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Kommunedirektørens innstilling: 

1. Selskapsavtale for Nordre Follo renseanlegg IKS, punkt 11.1 vedrørende 
låneramme endres slik at lånerammen settes til 500 mill. kroner.  

 

 
Ås, 15.08.2022 

 
Tom-Arne Tørfoss Emil Schmidt 
kommunedirektør Økonomisjef 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for næring og miljø 

Hovedutvalg for teknikk og plan 
Formannskap 

Kommunestyre  
 
Vedlegg: 

1.  Søknad om økt låneramme for Nordre Follo Renseanlegg IKS  
2. Notat - nytt renseanlegg fase 1 - budsjett - investeringskalkyle  

3. Vurdering av alternativer til ombyggig  
4. Selskapsavtale 23-feb-2022 Nordre Follo Renseanlegg IKS 
 

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Spillvann fra store deler av Nordre Follo kommune og nordre del av Ås kommune 
føres i dag til Nordre Follo Renseanlegg IKS på Vinterbro. Her renses 

avløpsvannet i henhold til krav fra Statsforvalteren. Renseanlegget vil ikke kunne 
overholde rensekravene med den befolkningsutviklingen man ser for seg i denne 

regionen, og Statsforvalteren har derfor pålagt renseanlegget å utarbeide en 
fremdriftsplan som viser hvordan kapasitetsutfordringene skal løses. 
 

Konsept for utvidelse av Nordre follo Renseanlegg ble behandlet av 
kommunestyret i sak 21/21, den 5.5.2021. 

 Kommunestyret vedtok følgende: 
 

Kommunestyrets vedtak 05.05.2021:  
1. Nordre Follo Renseanlegg gjennomfører en trinnvis utvidelse av dagens 
renseanlegg på Vinterbro (alternativ 3), for å sikre regionens behov for 

avløpsrensing frem mot 2080, i overensstemmelse med krav satt i 
utslippstillatelsen fra Statsforvalteren i Oslo og Viken.  

2. Selskapsavtalens pkt. 11.1 endres til: Selskapets låneramme settes til kr. 300 
millioner. Selskapet kan bare ta opp lån til kapitalformål eller til konvertering av 
gammel gjeld. 

 
 

Etter at dette vedtaket ble fattet har pandemi og krigen i Ukraina skapt endrede 
råvare- og materialpriser som får store konsekvenser for kostnadene ved å sikre 
trygg og miljømessig sikker, fremtidig rensing av avløpsvannet. Effekten av 

endrede byggepriser leder til en kostnadsvekst utenfor tidligere 
sikkerhetsmarginer. I styremøte for Nordre Follo renseanlegg IKS den 14.6.2022 

ble det besluttet at det var høyst nødvendig å videreføre prosjektet, til tross for 
den betydelige økingen i råvare- og materialpriser.  
 

På grunn av økte priser i markedet er det behov for å øke lånerammen fra 300 
mill. kr til 500 mill. kr.  Styret for Nordre Follo har derfor søkt om økt 

låneramme, jf. vedlegg 1.  Det er redegjort nærmere for økningen i vedlegg 2.   
 
 

Fakta i saken: 
Nordre Follo Renseanlegg IKS (heretter kalt «NFR») ble etablert i 1971 for å 

kunne ta imot avløpsvann fra kommunen Ås, Ski og Oppegård.  Ås kommune 
eier i dag 9 % av selskapet og Nordre Follo kommune eier 91 %.  
 

Dagens nitrogenrenseanlegg, som ble bygget i 1997, er en flaskehals i 
renseprosessen og er allerede ved grensen for forventet levetid. Det er et 

påtrengende behov å få dette anlegget erstattet med et nytt anlegg med bedre 
kapasitet.  
 

