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Vårt oppdrag er å levere kostnadseffektive

RENT
VANN
INGEN
SELVFØLGE
E
R

vanntjenester med høy kvalitet og høy sikkerhet
til eierkommunene. NRV IKS og NRA IKS inngår
i en svært viktig verdikjede – som med fordel bør
betraktes som en sirkel. Vi har vannet kun til låns.
Vi henter vann fra Glomma, behandler det og
leverer til teknisk etat i eierkommunene. De
bringer drikkevannet til sine abonnenter og tar imot
avløpsvann, som de leverer tilbake til oss.
Dette krever god kompetanse, planlegging og dialog
med eierkommunene.
Våre dyktige medarbeidere er selskapets viktigste
ressurs. De sørger for at anleggene er i drift døgnet
rundt, hele året, uavhengig av hva som skulle inntreffe.
Samtidig planlegger og videreutvikler de virksomheten slik at vi kan produsere gode og kostnadseffektive tjenester også i fremtiden – til alles beste.
I nært samarbeid med de ansatte har vi i 2017
reorganisert virksomheten. Formålet har vært å
tilrettelegge for enda bedre vanntjenester gjennom
økt ressursutnyttelse, styrket fagmiljø, samt en
mer tverrfaglig og robust organisering. Et bærende
prinsipp er å eie alle prosesser som gjentas, mens
spisskompetanse og kapasitet hentes inn for å ta
topper og unike oppdrag. Redusert bruk av ekstern
kompetanse har krevd at vi rekrutterer ny kompetanse og mer kapasitet. Dette gir en dobbelt positiv
effekt i form av reduserte totalkostnader og økt
kompetanse.

våre eiere forventer av oss. Det setter oss i stand
til å levere i henhold til eierkommunenes bestilling,
også når det smarte samfunn tar mer form.
Fra januar 2018 har NRV IKS og NRA IKS en felles
driftsorganisasjon. Avdeling Drift har ansvar for at
NRA IKS renser avløpsvannet – alltid. Avdeling
Eiendom og anlegg har ansvar for at våre installasjoner
er i god stand. Avdeling Utvikling har ansvar for å
planlegge og gjennomføre utviklingsprosjekter.
NorAnalyse er organisert som en egen avdeling,
mens støttefunksjoner som IT, HR, økonomi er
organisert i stab og administrasjonsavdeling.
Medarbeiderne er nøkkelen til vår suksess! Vi må
hele tiden være bevisst på å videreutvikle kompetansen,
for å kunne håndtere nye utfordringer og realisere
mer effektive og miljøriktige måter å drive vår
virksomhet.
Vi har fra vår foreldre generasjon arvet en infrastruktur som er viktig for vårt samfunn. Det er viktig
at vi gir de kommende generasjoner de samme gode
forutsetninger som vi fikk. Dette er et stort ansvar og
vi må være vårt ansvar bevisst.

Godt samarbeid med våre eiere,
felles prioriteringer og nødvendig
kompetanse gjør oss godt rustet til
å møte fremtiden.

Reorganisering og rekruttering er en forutsetning
for å møte de fremtidige utfordringer samfunnet og

Thomes Trømborg
Daglig leder
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STYRELEDER
ORDET

Tid for nytt løft

Nedre Romerike har nytt godt av store investeringer
på 1970-80 tallet i den interkommunale infrastrukturen for avløpsvann. Betydelig befolkningsvekst og
skjerpede krav forutsetter at vi tar et nytt løft. Med
god planlegging kan kostnadene for dette begrenses.
Alle skal kunne forvente at NRA IKS kan ta imot
avløpsvann, rense og levere det tilbake til naturen
med minst like god kvalitet som da vi fikk vannet til
låns.

H
A
R

Renseanlegget har i dag en maksimal kapasitet
på 1.400 liter per sekund. I ca. 250 timer hvert år i
perioden 2014-2016 var ikke dette tilstrekkelig, selv
om tilførselen i snitt var ca. 600 liter per sekund.
Forklaringen ligger i at tilrenningen per døgn
er svært variabel som følge av nedbørsforhold,
snøsmelting og grunnvannsforhold. Idriftsettelse
av det ekstra rensetrinnet OREA i 2019 er et stort
skritt i riktig retning mot NRA IKS sin visjon om
nullutslipp av urenset avløpsvann. Tidsperioden med
manglende rensekapasitet reduseres fra 250 timer
per år til i størrelsesorden 10 timer per år.
Med kapasitet i OREA til å rense overløp fra hovedanlegget øker også mulighetene for økt kapasitet
på store pumpestasjoner for derigjennom å redusere
lokale overløp. En helhetlig avløpshåndtering med
resipienten i fokus tilsier behov for en større grad
av samordning av tiltak mellom NRA IKS og eierkommunene for å oppnå optimale løsninger med
hensyn til å redusere samlet utslipp fra transportsystem og renseanlegg.
Kapasiteten på renseanlegget styres ikke bare av
tilførte avløpsmengder, men også av stoffbelastningen, dvs. innholdet i tilført avløpsvann. Stoffbelastningen er direkte avhengig av antall tilknyttede
personer og av næringsforbruk. Tilførselen vil i noen
grad påvirkes av variasjonene i vannmengdene.

LARS
NÆSS
Styrets leder

Regionen forventer en årlig befolkningsvekst på
1,9 %. Det innebærer at antall innbyggere i dagens
eierkommuner forventes å fordoble seg omtrent
hvert 40 – 50ende år.
Allerede i år 2024 vil kapasiteten for stoffmengder i
hovedanlegget bli overskredet, ifølge prognosen.
I tillegg vil kapasiteten i andre deler av infrastrukturen ikke kunne dekke behovet i nær fremtid.
Utslipp av urenset avløpsvann til Nitelva er ikke
akseptabelt, både av hensyn til å overholde samlet
utslippskrav for anlegget, og at utslippet skjer i
et sentrumsnært område. Med andre ord må det
gjøres tiltak for at NRA IKS skal kunne ta imot alt
avløpsvann fra eierkommunene – alltid.

Renseanlegget RA-2 ble åpnet i 1974 og har i
mindre grad blitt modernisert. Dette har gitt lave
produksjonskostnader. Med byggingen av OREA har
vi begynt, men arbeidet med å utbedre og å utvide
produksjons- og distribusjonskapasiteten må videreføres for at vi skal kunne løse vårt samfunnsoppdrag også i fremtiden.
Administrasjonen og styret for NRA IKS har
utarbeidet en plan for hvordan den interkommunale
infrastrukturen bør rustes opp de neste tiårene. Vi
vil nå bruke tid på å kvalitetssikre dette i tett dialog
med eierkommunene.
Når innbyggerne på Nedre Romerike skal sikres
en forsvarlig håndtering av avløpsvann, har vi en
plikt for at dette gjøres mest mulig kostnadseffektivt. De samlede kostnader blir lavere når store
investeringer planlegges godt og sees i et langsiktig
perspektiv. Ledningsanlegg, fjellhaller og andre
bygningsmessige konstruksjoner med lang levetid
bygges og dimensjoneres med et 50-års perspektiv.
Til sammenligning vil tekniske installasjoner som
erfaringsmessig har en kortere levetid, dimensjoneres
deretter. Disse vil normalt planlegges i et 25-års
perspektiv, for å unngå unødig investering i overkapasitet.
For NRA IKS vil dette medføre at fremtidige finansutgifter øker. Ved å starte denne prosessen nå, har
vi tid til å planlegge gode tekniske og økonomiske
løsninger for å møte fremtiden, fremfor kostbare
kortsiktige reparasjoner av eksisterende anlegg
hvor manglende evne til å ta imot avløpsvannet
hindrer regionens vekst.
Det påhviler styret og ledelsen et betydelig ansvar.
Rensing av avløpsvann er en av samfunnets viktigste
hygiene- og helsefaktorer. NRA IKS må ligge i
forkant av samfunnsutviklingen.
Våre eierkommuner skal kunne utvikles uten å
måtte ta hensyn til eventuelle begrensninger i
kapasiteten eller kvaliteten på våre anlegg.
Innbyggerne skal kunne tilbys fremtidsrettede,
trygge og kostnadseffektive vanntjenester.
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OM
NRA IKS
Selskapets virksomhet

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) har som
formål å rense avløpsvann fra eierkommunene Lørenskog, Rælingen, Skedsmo og Nittedal (fra 2017)
før det slippes ut i Nitelva. Selskapet skal også
sørge for betryggende behandling, mellomlagring og sluttdisponering av slam som produseres
i renseanlegget.
NRA har i tillegg et driftsansvar for kommunale
hovedledninger og pumpestasjoner som er direkte
tilknyttet selskapets anlegg. Denne tilleggsvirksomheten reguleres gjennom egne avtaler.

