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Nordre Follo Renseanlegg IKS - Utvidelse av låneramme 

 
Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 14/03460-62 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.03.2019 
Formannskapet            
Kommunestyret            

 
Rådmannens innstilling: 

1. Ås kommune stiller garanti for utvidet låneopptak for Nordre Follo 
Renseanlegg på inntil 6,3 mill. kr. Garantien tilsvarer Ås kommunes andel på 
9% av ønsket totalramme på 70 mill. kr.  

2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling. Lånets løpetid er 30 år.  
3. Garantien forutsetter fylkesmannens godkjenning. 

 
Ås, 18.02.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Selskapsavtale 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Relevante dokumenter vedlagt saken 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Nordre Follo Renseanlegg IKS 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Nordre Follo Renseanlegg IKS eies av Oppegård (33%), Ski (58%) og Ås kommuner 
(9%).  
 
Renseanlegget nærmer seg grensen for behandlingskapasitet og forventede levetid. 
Behovet for utbedringer øker. Miljøkravene til rensing ligger fast. For å overholde 
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rensekravene må det gjennomføres rehabiliteringer. Investeringsbehov i 
økonomiplanperioden er beregnet til ca. 40 mill. kroner. I tillegg må det tas høyde for 
uforutsette hendelser som vil innebære ytterligere behov for rehabilitering. Ved 
utløpet av 2018 var selskapets langsiktig restgjeld på 20,1 mill. kroner. Det er derfor 
behov for å øke selskapets låneramme fra dagens 30 mill. til 70 mill. Lån blir først tatt 
opp når behovet skulle oppstå. Ski og Oppegård kommuner har i 2018 vedtatt 
likelydende saker. 
 
Fakta i saken: 
Nordre Follo Renseanlegg IKS må overholde krav gitt i utslippstillatelse fra 27.april 
2011. 7. desember 2015 pålegges Nordre Follo Renseanlegg IKS, av Fylkesmannen 
i Oslo og Akershus, å utrede en helhetlig løsning som skal sikre regionens fremtidige 
behov for avløpsrensing frem mot 2070-2080, samt utarbeide en plan for innfasing av 
kapasitetsøkende tiltak for å kunne møte behovene inntil helhetlig løsning er på 
plass. Nytt utslippspunkt i Bunnefjorden skal også vurderes. 
 
Nordre Follo Renseanlegg må gjennomføre rehabiliteringsinvesteringer for å utbedre 
kjente feil og mangler på ca. 40 mill. kroner. Prosjektene omfatter nye løsninger for 
sikker og energieffektiv gassbehandling, herunder ny fakkel med styresystem og nye 
løsninger for bedre energiutnyttelse av gassen. Videre må utslippsanlegget ved 
Sjødalstrand rehabiliteres. Utslippssystemet er fra 1972 og deler av det undersjøiske 
systemet er knekt og er ikke i henhold til utslippstillatelsen.  
 
Det må også tas høyde for rehabilitering ut over det som er avdekket til nå i 
anleggets restlevetid. Arbeidet med planlegging og estimering av langsiktig løsning 
for rensing av eierkommunenes avløpsvann er etter pålegg fra Fylkesmannen startet. 
Det utredes 3 alternativer:  
 

 Rehabilitering og utvidelse av eksisterende anlegg. 

 Nytt renseanlegg i nærheten av eksisterende anlegg. 

 Overføring av eierkommunenes avløpsvann til Bekkelaget renseanlegg. 
 
Identifiserte og påkrevde rehabiliteringsinvesteringer kan komme til å ligge mellom 
40-50 mill. kroner. Total ny låneramme bør i henhold til dette settes til 70 mill. kroner. 
Når valg av langsiktig løsning er utredet vil ny sak fremmes for eierkommunene for 
endelig beslutning.  
 
Hjemmelsgrunnlag 
I henhold til selskapsavtalen punkt 7.5.3 fremgår at: 
«Endringer av selskapsavtalen krever tilslutning fra samtlige representanter. Gjelder 
slike endringer forhold som er omtalt i § 4, 3. ledd, i lov om interkommunale 
selskaper. Må den enkelte deltaker (kommunestyret selv) i selskapet gi sin tilslutning 
til endringer.» 
 