Selskapsavtaler for interkommunale selskap må inneholde et tak for samlet 
låneopptak for IKS’et.  Ihht § 4 i Lov om interkommunale selskap er det 

kommunestyret i eierkommunene som vedtar selskapsavtalen. Behovet for å øke 
selskapets låneramme må derfor behandles i kommunestyret i eierkommunene.  
 

https://www.as.kommune.no/ato/p360/v1/1237190_1_1-pdf.1237190o9f7f.pdf
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Det er ikke nødvendig at kommunestyret vedtar kommunal garanti til IKS’er. 
Men långiver vil automatisk legge inn eierkommunene som garantister ut ifra 

eierandel når IKS’et tar opp lån. Dette vil si 91 % for Nordre Follo kommune og 9 
% for Ås kommune.  Dette gir et samlet garantiansvar for Nordre Follo kommune 
på inntil 455 mill. kroner og inntil 45 mill. kr for Ås kommune. 

 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Siden den økte investeringen er innenfor selvkostområdet, vil kostnadene bli 
dekket gjennom avløpsgebyret innbyggerne betaler. Det vil derfor ikke bli økte 

driftsutgifter som må dekkes innenfor ordinær driftsramme. 

 
 

Miljømessige konsekvenser: 
Det nåværende nitrogenrenseanleggets beregnede levetid er overskredet. Bryter 

det sammen, vil uønskede utslipp av nitrogen bli tilført Bunnefjorden med store 
negative miljømessige konsekvenser som resultat. 
 

Tiltaket vil bidra å sikre forsvarlig rensing av avløpsvannet som sendes ut til 
Bunnefjorden, noe som har stor betydning for vannkvaliteten i fjorden. 

 
Alternativer: 
I forbindelse med kostnadsøkningene for utvidelse av renseanlegget er det også 

foretatt en vurdering av om beslutningen om å utvide renseanlegget fortsatt er 
det riktige valget fremfor en løsning med fjellanlegg eller overføring til 

Bekkelaget. Nye kalkyler viser at tidligere konklusjon om å utvide nåværende 
renseanlegg fortsatt gir lavest netto nåverdi. Det er mest lønnsomt for 
eierkommunene og for innbyggerne ettersom det vil gi den desidert laveste 

gebyrbelastningen av de tre alternativene.  

Dette er kvalitetssikret av Cowi, jf. vedlegg 3, der deres konklusjon er slik: «Det 
er vår vurdering at prisendringene for alternativet, fjellanlegg er tilsvarende, 

mens overføringsalternativet sannsynligvis har hatt en høyere prisstigning enn 
ombygging på eksisterende tomt».  

Det nåværende nitrogenrenseanleggets beregnede levetid er overskredet. Bryter 

det sammen vil det ha store negative miljømessige konsekvenser som resultat. 
Det vurderes derfor som nødvendig med å få en økt låneramme til selskapet så 
raskt som mulig slik at prosjektet kan gjennomføres som planlagt. En utsettelse 

eller en forsinkelse vil kunne få store konsekvenser.  

 
Vurdering 

Det fremgår av gjeldende selskapsavtales pkt 7.4.3 at den enkelte representant i 

representantskapet er underlagt instruksjonsmyndighet fra eget kommunestyre. 
I denne saken er det aktuelt med en betydelig økning i NFRs låneramme. På 

denne bakgrunn anbefaler kommunedirektøren at kommunestyret gir sin 
tilslutning til forslaget til justert låneramme i forkant av representantskapets 
behandling.  
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I henhold til selskapsavtalen eier Ås kommune 9 % av NFR, og må følgelig svare 
for tilsvarende del av selskapets lån – i dette tilfelle vil det være inntil 45 mill. 

kroner.  

Kommunedirektøren har vurdert risikoen for kommunen ved den økte 
lånerammen, og finner at risikoen for kommunen er liten først og fremst fordi 

finanskostnadene ved lånet vil dekkes av gebyrbetaling fra innbyggerne.  Tiltaket 
vil medføre økte gebyrer for innbyggerne, men er samtidig viktig for å sikre  
forsvarlig rensing av avløpsvannet til Bunnefjorden. 

 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
 