Selskapets visjon og strategiske
fokusområder

Selskapene Nedre Romerike Vannverk IKS og
Nedre Romerike Avløpsselskap IKS har felles
administrasjon og trekker veksler på felles personale i betydelig utstrekning.

I 2016 utarbeidet selskapene i fellesskap strategien
- «Strategi NRV IKS og NRA IKS mot 2040».
Strategien skal bidra til at aktivitetene i hovedplanperioden er godt tilpasset et langsiktig perspektiv
hva gjelder gode veivalg og løsninger.

Visjonen

«Langsiktig og bærekraftig
forvaltning av vannressursene»
underbygges av de utarbeidede
delstrategier.

Delstrategier er utarbeidet for å nå våre
seks overordnede mål:
•
•
•
•
•
•

Tilstrekkelig kapasitet – alltid
Levere vannet tilbake med minst like god kvalitet
Klimanøytral virksomhet innen 2030
Vannfaglig kompetansesenter
Ledende på HMS-arbeid i vannbransjen
Kostnadseffektiv virksomhet
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EIERFORHOLD
NRA IKS eies av kommunene Lørenskog,

Rælingen, Skedsmo og Nittedal. Selskapet har
hovedkontor i Strandveien 22 som ligger på grensen
mellom Skedsmo og Rælingen kommune.
NRA er organisert som et interkommunalt selskap
i medhold av Lov om interkommunale selskaper.
Selskapet ble stiftet i 2007 og overtok virksomheten
til det tidligere A/S Sentralrenseanlegget RA-2 pr.
01.01.2008.
For Rælingen og Skedsmo utfører NRA drift av
kommunale hovedledninger og pumpestasjoner,
som er direkte tilknyttet selskapets anlegg.

Forhold som berører formål, ansvar, virkeområde
og eierforhold er regulert gjennom selskapsavtalen.
Denne kan lastes ned fra www.nrva.no.

Representantskapet

Til representantskapet velger kommunene åtte
medlemmer med personlige varamedlemmer – to
fra hver av eierkommunene. Representantene velges
for fire år om gangen. Hver eierkommune har én
stemme når beslutninger skal fattes.
Styrets leder og daglig leder deltar i representantskapets møter.

NRA har inngått en avtale med Lørenskog kommune
om drift av avløpstunnelen.
Eierkommunene eier og har økonomisk ansvar
for selskapet i samme forhold som de finansierer
selskapets virksomhet.

Representantskapets medlemmer i 2017
Ole Jacob Flæten, leder		 Skedsmo
Tore Berg		 Skedsmo
Ragnhild Bergheim, nestleder		Lørenskog
Knut Berg		Lørenskog
Øivind Sand		 Rælingen
Gro Langdalen		 Rælingen
Hilde Thorkildsen		 Nittedal
Ketil N. Eger		 Nittedal
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Ved utgangen av 2017
var det 67 personer
med ansettelsesforhold i NRA.

STYRET
PERSONALET
Styret består av fem medlemmer valgt av
representantskapet og ett medlem valgt av og
blant de ansatte.
Styrets medlemmer i 2017
Lars Næss, leder
Gunhild Lærum, nestleder
Nina Kristiansen, styremedlem
Jan Ole Enlid, styremedlem
Hendrik R. Panman, styremedlem
Tore Søsveen, ansatt valgte styremedlem

Personalet

Ved utgangen av 2017 var det 67 personer med
ansettelsesforhold i NRA. Flere av disse inngår
som tilgjengelige personalressurser for NRV.
Selskapene har en samarbeidsavtale. Det er
utarbeidet en fordelingsnøkkel, basert på loggførte
timer i 2017, som tilsier at NRV samlet har trukket
veksler på 33 av disse årsverkene.

Daglig leder

har sitt ansettelsesforhold i NRA og
leies ut på 50 % basis til NRV IKS.

pet
Representantska
6 medlemmer
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ORGANISASJON

Styret
6 medlemmer

Høsten 2014 etablerte selskapet en egen prosjekt
og planavdeling med ansvar for å gjennomføre
drifts- og investeringsprosjekter. Det ble i tillegg
gjort endringer i antall nivåer i organisasjonene,
slik at arbeidslederne, som har ansvar for å organisere
det daglige operative arbeidet, også har fått
personalansvar. Organisasjonsstrukturen ble
evalueret i 2017.

Daglig leder

I løpet av året er det gjennomført en prosess for å
utarbeide og forankre gode og gjenkjennbare medarbeider- og lederprinsipper, som skal praktiseres
i hele organisasjonen.

S
Kvalitet/Miljø/HM

NRA drift

r

e
Tekniske tjenest

Prosjekt og plan

Målet med prosessene har vært å synliggjøre
interne utfordringer og knytte de ulike avdelinger
og ansatte tettere sammen. Prosessene har vært
organisert med likeverdighet på tvers av organisasjonene.

Administrative
tjenester

Identitesprosjektet har identifisert samarbeidsverdier
og kjennetegn på mål av høy kvalitet på tvers av
organisasjonene.
Medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i oktober.
På en skala fra 1 til 6 ble gjennomsnitts resultatet
5,12. Dette er opp 0,29 i forhold til medarbeiderundersøkelse gjennomført oktober 2016.
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DRIFTEN
«Innbyggerne skal kunne
tilbys fremtidsrettede,
trygge og kostnadseffektive
vanntjenester!»

18

19

MOTTAK OG
A
RENSING V
AVLØPSVANN

UTSLIPPSKRAV
NRAs formål er å ta imot og
rense avløpsvannet fra eierkommunene i henhold til
utslippstillatelsen. Selskapet
har ansvar for anlegg som
transporterer avløpsvann fra
mer enn en kommune.

Fordeling av avløpsmengder

Tilført avløpsmengde i 2017 var på nivå med mengden
i 2016. Tabellen viser at den spesifikke avløpsmengden (l/pe*d) har økt noe fra foregående år.

NRA overholdt i 2017 alle krav gitt i

Eierkommunenes betaling til NRA gjøres ved en lik
fordeling mellom tilført avløpsmengde og tilknyttede personekvivalenter (pe).

Som følge av ombygging og etablering av ny
primærseparasjon, har total hydraulisk kapasitet
gjennom anlegget vært redusert store deler av året.
I 2017 gikk 2,5 % av tilført avløpsmengde i overløp,
mens den tilsvarende andelen i 2016 var 1,2 %.
Overløpsvannet medregnes i renseeffekten.

Rensegraden for NRA var i 2017 95,1 % for fosfor
og 75,9 % for nitrogen. NRA har et fokus på å
balansere renseeffekt opp mot bruk av fellingskjemikalier. Kjemikalieforbruket har både en
kostnadskonsekvens, ved innkjøp og ved økt slamproduksjon, og en miljøkonsekvens, med betydelig
bidrag til CO2-utslipp.

20000 000

Vannmengde, m3

NRA jobber målrettet for å minimere utslipp av
urenset avløpsvann (overløp), men erkjenner at
dagens anlegg ikke har nødvendig kapasitet til å
behandle de tilførte mengdene ved store nedbørshendelser. Denne situasjonen vil forbedres ved
igangkjøring av overløpsrenseanlegget OREA.

utslippstillatelsen fra Fylkesmannen i Oslo og
Akershus. De viktigste parameterne er rensegrad
for fosfor der kravet er 93 % rensing og nitrogen
der kravet er 70 %.

15000 000
10000 000
5000 000
-

2013

2014

Renset vannmengde

2015

2016

Selv om overløpsmengden var noe høyere i 2017
enn i 2016, var det totale fosforutslippet fra anlegget,
inkludert overløp, lavere enn foregående år. I 2017
ble det sluppet ut 3 884 kg fosfor, mens tilsvarende
tall for 2016 var 4 146 kg fosfor.

2017

Mengde til overløp

Overløp

Kommune

m3/år

l/pe*d

m3/år

l/pe*d

m3/år

l/pe*d

m3/år

l/pe*d

m3/år

l/pe*d

Skedsmo

8 832 077

397

10 027 310

449

9 712 040

430

9 720 340

427

9 582 976

442

Lørenskog

7 028 180

470

8 012 428

532

7 250 647

468

6 009 383

382

6 308 390

414

Rælingen

1 575 681

296

1 881 728

345

1 801 094

326

1 553 320

279

1 569 080

267

Total

17 435 938

410

19 921 466

465

18 763 781

430

17 283 043

392

17 460 446

408

Spesifikk avløpsmengde

Utslipp av fosfor

OREA
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Avløpsrenseprosessene
har i 2017 vært stabil
uten større hendelser.

