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Her kom er overskriftIVAR IKS skal sikre regionen markedets 

mest konkurransedyktige VAR-tjenester

v/ Avd.leder Njål Erland

En aktiv medspiller for regional utvikling.



IVAR i et større perspektiv – FN sine bærekraftmål
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5 konkrete bærekrafts-mål
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Sirkulær økonomi – Bærekraftig utvikling

Verdiskapning med basis i kjerne/selvkostvirksomheten
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• Formål: hente ut ressurser fra restavfallet. Redusere fossile 

CO2 utslipp. Sirkulær økonomi og klimatiltak

• Kildesortering og materialgjenvinning av husholdningsavfall: 

– I dag: 65 % 

– Mål : 75 %, i tråd med EU –mål 

• Hente ut 25% før rest går til forbrenning via transportbånd
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ESA - Ettersorteringsanlegget



Grødaland - Våtorganisk avfall («brun dunk»)

• Mottak av våtorganisk avfall (brun dunk + kloakkslam + næringsavfall)

• Produksjon av biogass og gjødsel

• Mulighet: Forbrenningsanlegg treflis – produksjon av fjernvarme og CO2
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IVAR som byggherre – hva med gjenbruksmasser

• Byggeherre på større anlegg – ny hovedvannledning på 32 km – 1500 mm

• Ønsker bærekraftige løsninger på anlegg

• Positiv til gjenbruksmasser på anlegg

• Opptatt av sunn konkurranse

• Tekniske krav til utførelse

• IVAR vil gå foran – ta samfunnsansvar

• IVAR villig til å bruke penger på bærekraftige løsninger 

• Hvordan får vi til dette?
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Gjenbruksmasser – hvordan få til økt gjenbruk ?

• Myndighetskrav (eksternt krav)

• Aksept for gjenbruksprodukt 

• Krav til bruk av gjenbruksprodukt – en andel (?)

• Økonomisk insitament for gjenbruk – konkurransefordel (?)

• IVAR klar for en diskusjon om hvordan vi kan oppnå økt gjenbruk / materialgjenvinning
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Takk for oppmerksomheten
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