlige heisen er nesten dobbelt så dyr som løfteplattform, og i tillegg vil det
kreve veldig mye bygningsmessige arbeider med sikkerhetsrom og mulige
forsterkninger for oppheng av heismaskineri i toppen av heisen.
Et grovt budsjettoverslag uten nytt ventilasjonsaggregat vil da komme på
10.673.866 NOK, hvor det anslås at merkostnader som følge av nye forskrifter og
lover utgjør en betydelig andel, sammen med generell prisøkning og økte
lønnskostnader over konsumprisindeksen, sammenlignet mot byggeåret.

1.4.1

Befaringer

Både interiør arkitekt og rådgivende ingeniør innen varme, ventilasjon og
sanitærteknikk har gjennomført en befaring før utarbeidelse av budsjettoverslag og
forslag til planskisse.

38

Budsjettoverslag for ombygging av 2. etg. admi.bygg
Side 3/3

Memo
1.4.2

Norsk prisbok

Norsk Prisbok inneholder fagartikler innen byggøkonomi i tillegg til prisdata. De
enkelte års-utgaver av boken inneholder en mini-lærebok i byggøkonomi, og diverse
fagartikler. Siden 2002 har Norconsult i samarbeid med AS Bygganalyse samlet,
systematisert og utgitt prisdata for hva det koster å bygge boliger, kontorer,
forretningsbygg, parkeringsanlegg, skoler, barnehager, idrettshaller, sykehjem og
andre bygg. Prisdata, metodeverk, og anvendbarhet har satt en ny standard og har
blitt en sterk referanse i den norske byggebransjen.
For henting av priser er det benyttet priskalkyle ombygg innvendig fra Kontor- og
forretningsbygning:

2

Videre framdrift

For å få godkjent 2.etasje må det søkes om ny rammetillatelse, innhentes an
godkjennelse fra arbeidstilsynet og deretter søkes om en igangsettingstillatelse (IG)
før ombygging kan starte. I tillegg må arbeidene planlegges og leggs ut på Doffin.
Oppstartstid kan settes med en betingelse om at IG er gitt.

Vedlegg 1: Frevar KF_Grov priskalkyle
Vedlegg 2: 20220429 Frevar ombygging kontorer 2. etg
Vedlegg 3: Forslag til planskisse
Vedlegg 4: Link til innlegg fra Martin Mæland 18.05.2015 i OBOS.no:
https://www.obos.no/dette-er-obos/nyheter/hvorfor-er-boligbygging-sa-dyrt
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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, 16.06.2022

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 mai 2022.
Vedlegg
Ingen.
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Månedsrapport per mai 2022
Saksopplysninger
Styret orienteres om fremdrift i prosjektet i hvert styremøte, og denne saken bygger på
aktiviteter i prosjektet etter forrige styremøte 26.04.2022.
Siste uken i mai deltok representanter fra FREVAR og PPM på IFAT messen, som er en stor
kommunalteknisk messe i München. Fra FREVAR deltok prosjektkoordinator, driftssjef,
avdelingsingeniør og verneombud, noe som ga en god mulighet til å bli bedre kjent med
prosessutstyr og tekniske løsninger som skal benyttes i det nye anlegget.
Prosjekt FARA har stor offentlig interesse og det er besluttet å dokumentere underveis ved å
lage film som følger prosjektet.
Hovedaktiviteter etter forrige styremøte:
 I entreprise E01, grunnarbeider er alle masser kjørt ut. Området er stengt av og det
pågår nå kun setningsmåling på plassen.
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Det jobbes aktivt med å samle underlagsdokumentasjon til utslippstillatelse og KU, og
arbeidet skal være ferdig innen utgangen av august.
Tilbudsfrister til konkurransene E02, E11, E12 og E13 er satt til medio juni. Fremdrift på
dette er i henhold til prognose.

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 ved rapportering pr. utgangen av mai.
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