Utnyttelse av slamressursen

avfukting i det biologiske rensetrinnet. Dette er et
viktig tiltak for arbeidsmiljøet og for levetiden på
teknisk utrustning, men det er en strømkrevende
prosess. Fratrukket energibruk til dette anlegget,
ville den årlige reduksjonen i strømforbruk vært 5,0 %.

Et viktig produkt fra renseprosessen er avløpsslam
som benyttes som jordforbedringsmiddel i landbruket.
Det ble i 2017 produsert i alt 14 062 tonn slam. Det
er en nedgang fra 18 765 tonn i 2016. Det ble kjørt
ut totalt 19 124 tonn slam til landbruket i 2017.

Selskapet har dermed nådd effektiviseringsmålet
vedrørende energi, men vi ser at det fortsatt er
rom for ytterligere reduksjoner. I løpet av 2016 ble
energiforbruket i alle installasjonene kartlagt for å
gi et beslutningsgrunnlag for prioritering av tiltak.
Selskapet arbeider videre med å definere gode
tekniske løsninger for fremtidig energioptimalisering.
Vi har ikke hatt tilstrekkelig kapasitet til å følge opp
dette godt nok i 2017.

I de periodene av året der landbruket ikke har
anledning til å ta imot slam, må det mellomlagres.
I 2017 tok NRA i bruk nytt mellomlager for slam
på Krogstad i Sørum kommune. Samtidig jobbes
det med avvikling av det gamle mellomlageret på
Maura i Ullensaker kommune.

Energi

Energiforbruket pr. m3 behandlet og mottatt avløpsvann skal for hvert av årene 2014 – 2017 reduseres
med 3,0 %. 2013 er referanseår. Gjennomsnittlig
spesifikt strømforbruk har med utgangspunkt i
2013 blitt redusert med 3,0 %.

Øvelser

Selskapet har identifisert tema det er behov for
å øve på, og følger årlig en plan for øvelser. Alle
uønskede hendelser evalueres i etterkant, for å gi
samme læringseffekt som planlagte øvelser.

Dette er oppnådd til tross for at det i 2016 ble i
nstallert et nytt anlegg for ventilasjon og

2013

2014

2015

2016

2017

Kostnadsutvikling

Med 2013 som referanseår har selskapet i gjeldende hovedplan fastsatt følgende
mål: “Netto driftskostnad pr innbygger skal ikke øke gjennom hovedplanperioden
2014-2017.” Tabellen viser at netto driftskostnad pr innbygger er økt med 2 % fra
2013 til 2017. Totalt i perioden 2014 til 2017 har netto driftskostnad vært 6,3 %
lavere enn i 2013. Målet vurderes derfor som oppnådd.
2013

37,4

39,3

43,7

Driftskostnader uten inflasjon (i 2013 kroner)

37,9

35,0

35,3

36,0

38,8

Renset avløpsmengde (mill. m³/år)

17,4

19,9

19,1

17,4

17,5

Driftskostnad i kr/m³

2,17

1,76

1,85

2,07

2,22

-19 %

5%

18 %

2%

298

294

294

331

-8 %

-10 %

-9 %

2%

18 259 231

17 390 941

17 041 649

Totalt energiforbruk kWh

10 959 292

10 037 325

9 223 829

9 750 155

9 411 521

Netto driftskostnad i kr/person

708 000

1 056 373

Kostnadsendring kr/person ift. 2013

Årlig reduksjon siden 2013

Energi

0,50

0,51

0,56

0,55

20 %

10 %

4%

3,0 %

2017

36,0

19 921 467

0,63

2016

37,9

17 435 938

kWh/m3

2015

Driftskostnader hele mill. kr.

Renset avløpsmengde, m3
Energiforbruk avfukting kWh

2014

Kostnadsendring kr/m³ ift. 2013
325

Driftskostnader er eksl. kapitalkostander (renter og avdrag/avskrivninger).
Prosjekter som er regnskapsført på drift er fratrukket. Driftskostnader er videre
redusert for inntekter fra andre aktiviteter enn kommunens selvkost samt for
strøm og nettleie.

Avløpsslam
benyttes
som
jordforbedringsmiddel
i
landbruket.

22

23

AKTUELLE
HENDELSER
For å sikre kvaliteten ved nyanlegg og profesjonalisere
prosjektgjennomføringen har NRA startet opp
arbeidet med å utarbeide en kvalitetshåndbok for
tekniske installasjoner. Denne bygger på den felles
VA-normen til Skedsmo, Lørenskog og Rælingen
kommune, men blir tilpasset selskapets behov.
Selskapet opplever at det gir stor egennytte å bidra
ved utvikling av bransjen.

I 2017 har ansatte bidratt i følgende
fora i Norsk Vann:
- Medlem i Samfunnskomiteen og Vannkomiteen
- Deltaker i arbeidsgruppen for Norsk Vanns
bærekraftstrategi
- Deltaker i styringsgruppen for prosjektet
Fysisk sikring av Vannforsyningen
- Deltaker i referansegruppen for Datasikkerhet
og bruk av skytjenester i vannforsyningen
- Flere innlegg i fagtreff og samlinger.

Tjenestekvalitet
Vurdering overholdelse av rensekrav
Vurdering slamhåndtering
Vurdering overløpsutslipp fra nettet

IVAR IKS

NRA har deltatt i utviklingen av et benchmarking
system for norsk vannbransje. Her sammenstilles
blant annet tjenestekvalitet, produksjonens bærekraft, selvkost ved avløpsbehandlingen og
investeringsnivå og nødvendige investeringer.
Nedenfor oppsummeres status for tjenestekvalitet

NRA har også avsluttet forprosjektet Økt fosfortilgjengelighet i slam, med støtte av RFFH. Resultatene i forprosjektet har vært så spennende, at
det er besluttet at det sammen med andre større
renseanlegg i Akershus skal søkes om midler til et
hovedprosjekt.

Selskapets rapportering gir innspill til kommunenes
rapportering.

Igangkjøring av nytt septikmottak

Forskning og utvikling

NRA har deltatt i forskningsprosjektet «Utvikling og
testing av arealgjerrig og energieffektiv biofilm- og
membranprosess for høgradig rensing av nitrogen og
fosfor», CiFIC. Prosjektet har vært støttet av
Regionalt Forsknigsfond Hovedstadet (RFFH).
Prosjektet er avsluttet i 2017 og sluttrapportering
pågår.

NRA IKS

Tønsberg
Renseanlegg
IKS

MOVAR IKS

Nordre Follo
renseanlegg
IKS

I 2017 ble nytt septikmottak i Lørenskog satt i drift.
Mottaket skal betjene alle NRAs eierkommuner.
Dette er en viktig hendelse, da gammelt mottak har
hatt store mangler i drift og sikring .Tilfeller med
påslipp av olje er markert redusert etter at septikmottaket ble tatt i bruk.

I 2017 har ansatte bidratt
i fora i Norsk Vann

Vurderingskriterier for standard på avløpsrensingen
God: 4 poeng i kvalitetsindeksen
Dårlig: 0 poeng i kvalitetsindeksen
Mangelfull: 2 poeng i kvalitetsindeksen
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Selskapets investeringer følger av
«Hovedplan for avløp 2014-2017»
samt de årlige budsjettvedtak.

INVESTERINGER
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HOVEDPLAN,
UTVIKLING,
OREA
BÆREKRAFTIG

KVALITETSHÅNDBOK OG

ØKT RENSEGRAD OG KAPASITET -

Hovedplan for avløp

NRA har i løpet av 2017 arbeidet med ny hovedplan.
Hovedplanen er selskapets overordnede operative
plan for håndtering av avløpsvann fra eierkommunene. Hovedplanen konkretiserer og gjør
ytterligere prioriteringer på bakgrunn av føringene
som er gitt i «Strategi NRV IKS og NRA IKS mot
2040». «Hovedplan for avløp 2014-2017» hadde økt
rensekapasitet som hovedprioritet, mens hovedprioritet for den neste planperiodene vil være
styrket leveringssikkerhet i rensing og transportsystemet. I tillegg vil økt ressursutnyttelse og mål
om klimanøytral virksomhet være en viktig ledestjerne for utviklingen i de kommende årene.
Eierne har bedt selskapet gjennomføre en
kvalitetssikring av hovedplanen og legge frem en
revidert hovedplan for avløp senest i 2019.

Bærekraftig utvikling

Selskapet har, sammen med NRV, satt «klimanøytral virksomhet innen 2030» som ett av sine
overordnede mål i «Strategi NRV IKS og NRA IKS
mot 2040». «Energinøytral virksomhet innen 2025»
er et delmål på vegen. For å utvikle sin kunnskap
om bærekraftig utvikling har selskapet engasjert
seg i Norsk Vann sitt strategi- og planarbeid for
bærekraftig utvikling i vannbransjen. I samarbeid
med forskningsinstituttet Sintef har selskapet søkt
støtte fra forskningsprogrammet FORKOMMUNE
om utvikling av et verktøy som har til formål å
operasjonalisere bærekraft i vannbransjen. Det er
en analysemodell for å teste overordnede planer og
enkelttiltak mht. miljømessig, økonomisk og sosial
bærekraft.

