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Møteinnkalling - Virkssomhetsbesøk  
 

Vennesla kontrollutvalg 

 
Dato: 22.02.2018 kl. 12:00  (NB. Oppmøte 11.45 pga. 

adgangskontroll) 

 

Møtested: Odderøya Renseanlegg – Sjølystveien 31 

Kristiansand (NB: Merk møtested) 

 

Arkivsak: 18/00116  
Arkivkode: 033   

 
Forfall meldes til sekretær for utvalget på e-post: sander.haga.ask@temark.no eller på tlf: 99 35 58 99. 

 

 

Vara møter kun på eget varsel. 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

1/18 18/00116-1 Godkjenning av møteinnkalling 22.02.2018 2 

Møteprotokoll 

1/18 18/00116-2 Godkjenning av protokoll fra møtet 14.11.2017 3 

Saker til behandling 

1/18 18/03445-1 Virksomhetsbesøk - Odderøya renseanlegg 4 

    

 
Sakene legges også ut på www.temark.no  

 

Arendal, 16.02.2018 

 

For kontrollutvalgsleder 

Oddbjørn Hagen 

 

Sander Haga Ask 

Sekretær 

mailto:sander.haga.ask@temark.no
http://www.temark.no/
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Møteinnkalling 

1/18 Godkjenning av møteinnkalling 22.02.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00116-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 22.02.2018 1/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkallingen godkjennes. 
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Møteprotokoll 

1/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 14.11.2017 

 
Arkivsak-dok.  18/00116-2 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 22.02.2018 1/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokoll fra møtet 14.11.2017 godkjennes. 

 

 

 
Vedlegg:  

- Protokoll Vennesla kontrollutvalg 14.11.2017 

 

 

Vedlegg til sak 
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Saker til behandling 

1/18 Virksomhetsbesøk - Odderøya renseanlegg 

 
Arkivsak-dok.  18/03445-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 22.02.2018 1/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til foreløpig orientering. 

 

Kontrollutvalget ber om en skriftlig tilbakemelding/evaluering når prosjektet er ferdigstilt. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Det er blitt kjent gjennom media at det nye renseanlegget på Odderøya trolig kan bli over 60 

millioner kroner dyrere enn budsjettert. Som følge av dette har kontrollutvalget i Kristiansand 

kommune blitt orientert om i forbindelse med sitt møte 21.09.2017. Kontrollutvalget i 

Kristiansand har invitert kontrollutvalget i Vennesla til et felles virksomhetsbesøk på 

renseanlegget for å bli orientert saken. Kontrollutvalget får derfor en egen sak til orientering og 

som forberedelse til virksomhetsbesøket. 

 

Saksopplysninger: 

Det nye kloakkrenseanlegget på Odderøya integrere delvis det gamle renseanlegget fra 1993. 

Kapasiteten økes dermed til å kunne betjene 140 000 mennesker i kommunene Vennesla og 

Kristiansand. Renseprosessen er forbedret med et biologisk anlegg på kloakken og et ekstra filter 

på avtrekket i den nye pipa. Dessuten skal det nye anlegget produsere både varme og strøm av 

gass fra anlegget, så det blir slutt på fakling (kontrollert brenning av gass). 

 

Driftsøkonomien er ventet å være mer effektiv enn dagens situasjon. Byggekostnadene har økt 

fra 418,5millioner kroner i opprinnelig budsjett til 478,3 millioner kroner, som innebærer økte 

kostnader på drøyt 60 millioner kroner. Prosjektleder har uttalt til media at noen av de økte 

kostnadene kommer som følge av dårlig fjell, og dermed kostnader til å transportere bort masse 

og til å fjerne vann som lekker fra taket.  

 

Renseanlegget faller inn under selvkostområdet (definisjon: selvkost er den totale 

kostnadsøkningen en kommune eller et selskap har ved å produsere en bestemt vare eller 

tjeneste) og det medfører i praksis at renseanlegget finansieres gjennom de kommunale vann- og 

avløpsavgiftene.  

 

Med bakgrunn i de siste opplysningene som har fremkommet i media om at sveisearbeidene på 

anlegget ikke er i henhold til gjeldende standarder, har Kristiansand kontrollutvalg bedt om å få 

en skriftlig tilbakemelding på følgende: 
- Har kommunen nødvendig kontroll over byggingen av renseanlegget? 
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- Hvilke konsekvenser har kvaliteten på sveisearbeidet som er utført, både med tanke på fremdrift 

og kostnader? 

 

 

Kristiansand kommune ved prosjektleder for utbyggingen av Odderøya renseanlegg har gitt en 

skriftlig redegjørelse på punktene over i brev datert 31.01.18. Sammen med redegjørelsen fikk 

kontrollutvalget oversendt et notat: «Odderøya renseanlegg – entreprise E61 Maskin og prosess 

og bakgrunnsinformasjon om anskaffelsen, fremdrift m. m.» datert 31.01.18.  

 

Følgende går frem av den skriftlige redegjørelsen knyttet til de to spørsmålene: 

 

 

Har kommunen nødvendig kontroll over byggingen av renseanlegget? 

Anskaffelsen av entreprisen som inkluderer sveisearbeidet ble gjennomført i tråd med lov om 

offentlige anskaffelser, og forskrift om offentlige anskaffelser. Kontrakt ble inngått etter Norsk 

Standard 8405 (NS8405). I kontrakten står de kvalitetskrav entreprenøren forplikter seg til å 

levere etter, blant annet krav til utstyr, materialkvaliteter og krav til sveisemetoder og 

dokumentasjon for utført sveisearbeid. 