I lov om interkommunale selskaper har § 4, 3 ledd følgende ordlyd: 
«Selskapsavtalen skal i det minste angi følgende: 

1. selskapets foretaksnavn; 

2. angivelse av deltakerne; 

3. selskapets formål; 

4. den kommune der selskapet har sitt hovedkontor; 
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5. antall styremedlemmer; 

6. deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet; 

7. den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers 

ansvarsandel i selskapet dersom denne avviker fra eierandelen; 

8. antall medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer den 

enkelte deltaker oppnevner; 

9. annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen.» 

I medhold av § 4, 3. ledd punkt 6. fremmes saken for deltakernes kommunestyrer. I 
tråd med forskrift om kommunale garantier § 6 skal garantien som foreslås i denne 
saken godkjennes av statlig myndighet.   
 
Vurdering: 
Det er etter pålegg fra fylkesmannen gjort grundige vurderinger for å komme frem til 
påkrevd rehabiliteringstiltak. Nitrogenrensetrinnet, gassbehandlingsanlegget og 
utslippsanlegget må  gjennomgå rehabilitering for å unngå kritiske situasjoner og 
uønskede utslipp. De planlagte tiltakene kan ikke gjennomføres uten en økning av 
selskapets låneramme. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Nordre Follo Renseanlegg IKS leverer en lovpålagt tjeneste for eierne innenfor 
selvkostområdet. Økt lån skal brukes til å levere disse tjenestene i tråd med 
selskapsavtalens bestemmelser og fylkesmannens krav.  Hvor stor del av den økede 
lånerammen som vil bli benyttet, avhenger av hvor kostnadskrevende rehabiliterings-
investeringene vil bli. Det vil ikke bli tatt opp større lån enn nødvendig for å finansiere 
rehabiliterings-investeringene.  
 
Eksempel på finanskostnader ved alternative nivåer på låneopptak: 
   

Lån er opptatt i kommunalbanken og i 
KLP  
Det forutsettes uforandret rentenivå – 
beløp i tusen kroner. 

Dagens* 
finansutgifter 
med ca. 22 
mill. kroner i 
restgjeld 

Finansutgifter 
ved lån på 
ca. 44 mill. 
kroner 

Finansutgifter 
ved lån på 
ca. 66 mill. 
kroner 

Andel finansutgifter Ski kommune -1 811 -3 622 -5 433 

Andel finansutgifter Oppegård 
kommune -1 030 -2 060 -3 090 

Andel finansutgifter Ås kommune -281 -562 -843 

Sum finanskostnader -3 122 -6 244 -9 366 

    * Januar 2018 
Kostnadene fordeles på innbyggerne og belastes gjennom gebyrer for kommunale 
avgifter. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Nordre Follo Renseanlegg IKS er et av Norges mest miljøvennlige renseanlegg.  
Anlegget har implementert et eget gasskraftverk som produserer elektrisk kraft, i 
størrelsesorden 4-500.000 kWh/år, og en tilsvarende energimengde i form av varmt 
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vann.  Energien produseres fra virksomhetens egen gassproduksjon og brukes til å 
redusere eksternt anskaffet elektrisk kraft.   
 
Renseanlegget bidrar til opprettholdelse av vannkvaliteten i Bunnefjorden. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Det er avgjørende for overholdelse av gjeldende utslippstillatelse og miljøtilstand i 
Bunnefjorden og Indre Oslofjord at selskapet gjennomfører nødvendig investering for 
å opprettholde rasjonell drift.  
 
Rådmannen anbefaler at Nordre Follo Renseanlegg IKS’ låneramme utvides fra 30 
mill. kroner til 70 mill. kroner for gjennomføring av nødvendige investeringer. For Ås 
kommune sin andel på 9 % vil dette bety en utvidelse fra 3,6 mill. kr til 6,3 mil. kr. Det 
anbefales at garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 