Hvilke investeringstiltak det har vært fokus på i 2017
og status for disse er omtalt i det etterfølgende.

Hovedtiltakene i inneværende planperiode er:

1.Økt rensegrad og kapasitet gjennom nye rensetrinn i hht. myndighetskrav.
2.Økt rensegrad og/eller kapasitet i eksisterende rensetrinn.
3.Økt ressursutnyttelse av slam ved produksjon av biogass til energiformål.
4.Bedret slamhåndtering gjennom nytt mellomlager slam i hht. myndighetskrav.

Kvalitetshåndbok for prosjektgjennomføring

Selskapet har i løpet 2017 utarbeidet Kvalitetshåndbok for prosjektgjennomføring.
Kvalitetshåndboken har som formål å sikre:
• god prosjektstyring med entydig fasedeling
og klare beslutningspunkter
• god kostnadsstyring og –kontroll
• god involvering av brukerne

Visjonen

«Langsiktig og bærekraftig forvaltning
av vannressursene» underbygges av de
utarbeidede delstrategier.

Utover dette kommer oppgradering av støttefunksjoner i renseanlegget, samt mindre tiltak for
bedring av sikkerheten i anleggene, bedring av
arbeids- og innemiljøet samt utskifting av maskiner
og utstyr.
Utenom mindre rammetiltak er det samlet sett
investert 158 millioner kroner i 2017, hvorav 143
millioner kroner i forannevnte hovedtiltak.

Økt rensegrad og kapasitet
gjennom nye rensetrinn - OREA

Det nye rensetrinnet OREA bygges for å dekke
flere formål:
AVLØPSSLAM
1. Møte den sterke befolkningsveksten
i regionen.
BENYTTES
2. Møte fremtidige klimaendringer
med mer
SOM
intense nedbørs- og flomhendelser.
JORDFORBEDRINGS3. Gjøre renseanlegget mer robust
i situasjoner
MIDDEL
der eksisterende rensetrinn helt
eller delvis er
I
ute av drift.
LANDBRUKET.
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OREA,
BIOGASS,
BEDRET

ØKT RENSEGRAD,

SLAMHÅNDTERING

OREA er det mest betydningsfulle tiltaket i planperioden og skal sikre oppfyllelse av målet om null
utslipp til Nitelva. Prosjektet imøtekommer
ambisjonen Fylkesmannen i Oslo og Akershus har
gitt selskapet med et krav om å «rense avløpsvannet som i dag går i overløp innen 01.01.2019».
Arbeidene i 2017 omfatter utsprengning av ny fjellhall for rensetrinnet og bygningsmessige arbeider
i forkant av teknisk installasjon. Selskapet har
kostnadsført 87 millioner kroner til utvikling av
OREA i 2017. Totalt er det kostnadsført
131 millioner kroner ved utgangen av 2017.
OREA planlegges driftsklart innen 01.01.2019, og
har en kostnadsramme på 258 millioner kroner.

Økt rensegrad og/eller kapasitet
i eksisterende rensetrinn

I inneværende planperiode har selskapet fokus på
oppgradering av forsedimentering og slamavvanning.
Oppgradering av slamavvanningen er gjennomført.
Eksisterende forsedimentering er i all hovedsak
teknologi og installasjoner fra 70-tallet som preges
av elde. Det innføres ny kompakt teknologi kalt
primærseparasjon gjennom filtrering. Primærseparasjon vil, i tillegg til ren utskifting av gammel
teknologi, tilrettelegge for kapasitetsøkning og mer
effektiv energiutnyttelse av slammet i et fremtidig
biogassanlegg.
Arbeidene i 2017 omfatter bygningsmessige arbeider
og teknisk installasjon. Selskapet har kostnadsført
23 millioner kroner i 2017. Totalt er det kostnadsført 30 millioner kroner ved utgangen av 2017.
Ny forsedimentering planlegges driftsklar i løpet
av 2. kvartal 2018, og har en kostnadsramme på
36,1 millioner kroner.
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Økt ressursutnyttelse av slammet
ved produksjon av biogass

Produksjonsanlegg for biogass forventes å bli det
største investeringstiltaket i neste planperiode 2018
til 2021. Tiltaket vil være en vesentlig bidragsyter på
selskapets veg mot energi- og klimanøytral virksomhet.
Produksjonsanlegg for biogass planlegges ferdigstilt
i 2022. For å sikre en grundig planleggingsprosess
ble planleggingen igangsatt med mulighetsstudie i
2016. I løpet av 2. halvår 2016 og 2017 er det gjennomført forprosjektering. Beslutning om realisering
forventes 1. halvår 2018.
Selskapet har kostnadsført 7,7 millioner kroner til
planlegging i 2017. Totalt er det kostnadsført
8,2 millioner kroner ved utgangen av 2017.

Bedret slamhåndtering med nytt
mellomlager

Selskapet har de senere årene hatt god avsetning
av produsert slam som gjødselprodukt på kornarealer.
Slam produseres kontinuerlig. I deler av året er
kjøre- og mottaksforholdene vanskelige hos kornprodusentene. Da må slammet mellomlagres.
Anlegget på Maura tilfredsstilte ikke myndighetenes
krav til mellomlager. I 2015 ble det inngått avtale
om kjøp av arealer i Krogstad Miljøpark i Sørum for
utvikling av nytt mellomlager.
I 2017 har selskapet ferdigstilt etablering av nytt
mellomlager med de sikrings- og miljøtiltak som i
dag kreves. Anlegget ble satt i drift i oktober 2017.
Noen mindre arbeider gjenstår og utføres i løpet
av 1. halvår 2018. Det er kostnadsført 25 millioner
kroner på tiltaket i 2017. Totalt er det kostnadsført 36 millioner kroner inkludert grunnerverv ved
utgangen av 2017.
Nytt mellomlager har en samlet kostnadsramme
inkl. grunnerverv på 43 millioner kroner. Selv
om noen mindre arbeider gjenstår vil tiltaket bli
realisert med en kostnad under vedtatt kostnadsramme.

Prosessvann:
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OPPGRADERING AV
STØTTEFUNKSJONER
I RENSEANLEGGET
Prosessvann er renset avløpsvann som benyttes til
interne spyle- og vaskeprosesser for å unngå bruk
av dyrt drikkevann. Kontinuerlig tilgang på prosessvann er nødvendig for å sikre funksjon på selve
renseprossene. Dagens prosessvannanlegg er nedslitt og utdatert. Rehabilitering har vært identifisert
som et behov de siste årene. Nytt prosessvannanlegg skal dekke dagens renseprosesser, OREA og
planlagt biogassanlegg.

Dagens ventilasjonsanlegg er basert på at brukt luft
føres ut gjennom utløpstunnelen til luktreduksjon og
utslipp ved PA1. Dagens løsning fungerer dårlig ved
høy vannføring eller flom. Da strømmer forurenset
luft ukontrollert tilbake gjennom tunnelsystemet
mot Lørenskog, samtidig som en får redusert evne
til ventilering og utlufting av avgasser fra renseanlegget.

I 2017 er det gjennomført forprosjektering som
grunnlag for beslutning om realisering. Prosjektet
er videreført med detaljprosjektering i 2017. Det er
kostnadsført 1,9 millioner kroner i 2017.

Formålet med tiltaket er å etablere et ventilasjonssystem med alternative føringsveger for luft ut av
anlegget. Ventilasjonssystemet vil da fungere uavhengig av vannstand i tunneler og vassdrag. I tillegg
skal det installeres ny luktreduksjon for å minimere
risikoen for luktutslipp.

Nytt prosesvannanlegg planlegges ferdigstilt i løpet
av 2018, og har en kostnadsramme på 20 millioner
kroner.

I løpet av 2017 er det for begge tiltaksområdene
gjennomført mulighetsstudier. Det er kostnadsført
0,7 millioner kroner i 2017.

Kraftforsyning og Ventilasjon/
Luktreduksjon

Mulighetsstudiene indikerer en samlet kostnadsramme på 19 til 28 milllioner kroner for tiltakene
som planlegges realisert i perioden 2019 til 2020.