 

Denne entreprisen, sammen med de øvrige entrepriser, følges opp i byggefasen blant annet 

gjennom jevnlige byggemøter hver 14nde dag, samhandlingsmøter hver 14nde dag, egne 

fremdriftsmøter – som pr nå er ukentlige, egne særmøter og daglig oppfølging med skriftlig 

korrespondanse eller muntlig kommunikasjon på byggeplass. 

 

Prosjektledelsen har utarbeidet et notat om anskaffelsen av entreprisen for maskin og prosess, 

fremdriften i denne leveransen og spesielt fremdriften knyttet til det utførte sveisearbeidet og 

avdekkingen av svakhetene ved dette. Notatet er vedlagt. 

 

Når byggherren har definert kvalitetskrav i kontraktsgrunnlaget er det entreprenøren som 

gjennom kontraktsinngåelsen forplikter seg til å levere i henhold til disse kvalitetskravene. 

Byggherren vil da ved kontroll kunne avklare om leveransen er etter kontrakt eller om den 

inneholder feil eller mangler som må utbedres. Vedlagte notat viser oversikten over utviklingen i 

utfordringene knyttet til sveiser og hvordan byggherren har tatt tak i dette. 

 

På bakgrunn av vedlagte notat mener prosjektledelsen at Kristiansand kommune har nødvendig 

kontroll over byggingen av renseanlegget. 

 

Hvilke konsekvenser har kvaliteten på sveisearbeidet som er utført, både med tanke på 

fremdrift og kostnader? 

 

Utført sveisearbeid har direkte konsekvenser for fremdriften. Opprinnelig skulle det nye 

renseanlegget driftsettes i april/mai 2017. Når den milepælen ikke ble nådd, skyldtes det i 

utgangspunktet ikke sveisearbeid, men annet arbeid/leveranser som var forsinket. Nytt mål var å 

sette det nye anlegget i drift i slutten av september 2017. Når den milepælen heller ikke ble nådd, 

skyldtes det delvis forsinkelser i en komplisert rehabilitering av eksisterende renseanlegg og 

delvis at vi i september begynte å ane at kvaliteten på sveisearbeidet var mangelfull. Ettersom 

svakhetene ved det utførte sveisearbeidet ble ytterligere avdekket utover høsten 2017 ble det 

tydelig at dette ville føre til ytterligere forsinkelser. 

 

Status i dag er at vi ikke har en dato for når vi kan sette det nye renseanlegget i drift. Årsaken til 

at vi ikke vet dette er ene og alene det utførte sveisearbeidet. Hadde kvaliteten på arbeidet vært 
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etter kontrakt, ville vi i dag hatt drift på det nye renseanlegget. I disse dager jobbes det frem en 

løsning for å kunne utbedre sveisearbeidet, for deretter å bli ferdig med utbyggingen og kunne 

sette renseanlegget i drift. Prosjektledelsen mener at dette skal kunne gjennomføres i løpet av 

2018. 

 

Vi har holdt tilbake midler fra entreprenøren som har utført sveisearbeidet. Dette har vi holdt 

igjen for eventuelt å kunne dekke utgiftene til utbedring. I kontrakten til entreprenøren er posten 

for rør 8,3 millioner kroner. Denne posten inkluderer sveisearbeid. Byggherren har holdt igjen 

utbetalinger til entreprenøren som er vesentlig større enn dette beløpet. Hvor mye utbedringene 

vil koste er umulig å si noe om pr i dag. Det er vår klare forventning at utbedringene og den 

ytterligere forsinkelsen ikke skal øke utgiftene for Kristiansand kommune. Vi har skriftlig 

kommunisert til entreprenøren at alle nødvendige utbedringer må gjøres for entreprenørens egen 

regning og påløpte kostnader på grunn av forsinkelsen vil adresseres entreprenøren. 

 

Som kjent er prognosen for utbyggingen 478 millioner kroner, med budsjett på 418 millioner 

kroner. Utført sveisearbeid eller utbedringer av dette er ikke en del av de 60 millionene 

prognosen er over budsjett. 

 

Det vises for øvrig til Notat: «Odderøya renseanlegg – entreprise E61 Maskin og prosess og 

bakgrunnsinformasjon om anskaffelsen, fremdrift m. m.» som også er vedlagt saken 

 

Det bli gjennomført en felles omvisning i Odderøya renseanlegg sammen med kontrollutvalget i 

Kristiansand kommune. Odderøya renseanlegg er et interkommunalt selskap eiet av Kristiansand 

kommune og Vennesla kommune. Selskapet er et rent driftsselskap som driftes av Kristiansand 

kommunes avløpsavdeling.  

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta saken til foreløpig orientering. Videre anbefaler 

sekretariatet om at kontrollutvalget ber om en skriftlig tilbakemelding/evaluering når prosjektet 

er ferdigstilt. 

 

 
Vedlegg:  

- Skriftlig redegjørelse vedr. kostnadssprekken på renseanlegget på Odderøya 

- Notat: Odderøya renseanlegg – entreprise E61 Maskin og prosess og bakgrunnsinformasjon om 

anskaffelsen, fremdrift m. m 

 

 

Vedlegg til sak 
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