Oppgradering av kraftforsyningen har som formål å:
• sikre to-sidig forsyning av høgspent elektrisk
kraft til alle prosesstrinn i renseanlegget
• sikre opprettholdelse av kraftforsyning ved
nettutfall vha. reservekraft for å ha drift på
OREA og slamanlegget til enhver tid
• tilrettelegge hele anlegget for fremtidsrettet
400 V lavspentdrift
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HMS
HMS står i fokus i vår arbeidshverdag. “Stopp opp
– tenk HMS” er gjennomgående i alle arbeidsoppgavene vi gjennomfører. Dette fokuset er ofte det
som skal til for å redusere sannsynligheten for en
uønsket hendelse. I denne sammenhengen er også
sikker jobbanalyse et viktig verktøy for å avdekke
eventuelle risikomomenter og sette inn risikoreduserende tiltak.
Vi har fokus på nestenulykker. Med dette kan vi på
et tidlig tidspunkt ta grep for å hindre uønskede
hendelser.
Opplæring i HMS er høyt prioritert og i 2017 har vi
gjennomført to HMS-dager for alle ansatte. Dagene
inneholdt ulike HMS-relaterte foredrag og aktiviteter.
Alle ansatte gis nødvendig opplæring før oppgaver
tildeles.
I 2017 hadde NRA to innmeldt skader som
medførte sykefravær.
Arbeid med HMS er et planmessig arbeid. Hvert
år utarbeider alle avdelinger sine HMS-handlingsplaner, tilpasset virksomheten. Disse følges opp og
rapporteres årlig til hovedverneombud og ledelsen.
Verneombudene er vesentlige aktører i vårt
systematiske HMS-arbeid. De deltar aktivt i to årlige
vernerunder, i tillegg til det daglige fokuset på
HMS. Verneombudene møtes regelmessig i verneombudsmøter og har god og regelmessig dialog
med ledelsen.
Arbeidsmiljøutvalget avholdt i 2017 fire ordinære
møter. Utvalget består av fire representanter fra
de ansatte, fire fra ledelsen og en representant fra
bedriftshelsetjenesten.

Selskapet er IA-bedrift og jobber systematisk for
et godt arbeidsmiljø hvor vi tar vare på hverandre.
Målet er et sykefravær på under 5,0 % (kort og
langtidsfravær). For 2017 var det totale sykefraværet
i NRV og NRA på 4,5 %, hvorav langtidsfraværet
utgjorde 1,7 %.

Kvalitet og ytre miljø

NRV og NRA er sertifisert etter ISO 9001 og ISO
14001. I 2017 gjennomførte KIWA Teknologisk
institutt Sertifisering AS en sertifiseringsrevisjon av
begge sertifiseringsområdene. Sertifiseringsrevisjonen resulterte i tre merknader og tre
forbedringsforslag.
Internt er det gjennomført revisjoner innenfor åtte
ulike områder.
ISO standardene kom i nye utgaver i 2015, og innen
september 2018 må alle som ønsker en videre
sertifisering ha implementert disse utgavene. NRV
og NRA har arbeidet for å være klare til en resertifisering
etter de nye utgavene av standardene i 2018.
Kvalitets- og miljøledelse er ledelsesstyrte prosesser,
men det er også viktig at organsasjonen evner å
jobbe effektivt på alle nivå. For å sikre at styringssystemet fungerer etter hensikten, og for å identifisere
planer som har en innvirkning på styringssystemet,
har ledelsen en årlig gjennomgåelse.
Styringssystemet skal sikre at vi jobber etter gode
rutiner, at oppgaver blir gjennomført og dokumentert
til rett tid. Det arbeides med stadig forbedring.
I den forbindelse er registrering og kartlegging av
avvik og forbedringsforslag et viktig verktøy.

HMS står i
fokus i vår arbeidshverdag.
“Stopp opp – tenk HMS”
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STYRETS
BERETNING

Styret har i 2017 avholdt
elleve styremøter, og har
i disse møtene behandlet
saker i henhold til lov og
selskapsavtale. Det har
vært avholdt to representantskapsmøter i 2017, hvor
styret har fremmet seks
saker til behandling.
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RESULTAT,

UTVIKLING OG RISIKO

Selskapets likviditet
er tilfredsstillende
Regnskapet er ført etter de kommunale regnskapsprinsipper i samsvar med bestemmelser i
selskapsavtalen.
NRA IKS har inntekter fra mottak og rensing av avløpsvann. Inntekts-dekningen er utført i henhold til
KMD H-3/14, med gjeldende retningslinjer fra 2016
for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.
Kommunene betaler delvis etter målt avløpsmengde
(50 %) og delvis etter antall tilknyttede innbyggere
(50 %). Selskapet yter tilleggstjenester for tre av
kommunene, som er regulert i egne avtaler basert
på selvkost.
Selskapet hadde inntekter i 2017 på 88,2 mill. kr,
mot 89,5 mill. kr i 2016. Et regnskapsmessig
mindreforbruk (overskudd) på 2,7 mill. kr fra 2016
ble tilført driften i 2017.
Resultatet viser et regnskapsmessig merforbruk
(underskudd) i 2017 på 7,7 mill. kr. Underskuddet
er knyttet til lavere avløpsleveranse fra Sørum enn
budsjettert i forbindelse med oppstart av MIRA,
kostnadsføring av åpne poster i kunde- og leverandørreskontro fra 2008, og manglende avskrivninger
av anleggsmidler aktivert i perioden 2008-2015.
Manglende avskrivinger utgjør den største kostnaden.
Anleggsmidlene er registrert i balansen og
anleggsregister uten at avskrivninger er blitt aktivert
på enkelte investeringsprosjekter. Avvikene ble
avdekket gjennom egenkontroll. Korrigert for ovennevnte viser driften et merforbruk (underskudd) på
0,1 mill. kr.
Selvkostberegningen, som har andre prinsipper for
finansinntekter og avskrivninger enn driftsregnskapet
viser et merforbruk (underskudd) på 5,2 mill. kr.
Det er selvkostberegningen som skal legges til
grunn for kommunens kostnader. Mer-/mindreforbruk er tidligere avregnet mot månedlige inntekter
fra eierkommunene påfølgende år.
Styret foreslår at fakturering i 2018 økes tilsvarende
merforbruk i selvkostberegningen for 2017. Dette
gjøres da selskapet fra tidligere ikke har disponible
fondsmidler til å dekke regnskapets merforbruk.
Selskapet har i 2017 innbetalt et ekstraordinært
avdrag på lånegjeld på 4,4, mill. kr utover beregnet

minsteavdrag. Dette kommer som et resultat av
den ekstraordinære avskrivningen på investeringsprosjekter som ble ferdigstilt i perioden 2008-2015.
Selvkostregelverket krever at denne ekstraordinære
avskrivning belastes selvkostregnskapet for 2017.
Selskapets likviditet er tilfredsstillende og utgjorde
ved årsskiftet 27,1 mill. kr. Av dette utgjør 11,2
mill. kr lånte, men foreløpig ikke anvendte investeringsmidler. NRA IKS er eksponert mot endringer i
rentenivået, da selskapets investeringer finansieres
etter lånebetingelser styrt av markedet, og benytter
for tiden NIBOR-basert rente (flytende rente). Sett
i forhold til markedet har vi gode rentebetingelser
grunnet lav økonomisk risiko for långiver, men
selskapet merker at långiver, Kommunalbanken,
øker sine marginer.
NRA IKS fakturerer forskuddsvis ut fra beregnet
mengde mottatt avløp etter selvkostprinsippet.
Dette medfører liten risiko knyttet til fremtidige resultater etter som et regnskapsmessig merforbruk
(underskudd) eller mindreforbruk (overskudd) det
ene året blir belastet neste år. Selskapet har ikke
selvkostfond.
Strøm utgjør en betydelig driftskostnad, og svingninger i kraftprisen har betydning for det regn
skapsmessige driftsresultatet.
I samarbeid med NRV IKS ble det i 2016 og 2017
utarbeidet en ny strategiplan. Strategien ble
behandlet av representantskapene våren 2017 og
definerte grunnlaget for hovedplan 2018-2033.
Hovedplanen ble, i samarbeid med eierkommunene,
utarbeidet med et 16 års perspektiv (4+4+4+4) for å
indikere hvilke økonomiske konsekvenser befolkningsøkning og myndighetskrav vil gi og når det er
økonomisk optimalt å iverksette de ulike investeringsprosjektene. Begrunnelsen for denne tilnærming
er at smarte investeringer totalt, overtid, gir lavere
kostnader.
Styret vurderer den operasjonelle risiko som lav.
Med operasjonell risiko menes den risiko for
hendelser som påvirker selskapets evne til å
gjennomføre sitt definerte oppdrag.
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INVESTERINGER,
HMS
STYRETS KONTROLLOPPGAVE OG

INVESTERINGER

Samlede investeringer i 2017 var 163,0 mill. kr mot
budsjettert 167,3 mill. kr. Dette gir en gjennomføringsevne på 97,6 % mot 62 % i 2016. Oppbyggingen av plan- og prosjektavdeling i løpet av
2016 - 2017 har bidratt til økt gjennomføringsevne,
overordned planlegging og kvalitet.
Avvik mellom regnskap og budsjett påvirkes ofte av
tidsforsinkelser ved innbetaling av kontraktsfestet
oppgjør, kommunal godkjenning av tiltak, oppstartstidspunkt og fremdrift, tidsforbruk ved utlysning
og eventuelle vurderinger av kravspesifikasjon,
samarbeid med eksterne samarbeidspartnere som
gir store samdriftsfordeler i prosjektet men gjør at
deres tidsfrist styrer fremdriften i prosjektene osv.
Budsjetterte kostnader som må utsettes blir belastet
det påfølgende driftsåret.
Differanse mellom forventet og faktisk investeringsnivå har ikke gitt konsekvenser for driften.

STYRETS KONTROLLOPPGAVE

Daglig leder avgir hvert kvartal en kvartalsrapport
til styret. Rapporten er bygget opp med sikte på
å dekke styrets behov for å kunne ha tilstrekkelig
oversikt over driften og selskapets stilling.
Rapporten dekker områdene økonomi, produksjon,
kvalitet, leveringssikkerhet, leveringsevne, HMS og
utviklingen av investeringstiltak. Styret ber i tillegg
om særskilte redegjørelser og utfyllende informasjon
ved behov.

Gjennom året har styret arbeidet systematisk for å
informere representantskapet.
Revisor har ikke merknader til regnskapet for 2017.
Innkjøp foretas i tråd med lov om offentlige anskaffelser og det foreligger et delegeringsreglement
som regulerer hvilke anskaffelser som skal behandles av styret.

HMS

Arbeidsmiljøet vurderes som godt. Det er innført
elektronisk meldesystem for skader og andre
vesentlige avvik fra normalsituasjonen. Gjennom
året har det blitt rapportert om to arbeidsskader
som medførte sykefravær. Det gjennomføres jevnlig
vernerunder (to ganger i 2017).
Arbeidsmiljøutvalget har i 2017 avholdt fire møter.
Sykefraværet (samlet for NRV IKS og NRA IKS) var
i 2017 på 4,5 %, hvorav korttidsfraværet (<16 dager)
utgjør 2,9 %. De tilsvarende tallene for 2016 var hhv.
4,2 % og 2,2%. Selskapet har en målsetning om et
sykefravær lavere enn 5%.

LIKESTILLING,
ORGANISASJON,
BEMANNING OG

YTRE MILJØ

BEMANNING OG LIKESTILLING

YTRE MILJØ

Gjennomsnittsalderen til de ansatte er 46 år.
Selskapene tilstreber fortsatt en jevnere fordeling
mellom kjønnene og større aldersspredning.

Selskapet jobber for en stadig forbedring, og målet
om redusert energiforbruk per renset m3 avløpsvann ble nådd.

ORGANISASJON

Selskapet har for 2017 oppfylt alle rensekrav og
betingelser som er fastsatt i Fylkesmannens
utslippstillatelse.

NRA IKS er en kommunalteknisk virksomhet.
10 % av de ansatte er kvinner og 90 % menn. I
ledergruppen (felles for NRA IKS og NRV IKS) er én
av syv kvinner. I styret er to av seks valgte medlemmer
kvinner.

Organisasjonsendring ble gjennomført i 2014 og
er evaluert i 2017. I samarbeid med de ansatte er
en ny organisering med fokus på en optimalisering
av ressursutnyttelse tilknyttet driftsoppgaver
gjennomført. Den reviderte organiseringen
iverksettes fra årsskiftet 2017/2018.
Gjennom delvis å erstatte bruk av eksterne konsulenter
med egen tverrfaglig kompetanse styrkes fagmiljøet og kvaliteten på prosjektering, prosjektstyring,
utvikling, drift og vedlikehold uten å gi økte kostnader.

NRA IKS er en miljøbedrift som har som hovedoppgave å transportere og rense avløp før det slippes
ut i resipienten. Selskapet er således en betydelig
bidragsyter i arbeidet med å sikre et godt vannmiljø
i Nitelva.
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ÅRSRESULTAT
OG DISPONERINGER

Lars Næss
Styrets leder

Gunhild Lærum
Styrets nestleder

Jan Ole Enlid
Styremedlem

Hendrik R. Panman
Styremedlem

Etter styrets oppfatning gir fremlagt driftsregnskap, investeringsregnskap og balanse med noter
et riktig bilde av selskapets resultat for 2017 og
økonomiske stilling ved årsskiftet.
Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt
som er av betydning for bedømmelse av regnskapet.
Merforbruk (underskudd) som vist i selvkostkalkylen
tilføres driften i 2018.
Nina Kristiansen
Styremedlem

Tore Søsveen
Ansattes representant

Thomes Trømborg
Daglig leder NRV/NRA

Strømmen, 8. mars 2018

Styret ønsker å takke
daglig leder og alle
ansatte for godt utført
arbeid i 2017.

Lars Næss
Styrets leder

Nina Kristiansen
Styremedlem

Gunhild Lærum
Styrets nestleder

Jan Ole Enlid
Styremedlem

Hendrik R. Panman
Styremedlem

Tore Søsveen
Ansattes representant

Thomes Trømborg
Daglig leder
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REGNSKAP

44
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DRIFTSREGNSKAP 01.01 - 31.12

INVESTERINGSREGNSKAP 01.01 - 31.12

Beløp i NOK 1000

Beløp i NOK 1000

NOTE

REGNSKAP

		
2017

BUDSJETT
2017

REGNSKAP
2016

DRIFTSINNTEKTER				
Salg eierkommuner og refusjoner

7,10

77 233

76 611

77 150

Andre salgs- og leieinntekter		

10 827

10 876

10 782

Overføringer		

180

0

1 563

88 240

87 487

89 494

Sum driftsinntekter		

NOTE REGNSKAP

		
2017

BUDSJETT
2017

REGNSKAP
2016

INVESTERINGER				
Investeringer i anleggsmidler

2,12

Dekning av tidligere års udekket		
Årets finansieringsbehov		

163 053

167 350

86 745

0

0

0

163 053

167 350

86 745

				
DRIFTSUTGIFTER				

FINANSIERT SLIK				

Personalkostnader

1,6

26 111

27 171

23 673

Bruk av lånemidler		

6

35 940

33 659

34 760

Inntekter fra salg av anleggsmidler		

Andre driftsutgifter		

5 774

3 333

4 262

Sum ekstern finansiering		

Kjøp av varer og tjenester
Overføringer

8

0

0

0

Avskrivninger

2

20 498

17 356

15 408

88 323

81 519

78 103

-83

5 968

11 391

Sum driftsutgifter		

BRUTTO DRIFTSRESULTAT		

162 638

167 350

83 808

415

0

2938

163 053

167 350

86 745

				
Bruk av avsetninger		
Sum finansiering		

0

0

0

163 053

167 350

86 745

				

UDEKKET/UDISPONERT		
0

0

0

FINANSPOSTER				
Renteinntekter og utbytte		

356

700

575

Sum eksterne finansinntekter		

356

700

575

				
Renteutgifter og låneomkostninger		

6 979

8 054

6 554

Avdrag på lån		

24 314

18 243

23 521

Sum eksterne finansutgifter		

31 293

26 297

30 075

Resultat eksterne finanstransaksjoner		

-30 937

-25 597

-29 500

				
Motpost avskrivninger		

20 498

17 356

15 408

				

NETTO DRIFTSRESULTAT		

-10 522

-2 273

-2 701

				
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER				
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk

5

Sum bruk av avsetninger		

2 746

2 273

5 434

2 746

2 273

5 434

				
Overført til investeringsregnskapet		

0

0

0

				

REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK		

-7 776

0

2 733
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BALANSE - EIENDELER Regnskap 31.12

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD Regnskap 31.12

Beløp i NOK 1000

Beløp i NOK 1000

NOTE

2017

2016

NOTE

2017

2016

ANLEGGSMIDLER			

EGENKAPITAL			

Faste eiendommer og anlegg

2

430 872

294 819

Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift)

5

0

2 746

Utstyr, maskiner og transportmidler

2

37 351

34 349

Regnskapsmessig merforbruk (drift)

5

-7 776

0

Pensjonsmidler

1

87 391

79 689

			

SUM ANLEGGSMIDLER		

555 615

408 857

			

Kapitalkonto

11

2 527

-12 703

SUM EGENKAPITAL		

-5 249

-9 957

OMLØPSMIDLER			
Kortsiktige fordringer

3,7

11 970

48 910

Premieavvik

1

1 688

-21

Kasse, bankinnskudd

4

27 072

65 057

SUM OMLØPSMIDLER		

40 730

113 946

			

SUM EIENDELER		

596 345

522 803

LANGSIKTIG GJELD			
Pensjonsforpliktelser

1

90 806

95 108

Andre lån

3

456 135

390 449

SUM LANGSIKTIG GJELD		

546 941

485 557

			
KORTSIKTIG GJELD			
Annen kortsiktig gjeld

10

54 653

47 203

SUM KORTSIKTIG GJELD		

54 653

47 203

			

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 		

596 345

522 803

			
MEMORIAKONTI			
Ubrukte lånemidler		

-5 539

64 598

Selvkost		

5 265

0

Motkonto for memoriakontiene		

274

-64 598

Strømmen, 12. mars 2018

Lars Næss
Styrets leder

Nina Kristiansen
Styremedlem

Gunhild Lærum
Styrets nestleder

Jan Ole Enlid
Styremedlem

Hendrik R. Panman
Styremedlem

Tore Søsveen
Ansattes representant

Thomes Trømborg
Daglig leder
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NOTER
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NOTER

NOTE 1

PENSJON

Beløp i NOK 1000

Generelt om pensjonsordningene i selskapet

NOTER TIL REGNSKAPET

Notene har til hensikt å spesifisere forhold
i det fremlagte driftregnskap, investeringsregnskap og balanse. I tillegg er hensikten
å beskrive forhold som ikke er direkte regnskapsrelaterte, men som kan være utfyllende
og ha betydning for brukeren av regnskapet.

REGNSKAPSPRINSIPPER

Selskapet regnskapsføres etter kommunale
regnskapsprinsipper. Regnskapet er ført etter
anordningsprinsippet. Det betyr at alle kjente
inntekter og utgifter for regnskapsåret er tatt
med i regnskapet enten de er betalt eller ikke.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV
BALANSEPOSTER
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter
poster som forfaller til betaling innen ett år
etter anskaffelsestidspunktet, samt poster
som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige
poster er klassifisert som anleggsmiddel/
langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld
balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost,
men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall
som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp
på etableringstidspunktet. Kundefordringer
og andre fordringer er oppført i balansen til
pålydende.

VARIGE DRIFTSMIDLER

Varige driftsmidler aktiveres i balansen og
avskrives med like store årlige beløp over
levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene
starter året etter at anleggsmiddelet er
anskaffet/tatt i bruk i virksomheten. Selskapet
følger KRS nr. 4 Avgrensning mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet.

Standarden har særlig betydning for skillet
mellom vedlikehold og påkostning i forhold
til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å
opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå
utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som
representerer en standardhevning av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen
utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres
på anleggsmiddelet i balansen.

SKATT

Virksomheten er ikke skattepliktig så lenge
den driver uten erverv som formål. Imidlertid
har selskapet omsetning til kunder, utover
eierkommunene og Nedre Romerike
Vannverk IKS, knyttet til forretningsområdet
avløpsrensing. Denne del av virksomheten
ansees for å være skattepliktig.
Skattekostnad består av betalbar skatt og
endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på forskjeller mellom
regnskapsmessig og skattemessig verdi på
eiendeler og gjeld. Utsatt skattefordel er
beregnet på grunnlag av de midlertidige
forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier,
samt skattemessig underskudd til fremføring
ved utgangen av regnskapsåret. Netto utsatt
skattefordel balanseføres i den grad det er
sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.

Pensjonsordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Ytelsene er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår,
lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. I tillegg har selskapet en tariffestet
førtidspensjonsordning (AFP).

Regnskapsføring av pensjon

Etter § 13 i forskrift om årsregnskap for kommuner mv. skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er
beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på
en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom
disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og
skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år.
Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis
anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Økonomiske forutsetninger
Forventet avkastning pensjonsmidler
Diskonteringsrente
Forventet årlig lønnsvekst
Forventet årlig pensjonsregulering
Forventet årlig G-regulering
AFP uttakssannsynlighet
Amortiseringstid		

2017
4,60 %
4,00 %
2,97 %
2,20 %
2,97 %
50,00 %
7 år

2016
4,65 %
4,00 %
2,97 %
2,20 %
2,97 %
50,00 %
7 år

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik
Pensjonskostnad
Årets pensjonsopptjening, nåverdi
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse
- Forventet avkastning på pensjonsmidlene
Administrasjonskostnader
Netto pensjonskostnad (inkl. adm.)
Amortisering premieavvik
Endring netto aga
Samlet kostnad		

2017
5 121
3 526
-3 679
361
4 697
-18
-614
4 697

2016
4 504
3 619
-3 415
366
5 074
-179
-43
4 852

Premieavvik		
Innbetalt premie (inkl. adm.)
Administrasjonskostnader
Netto pensjonskostnad
Årets premieavvik

2017
6 847
-361
-4 968
1 518

2016
6 200
-366
-4 708
1 126

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik
		
2017 Arb.g.avg
Brutto påløpte pensjonsforpl. pr. 31.12.
90 384
12 744
Pensjonsmidler pr. 31.12.
87 391
12 322
Netto pensjonsforpliktelser pr. 31.12.
2 993
422
Årets premieavvik
1 518
214

2016
93 202
79 688
13 514
1 126

Arb.g.avg
13 141
11 236
1 905
159
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NOTER
Spesifikasjon av estimatavvik

Faktiske midler/forpliktelser
Estimerte midler/forpliktelser
Årets estimatavvik (01.01.)
Akkumulert avvik tidligere år (01.01. dette år)
Amortisert avvik dette år
Akkumulert estimatavvik 31.12. dette år

2017

2016

2016

Pensjonsmidl.

Pensjonsforpl.

Pensjonsmidl.

Pensjonsforpl.

-87 391
79 688
-7 703

90 384
-93 202
-2 818

-72 208
69 552
-2 655

86 848
-76 098
10 749

0
-7 703
0

0
-2 818
0

0
-2 655
0

0
10 749
0

2017
1 996

2016
478

Akkumulert premieavvik
Akkumulert premieavvik 31.12

NOTE 2

NOTE 4

2017

BANKINNSKUDD

Beløp i NOK 1000

Bundne midler gjelder skattetrekk og utgjør:
Ubundne midler utgjør:
Sum

NOTE 5

2017
2 096
24 964
27 060

2016
2 330
62 727
65 057

FOND SAMT AVSETNINGER/BRUK AV AVSETNINGER

Beløp i NOK 1000
Det er regnskapsført bruk av disposisjonsfond fra 2016, mindreforbruket fra selvkost 2,2 mnok fra
2016 er tilført driften i 2017. Det er satt av merforbruk på selvkost til disposisjonsfond for 2017.
		
						2017		
2016
Disposisjonsfond			
-5 265		
473
Sum					
-5 265		
473
		
Negativt selvkostresultat er overført memoriakonto		

ANLEGGSMIDLER

Beløp i NOK 1000

Anskaffelseskost pr. 01.01
Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01
Tilgang i regnskapsåret
Avgang i regnskapsåret
Avskrivninger i regnskapsåret
Nedskrivning
Bokført verdi

Gruppe 1
52 964
-18 615
7 860
-591
-4 264
-3
37 351

Gruppe 2
114 222
-11 078
5 210
-3 222
-3
105 130

Gruppe 3
20 543
-4 415
959
-6 710
-35
10 342

Gruppe 4
94 828
-54 130
11
-1 339
39 370

Gruppe 5
171 261
-36 411
146 104
-4 922
276 031

Sum
453 818
-124 650
160 144
-591
-20 457
-41
468 223

					
Gruppe 1
Maskiner og utstyr
Gruppe 2
Bygninger
Gruppe 3
Innløp/ledningsnett
Gruppe 4
Nitrogenanlegg
Gruppe 5
Slamfjerning, luktfjerning. Gamle anlegg.

NOTE 3

Personalkostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum							

2017
21 211
2 990
2 725
442
27 368

2016
17 925
2 528
2 835
384
23 672

Verdien av egeninnsats på investeringsprosjekter er overført investeringsregnskapet med 6,54 mill. kr
mot 2,47 mill. kr i budsjettet.

Beløp i NOK 1000

Langsiktig gjeld (med forfall senere enn 5 år)
Gjeld til kredittinstitusjoner
Annen langsiktig gjeld
Sum

Beløp i NOK 1000

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS har samarbeidsavtale med Nedre Romerike Vannverk IKS og
felles personale. Gjennomsnittlig antall årsverk har tilsammen vært 74.
Personalkostnader fordeles på basis av estimert, virkelig arbeidstid. For 2017 er lønnskostnadene
fordelt med 53,5 % på NRV IKS og 46,5% på NRA IKS. 			

FORDRINGER OG GJELD

Kortsiktige fordringer
Andre kortsiktige fordringer med forfall senere enn ett år
Andre langsiktige fordringer med forfall tidligere enn ett år
Sum

NOTE 6
PERSONALKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER,
LÅN TIL ANSATTE OG GODTGJØRELSE TIL REVISOR

2017
0
11 808
11 808

2016
0
48 910
48 910

2017
334 565
0
334 565

2016
268 879
0
268 879

Gjeld sikret ved pant
0
Betalt avdrag på lånegjeld er over minste tillatte avdrag iht kommunelovens § 50 nr. 7.

0

Ytelser til ledende personer
Lønn
Pensjonskostnader
Annen godtgjørelse

2017
2017
2016
Daglig leder Styret
Daglig leder
1 220
442
1 154
220		
208
80		
37

2016
Styret
385

Daglig leder er også daglig leder i Nedre Romerike Vannverk IKS.
Daglig leder inngår i kollektiv pensjonsordning.
Ytelser til daglig leder fordeles likt mellom NRV IKS og NRA IKS.
Beløp opplyst er før fordeling.
Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter.
Ledende ansatte har ikke avtale om bonus eller aksjebasert avlønning.
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Revisor
Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:

NOTE 9
2017
103
14
20
137

Revisjon
Teknisk bistand
Rådgivning
Sum

2016
102
31
42
175

SELVKOSTBEREGNING - ETTERKALKYLE

Beløp i NOK 1000

Maskiner og biler er enten eid av NRA eller NRV. Direkte kostnader er fordelt mellom
selskapene på grunnlag av timesforbruk pr. selskap. Det skal i utgangspunktet være en
selvkostkalkyle pr kommune. Dog har selskapet felles gebyrsatser og selvkostkalkyle.
En felles gebyrsats og en felles selvkostkalkyle gir et riktig bilde.

Rådgivning er i hovedsak bistand vedrørende regnskapsfaglige spørsmål og teknisk utarbeidelse av
årsregnskap.

NOTE 7

OVERFØRINGER MELLOM SELSKAPET OG EIERKOMMUNENE

Kommunen som kunde av selskapet

Inng. balanse
Inng. balanse
254
254
3 178
3 178
1 403
1 403

Bevegelse
Bevegelse

80
80
-1 711
-1 711
-1 154
-1 154

Utg. balanse
Oms. i perioden
Utg. balanse
Oms. i perioden
334
12 328
334
12 328
1 467
55 560
1 467
55 560
249
33 572
249
33 572

Kommunen som leverandør av selskapet
RÆLINGEN KOMMUNE
RÆLINGEN KOMMUNE
SKEDSMO KOMMUNE
SKEDSMO KOMMUNE
LØRENSKOG KOMMUNE
LØRENSKOG KOMMUNE

NOTE 8

Inng. balanse
Inng. balanse

0
0
1
1
0
0

Bevegelse
Bevegelse

-2
-2
-1
-1
0
0

Utg. balanse
Utg. balanse

-2
-2
0
0
0
0

Oms. i perioden
Oms. i perioden
-36
-36
-652
-652
-1 238
-1 238

SKATT

Beløp i NOK 1000

Årets skattekostnad fremkommer slik:
Resultat før skatt
Endring i midlertidige forskjeller
Bruk av underskudd til fremføring
Årets skattegrunnlag
Årets betalbare skatt
Sum skattekostnad
Midlertidige forskjeller
Anleggsmidler
Underskudd til fremføring
Grunnlag utsatt skatt
Utsatt skattefordel

2017
-60
103
-43
-78

2016
29
-107
0
-78

0
0

0
0

-136
-209
-345

-33
-252
-285

-79

-69

Selskapet er ikke skattepliktig så lenge det ikke har erverv som formål. Skattepliktig resultat vedrører
salg av rensetjenester og utleie av fast eiendom til andre kunder enn eierkommunene og
Nedre Romerike Vannverk IKS. Utsatt skattefordel er ikke bokført.

Selvkost
Avløp

Selvkost
Septik

Selvkost
Slam

Budsjett 2017

Regnskap 2016

Driftsinntekter

88 240

86 650

1 410

180

87 487

89 494

Direkte kostnader

67 385

58 384

496

8 505

60 863

62 695

0

0

0

0

0

0

Netto kapitalkostnader

28 392

19 808

800

7 784

23 457

20 738

Resultat før mer/mindreforbruk

-7 538

8 458

114

-16 110

3 167

6 061

2 273

2 273

-3 788

-3 788

-5 265

10 731

114

-16 110

-621

2 273

95 %

114 %

109 %

1%

99 %

103 %

Indirekte kostnader

Beløp i NOK 1000, beløpene er inkl. mva.

RÆLINGEN KOMMUNE
RÆLINGEN KOMMUNE
SKEDSMO KOMMUNE
SKEDSMO KOMMUNE
LØRENSKOG KOMMUNE
LØRENSKOG KOMMUNE

Selvkost
Hele NRA

Inntekter fra mindreforbruk
Resultat
Selvkostandel

NOTE 10

FORSKUDDSBETALT INNTEKT

Beløp i NOK 1000

Inngående balanse - Forskuddsbetalt inntekt ledningsnett
Inntektsført
Utgående balanse - Forskuddsbetalt inntekt ledningsnett

2017
2 576
197
2 379

2016
2 773
197
2 577

I år 2000 ble det inngått en avtale med Telia om å ha kabel liggende i selskapets ledningsnett.
Avtalen løper i 30 år. Inntektene ble forskuddsbetalt.
En andel skal inntektsføres årlig, mens ikke inntektsført (rest forskuddsbetalt) beløp står som
forpliktelse.

Inngående balanse - Forskuddsbetalt erstatning drift fjernvarme
Inntektsført
Utgående balanse - Forskuddsbetalt erstatning drift fjernvarme

2017
2 000
100
1 900

2016
2 100
100
2 000

I 2012 ble det inngått avtale med Sentralrenseanlegget RA-2 AS om erstatning for
fremtidig tap knyttet til driftsavtale med Akershus Fjernvarme AS. Det fremtidige tapet
er estimert til kr 2,5 mill. i perioden 2012 - 2036.			
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NOTE 11

KAPITALKONTO

Beløp i NOK 1000

INNGÅENDE BALANSE pr. 01.01.

2017

2017

2016

2016

Debet

Kredit

Debet

Kredit

12 704

13 906

Investering i anleggsmidler

160 144

Netto avgang driftsmidler

86 745

588

Avskrivninger

1 897

20 498

15 408

Avdrag på lån

24 313

Endring i netto pensjonsforpliktelse
Bruk av lån

23 520

12 005

7 950

160 144

83 807

UTGÅENDE BALANSE, pr 31.12.

-2 527
193 934

12 704

193 935

122 968

122 969

NOTE 12
VESTENLIGE FORHOLD
			

Årets samlede investeringer ble 163,1 mill. kr. Dette er en økning fra 86,7 mill. kr i 2016.
Økningen skyldes hovedsakelig OREA, forsedimentering og ferdigstillelse av Krogstad Miljøpark.
							
Administrasjonen har etter en gjennomgang av anleggsregisteret, avdekket manglende aktivering av
tidligere avsluttede prosjekter fra perioden 2008 – 2015. Som følge av dette ble årets avskrivninger og
minimumsavdrag større enn forventet.
Balansen viser nå et korrekt bilde av investeringer.

													
De største investeringene i 2017 er:							
OREA (pågående)
87 MNOK					
Mellomlager slam, Krogstad
25 MNOK						
Forsedimentering
23 MNOK
						
Levert avløpsvann fra kommunene i 2017:						
					 m3/pr år						
Skedsmo kommune
		
9 582 976 						
Lørenskog kommune
		
6 308 390 						
Rælingen kommune
		
1 569 080 						
Sum
			
17 460 446 						
							
I 2017 er det ikke gjort en fordeling av økonomisk mindre forbruk til eierne basert på 2016 resultat.
Mindreforbruket fra 2016 ble benyttet til inndekking av budsjettunderskudd 2017.

													
Kontaktmøter med eierkommunenes fagavdelinger:
Kommune

Fellesmøte
Hovedplan Beredskap

Lørenskog
Nittedal
Rælingen
Skedsmo

1

2

Hovedplan

Enkeltmøte
Drift

IKT

1

1

5

1

3

1

2

1

2

5

57

58

59

REVISJONSBERETNING

60

NEDRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS
STRANDVEIEN 22, 1466 STRØMMEN
POSTBOKS 26, NO-2011 STRØMMEN
tlf: +47 64 84 54 00
e-post: firmapost@nrva.no - www.nrva.no
besøk oss på Facebook
NRA er sertifisert etter ISO 9001 og ISO 14001

RENT VANN- FOR DEG, MILJØET OG FREMTIDEN

NEDRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS

