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Nedre Romerike Avløpsselskap IKS
(NRA) har som formål å ta imot og
rense avløpsvann fra eierkommunene Lørenskog, Rælingen og Skedsmo før det slippes ut i Nitelva. Selskapet skal også sørge for betryggende
behandling, mellomlagring og sluttdisponering av slam som produseres i
renseanlegget. I tillegg utfører NRA
drift av komunale hovedledninger og-
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OM NRA iks

SELSKAPETS VIRKSOMHET

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) har som formål å ta imot og rense avløpsvann fra eierkommunene Lørenskog, Rælingen og Skedsmo før det slippes ut i Nitelva. Selskapet skal også sørge for
betryggende behandling, mellomlagring og sluttdisponering av slam som produseres i renseanlegget.
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Selskapets visjon og strategiske fokusområder

Selskapets visjon og strategiske fokusområder er felles for Nedre Romerike Vannverk IKS og Nedre
Romerike Avløpsselskap IKS. Selskapene har felles administrasjon og trekker veksler på felles personale
i betydelig utstrekning.

I tillegg utfører NRA drift av kommunale hovedledninger og pumpestasjoner som er direkte knyttet
opp til selskapets anlegg. For slikt arbeid er det inngått egne avtaler.
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Selskapets visjon består av tre elementer:

Selskapets visjon består av tre elementer:
• KJERNEFORMÅLET —				
				
			

”Rent vann –
for deg, miljøet og fremtiden!”

• KJERNEVERDIENE —					
		
				

Ansvar, Kvalitet, PositiviteT,
Samarbeid OG Nytenkning.

• FREMTIDSMÅLET — 					
							

”Vi skal være anerkjent
som ledende i VA-bransjen.”

• KJERNEFORMÅLET —				
				
			

”Rent vann –
for deg, miljøet og fremtiden!”

• KJERNEVERDIENE —					
		
				

Ansvar, Kvalitet, PositiviteT,
Samarbeid OG Nytenkning.

• FREMTIDSMÅLET — 					
							

”Vi skal være anerkjent
som ledende i VAnnbransjen.”

Våre seks strategiske fokusområder:
• DRIFTSSIKKERHET OG EFFEKTIVITET
• KOMMUNIKASJON
• KOMPETANSEUTVIKLING
• HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
• MILJØ
• GJENNOMFØRINGSEVNE

organisasjonskart

Organisasjon

Eierforhold

Styret

For Rælingen og Skedsmo utfører NRA også drift
av kommunale hovedledninger og pumpestasjoner,
som er direkte knyttet opp til selskapets anlegg.
NRA har også inngått avtale med Lørenskog
kommune om drift av avløpstunnelen.

Lars Næss, leder
Gunhild Lærum, nestleder
Nina Kristiansen, styremedlem
Jan Ole Enlid, styremedlem
Hendrik R. Panman, styremedlem
Bjørn Syverud, ansattes representant

Eierkommunene eier og har økonomisk ansvar
for selskapet i samme forhold som de finansierer
selskapets virksomhet.

Personalet

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.
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Forhold som berører formål, ansvar, virkeområde
og eierforhold er regulert i selskapsavtalen, som
kan lastes ned fra selskapets hjemmeside
(www.nrva.no).

Representantskapet

Styret består av fem medlemmer valgt av
representantskapet, og ett medlem valgt av og
blant de ansatte.

Også daglig leder har sitt ansettelsesforhold i
NRA, men leies ut på 50 % basis til NRV.

Representantene velges for fire år om gangen.

I 2014 ble det gjennomført en organisasjonsendring i selskapet. Det er bl.a. etablert en egen
prosjekt og planavdeling med ansvar for å gjennomføre investeringsprosjekter. Det er i tillegg
gjort endringer i antall nivåer i organisasjonen,
slik at arbeidslederne, som har ansvar for å
organisere det daglige operative arbeidet også har
fått personalansvar.

Representantskapets medlemmer:
Ole Jacob Flæten, leder		
Skedsmo
Skedsmo
Tone Liljeroth, permisjon		
Glenn Nerdal, fung. for T. Liljeroth Skedsmo
Jan-Erik Berg, fra 05.11.14		
Skedsmo
Ragnhild Bergheim, nestleder
Lørenskog
Knut Berg			Lørenskog
Øivind Sand			Rælingen
Bjørg Ottesen			Rælingen
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Styret
6 medlemmer

Ved utgangen av 2014 var det 53 personer med
ansettelsesforhold i NRA, men flere av disse
inngår som tilgjengelige personalressurser for
NRV. Selskapene har en samarbeidsavtale, og det
er utarbeidet en fordelingsnøkkel basert på loggførte timer i 2014 som tilsier at NRA samlet har
trukket veksler på 27 årsverk.

Til representantskapet velger kommunene seks
medlemmer med personlige varamedlemmer – to
fra hver av eierkommunene. Hver eierkommune
har en stemme når beslutninger skal fattes.

Styrets leder og daglig leder deltar i representantskapets møter.

Representantskapet
6 medlemmer

Daglig leder

Kvalitet/Miljø/HMS

Organisasjonsendring

NRA drift

Tekniske tjenester

Prosjekt og plan

Administrative
tjenester

Ny organisasjonsstruktur i selskapet ble besluttet og iverksatt i 2014, og ovenfor er det vist hvilke
funksjoner som rapporterer til daglig leder.

rapportering av driften
Oppfølging av krav i utslippstillatelsen

Renseanlegget overholder samtlige krav som er stilt i utslippstillatelsen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
En viktig parameter som følges opp er utslippet av fosfor til Nitelva. Kravet fra
Fylkesmannen er 93 % renseeffekt, som er et skjerpet krav i forhold til Forurensningsforskriftens 90 %. Dette skyldes vurderinger om at Nitelva er en sårbar resipient.
Renseresultatet for NRA i 2014 var 94 %.
NRA har i 2014 hatt fokus på å balansere målet om en best mulig renseeffekt opp
mot negative effekter av for høy dosering av fellingskjemikalier, som både har en
kostnadsside og en miljøside.
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Fosforutslipp NRA
2012
2920
1115

2013
2014 i 2014 dokumentere en kapasitet på 1 400 l/s, som innebærer
Renseanlegget
kunne
2443
oppfyllelse av en 3903
langsiktig målsetning for selskapet og et krav i utslippstillatelsen.
477av rekordhøy
607 tilrenning til renseanlegget har mengden av fosfor fra overPå tross
løpsutslipp holdt seg på tilnærmet samme nivå som i 2013.

Utslipp av fosfor fra overløp
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Renset avløpsmengde og
overløpsmengde

De andre kolonnene viser brutto spesifikk avløpsmengde pr. person fra hver av eierkommunene (liter pr.
pers. pr. døgn). I beregningene inngår avløp fra næring og industri i kommunene.
År/
Kommune

2011
Avløpsmengde
m3/år

Spes. avløpsmengde
l/pe*d

2012
Avløpsmengde
m3/år

10000000
5000000

2011

2012

2013
ÅR

Total mengde behandlet

Overløp

Renset avløpsmengde og overløpsmengde (m3/år).

2014

2013
Avløpsmengde

Spes. avløpsmengde
l/pe*d

m3/år

2014
Avløpsmengde
m3/år

Spes. avløpsmengde
l/pe*d

10 038 053

469

9 822 388

449

8 832 077

397

10 027 310

449

Lørenskog

7 645 666

528

7 518 699

510

7 028 180

470

8 012 428

532

Rælingen

1 892 612

371

1 667 952

319

1 575 681

296

1 881 728

345

Total

19 576 331

478

19 009 039

454

17 435 938

410

19 921 466

465

Slam en ressurs

Et viktig produkt i prosessen er avløpsslam som
benyttes som jordforbedringsmiddel. Det ble
i 2014 produsert i alt 18,9 tonn slam som i sin
helhet er distribuert til landbruket. I perioder hvor
det ikke er mulig å levere slam direkte ut til landbruket, er det behov for mellomlagring. I 2014
ble det inngått en intensjonsavtale med Krogstad
Miljøpark om etablering av en mellomlagerplass
for slam.

Tunnelsystemet

Med 2013 som referanseår har selskapet i gjeldende
hovedplan fastsatt følgende mål:

15000000

Spes. avløpsmengde
l/pe*d

Skedsmo

Reduksjon av strøm- og
kjemikalieforbruk

20000000

0

Tabellen nedenfor viser den enkelte kommunes andel av total avløpsmengde de fire siste årene.
Betalingssystemet innebærer at 50 % vektlegges på avløpsmengdefordelingen og 50 % på pe-fordelingen
(Personekvivalenter tilknyttet).

Tilførselssystemet til NRA er et tunnelsystem. I
2014 ble hele tunnelen, både den delen som eies
av Lørenskog kommunen og den delen som eies
av NRA inspisert for å kontrollere status. Undersøkelsen viste at fjellet er i god beskaffenhet uten
svakhetssoner av betydning.

Utslipp av fosfor fra overløp (kg tot-P/år).

VANNMENGDE M3

Utløp, Kg P
Overløp, Kg P

2011
2943
2791

Fordeling av avløpsmengder i 2014

Energiforbruket pr. m3 behandlet avløpsvann skal
for hvert av årene 2014 - 17 reduseres med 3,0 %.
Drift av det biologiske anlegget er energikrevende,
men gjennom bevisst styring av prosessen har
energiforbruket pr. m3 behandlet avløpsvann blitt
redusert med 20 % i forhold til foregående år.

Energiforbruk NRA
Renset avløpsmengde,
m3
Totalt energiforbruk
kWh
kWh/m

2013

2014

17 435 938

19 921 467

10 959 292

10 023 213

0,63

0,50

3

Årlig reduksjon, %

20

Tabellen nedenfor viser at doseringen av fellingskjemikalier
er redusert ytterligere fra nivået i 2013. Økningen fra 2011 til
2012 skyldes et endret krav til renseeffekt på fosfor fra 90 %
til 93 %.
I to påfølgende år har selskapet fokusert på en optimalisering
av kjemikalieforbruket.
Forbruk av PAC

Forbruk (g/m3)

Krav til renseeffekt

2010

2011

2012

2013

2014

76

58

82

65

59

90

90

93

93

93
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rapportering av driften forts.

Nytt FDV-system i operativ drift
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NRV og NRA innførte i 2014 et FDV-system.
Registreringer av flere 1000-talls ulike komponenter og utstyr selskapene har ansvar for å følge
opp og vedlikeholde har pågått gjennom året, og i
november kunne systemet tas i bruk. Det har vært
gjennomført en opplæring i bruken av systemet
hvor blant annet det å motta og behandle arbeidsordre er sentralt. Systemet skal bidra til å bedre
driftssikkerheten i anleggene og øke gjennomføringsevnen. Systemet vil også gi en god oversikt
over historikken til den enkelte enheten. De
foreløpige erfaringene med systemet er gode.

HMS

I NRA jobber vi for at fokuset i det daglige
arbeidet skal være: “Stopp opp – tenk HMS.”
Gjennom dette ønsker vi å få det ekstra fokuset
som ofte skal til for å redusere sannsynligheten for
at en uønsket hendelse inntreffer. Gjennomføring
av sikker jobbanalyse er blitt et viktig verktøy
for å gjennomgå arbeidsoppgavene og avdekke
eventuelle risikomomenter.
I 2014 innførte vi HMS-dag som en fast aktivitet.
Det ble gjennomført en heldagssamling i mars og
en halvdagssamling i november for alle ansatte.
HMS-dagene ble gjennomført med ulike foredrag
og aktiviteter. I tillegg har alle medarbeidere som
har behov for det gjennomført fallsikringskurs i
løpet av 2014.
I 2014 hadde NRA to innmeldte skader som
medførte sykefravær. Målet er at vi ikke skal ha
arbeidsrelaterte skader.
Når uønskede hendelser oppstår, er det innarbeidet
en rutine for oppfølging av hendelsen. Gjennom
denne oppfølgingen gjennomgås både hendelsen
og rutinene vi har for typen arbeid som ble utført.
I flere tilfeller har denne evalueringen medført
endringer i arbeidsrutinene for å redusere sannsynligheten for at tilsvarende hendelser skjer igjen.
Alle avdelinger i NRA utarbeider årlig en HMShandlingsplan tilpasset sin del av virksomheten.

Denne følges opp i avdelingene og rapporteres
årlig til hovedverneombud og selskapenes ledelse.
Verneombudene utgjør en viktig del av selskapenes
HMS-arbeid og i 2014 ble det gjennomført verneombudsvalg. Verneombudene deltar aktivt i to årlige
vernerunder i tillegg til det daglige fokuset på
HMS. Verneombudene møtes regelmessig i
verneombudsmøter og har også regelmessig dialog
med leder for sine respektive verneområder.

i alt 190 avvik eller forbedringsforslag.
NorAnalyse er akkreditert etter ISO 17025
innenfor kjemiske og mikrobiologiske analyser,
samt akkreditert prøvetaking. For NRA er det stilt
krav om at prøvetakingen skal gjennomføres
akkreditert, og driftspersonalet i NRA gjennomfører den akkrediterte prøvetakingen som kontrahert
personale. NorAnalyse hadde en oppfølgingsrevisjon fra Norsk Akkreditering i desember 2014.

Eksterne tilsyn

I 2014 gjennomførte Det lokale elektrisitetstilsyn
tilsyn av elektrovirksomheten i NRA. Det ble ikke
avdekket feil eller mangler som medførte pålegg
ved dette tilsynet.

Arbeidsmiljøutvalget i NRV og NRA har i 2014
gjennomført fire ordinære møter. Utvalget består
av tre representanter fra de ansatte, tre fra ledelsen
og en representant fra bedriftshelsetjenesten.
NRA og NRV er IA-bedrifter og jobber systematisk
for et godt arbeidsmiljø hvor vi tar vare på hverandre.
Målet er et sykefravær på under 4,5 % (kort og
langtidsfravær). For 2014 var sykefraværet i NRA
på 6,3 %.

Kvalitet og ytre miljø

NRA og NRV er sertifisert iht. ISO 9001 og ISO
14001. I 2014 gjennomførte Teknologisk Institutt
en førstegangssertifisering av ISO 14001 systemet,
med påfølgende oppfølging av begge sertifiseringene på høsten. Ved førstegangssertifiseringen
av ISO 14001 systemet fikk vi tre anmerkninger
og fem forbedringstiltak. Oppfølgingsrevisjonen
for begge standardene høsten 2014 resulterte i fire
anmerkninger og seks forbedringsforslag.
Internt er det gjennomført revisjoner innenfor åtte
ulike områder.
Kvalitets- og miljøledelse er ledelsesstyrte prosesser.
For å sikre at styringssystemet fungerer etter
hensikten, og for å identifisere planer som har en
innvirkning på styringssystemet har ledelsen en
årlig gjennomgang.
Styringssystemet skal sikre at vi jobber etter gode
rutiner, at oppgaver blir gjennomført og dokumentert
til rett tid, men også at vi jobber mot en stadig
forbedring. Som et viktig verktøy i den forbindelse
er registreringer av avvik. I 2014 ble det registrert

Alle avdelinger i NRA utarbeider årlig
en HMS-handlingsplan tilpasset sin
del av virksomheten.

11

KOSTNADSUTVIKLING OG INVESTERINGER

Kostnadsutvikling

Investeringer

Med 2013 som referanseår har selskapet i gjeldende hovedplan fastsatt følgende mål:

Selskapet har foretatt investeringer for 13,4 mill. kr
i 2014, mens det var budsjettert med 30,3 mill. kr.
De viktigste tiltakene er:

Netto driftskostnad pr. innbygger skal ikke øke gjennom hovedplanperioden 2014 - 2017.
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Netto driftskostnad fremkommer når renter og avskrivninger, strøm og nettleie er trukket fra de totale
kostnadene. Videre er kostnader som etter regelverket er ført på drift, trukket fra.
NRA

I sum er driftskostnadene redusert med 5,0 % fra 2013 til 2014, og samtidig har innbyggertallet økt med 1,3 %
(se tabell nedenfor). Netto driftskostnad pr. innbygger er dermed redusert fra 2013 til 2014 med 8,6 %,
og
målet for kostnadseffektivitet
er oppfylt.
Kostnadsutvikling
2010-2014

Driftskostnader hele mill. kr
Driftskostnader uten inflasjon (i 2010 kroner)
Renset avløpsmengde (mill. m³/år)
Driftskostnad i kr/m³
Kostnadsendring kr/m³ ift. 2010
Driftskostnad i kr/person
Kostnadsendring kr/person ift. 2010

2010

2011

2012

2013

2014

25,5
25,5
15,0
1,70

28,8
27,7
17,3
1,60
-6 %
247
7%

38,0
35,3
18,9
1,87
10 %
309
33 %

37,9
34,0
17,7
1,92
13 %
292
26 %

36,0
31,4
19,9
1,58
-7 %
267
16 %

231

Det kom
kom nye rensekrav
øktøkt
bruk
av av
kjemikalier.
Det
rensekravi i2012
2012som
somførte
førtetiltil
bruk
kjemikalier.

Driftskostnader i tabellen nedenfor vist eksl.renter og avdrag/avskrivninger. Prosjekter som er regnskapsført på drift er fratrukket.

Driftskostnader iertabellen
videre redusert
fra andre
aktiviteter enn kommunens
selvkost
for strøm og nettleie.
Driftskostnader
ovenfor for
vistinntekter
ekskl. renter
og avdrag/avskrivninger.
Prosjekter
som samt
er regnskapsført på drift er fratrukket. Driftskostnader er videre redusert for inntekter fra andre aktiviteter enn
kommunens selvkost samt for strøm og nettleie.

Fordeling av overskudd

I 2013 gikk selskapet med et overskudd, som er trukket fra med et tilsvarende beløp ved fakturering av
levert avløpsmengde i 2014. Fratrekket er fordelt på kommunene etter andel av betaling for tjenestene i 2013.
Kommune
Lørenskog
Rælingen
Skedsmo
Sum

Budsjett
2014
25 763
7 267
33 929
66 959

Overskudd
2013
refundert
-1 308
-373
-1 732
-3 413

Fakturert
2014
24 455
6 894
32 197
63 546

Tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet.

I 2014 er tilluftsviftene i anlegget byttet ut og
ventilasjonsanlegget er kalibrert, slik at effekten
blir best mulig. Systemet har mulighet for styring,
slik at det er mulig med en energieffektiv drift av
anlegget. Videre arbeider med utbedring av vil pågå
i 2015.

Overløpsrenseanlegget

Gjennom overløpsrenseanlegget OREA, skal
kapasiteten i anlegget økes, slik at både økt
avløpsmengde ved nedbør og som følge av
befolkningsvekst i området skal kunne håndteres.
I forbindelse med etableringen av OREA ønsker
NRA en reguleringsplan for renseanlegget og
fremtidige behov. Gjennom 2014 har det vært
gjennomført planleggingsarbeider i forbindelse
med etablering det nye rensetrinnet.
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aktuelle saker i 2014

Nittedal er med i NRA
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I 2014 vedtok NRAs representantskap at det
inngås avtale mellom Nittedal og NRAs eierkommuner om opptak av Nittedal som medeier i selskapet.
Det har vært en god involvering fra eiernes side
gjennom prosessen, og avtalen vil formelt være
gyldig når kommunestyrene har behandlet den
(januar-mars 2015). Nittedal gjorde sine vedtak
i november 2014.
Som følge av ovenstående avtale er det besluttet
endringer av selskapsavtalen, som formelt vil bli
verifisert gjennom vedtak i kommunestyrene. Det
er også besluttet endringer i den leveringsavtalen
selskapet har med hver av eierkommunene.
NRA ser med stor glede og forventning frem til
samarbeidet med Nittedal kommune, og håper å
kunne ønske kommunen formelt velkommen som
nytt medlem av familien tidlig i 2015. Av hensyn
til at det må bygges betydelige overføringssystemer
frem til NRA, forventes det tilkobling med avløp
fra Nittedal først i 2017.

Ny hovedplan i 2014

Ny hovedplan legger føringer for selskapets langsiktige utvikling.
Den nye hovedplan ble vedtatt i februar 2014 og
legger rammer for bruk av investeringsmidler.
Til det følger et eget vedtak om økt låneramme.
Den prioriterte tiltaksplanen vil bli revidert årlig
i tilknytning til behandling av økonomiplan og
budsjett.
Videre har planen et fokus på en kostnadseffektiv og
miljøfokusert drift av selskapet i neste 4-årsperiode,
reflektert i konkrete mål knyttet til utvikling av
driftskostnader og reduksjon av energiforbruk.
Det er i vedtaket på planen også lagt en forventning
fra eierkommunenes side om en årlig rapportering
fra eksternt benchmarkingsprosjekt.
Videre er det fattet vedtak om at selskapet sammen
med kommunene utvikler et prosjektsamarbeid
om konkrete vannfaglige temaer.

Modellering av Nitelva

I 2014 er det utarbeidet en modell som viser
hvordan ulike kilder til forurensning påvirker
vannkvaliteten i Nitelva. Modellen kan benyttes
for å se på hvilken effekt ulike tiltak NRA kan
gjennomføre har på vannkvaliteten i Nitelva.
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Selskapets kommunikasjonsstrategi etterleves

Kommunikasjon er et av selskapet strategiske
fokusområder, og det ble i 2013 utarbeidet både
en intern og ekstern kommunikasjonsstrategi. I
møter med bransjen og det mer brede publikum
har vi 2014 vært bevisste på valg av arenaer
og hvilke budskap vi har ønsket å fremføre. Et
fremtidsmål om å «være anerkjent som ledende i
vannbransjen» ligger til grunn for vår strategi og
våre aktiviteter. Gjennom året har vi vært synlige
både lokalt, regionalt og nasjonalt gjennom:
•

Deltagelse med stands i tilknytning til
Byfesten, Sagelvafestivalen og Researchers
Night (i regi av Kunnskapsbyen).

•

Rekrutteringsarrangementer ved universitetet
på Ås og i Trondheim.

•

Deltagelse med forespurte innlegg på fagseminarer i regi av Norsk Vann og Tekna.

•

Artikler i Romerikes Blad.

Omvisninger på anlegget er gjennomført for vinnere av «kunnskapskonkurranser» om Vann ved
flere anledninger. I tillegg har NRA fått besøk fra
inn- og utland for omvisning av anleggene sine.
Dette inkluderer også skoleklasser fra ungdomsskoler, videregående utdanning og universiteter.

Forskningsprosjekt

NRA har fått støtte til forskningsprosjektet
«Utvikling og testing av arealgjerrig og en
energieffektiv biofilm- og membranprosess for
høygradig rensing av nitrogen og fosfor» sammen
med Aquateam COWI og Biowater. Prosjektet
skal pågå i perioden 2014-2017.

Vannekspert for TV-aksjonen
«Vann forandrer alt»

I tilknytning til årets TV-aksjon ble daglig leder
i NRV og NRA utnevnt til «vannekspert» for
Akershus fylke. Norsk Vann inngikk tidlig et
samarbeid med Kirkens Nødhjelp, og rollen som
vannekspert innebar å stå til rådighet for TVaksjonen. Videre å bidra til å synliggjøre vannbransjens viktighet og gode karrieremuligheter
nasjonalt og internasjonalt.
NRV og NRA var i praksis et kontaktledd og en
formidler av informasjon knyttet til vannrelaterte
aktiviteter i lokalt og regionalt, og en dialogpartner med fylkesaksjonslederne fra TV-aksjonens
sekretariat. Vi var synlige ambassadører for TVaksjonen gjennom lokale aktiviteter og artikler
i Romerikes Blad, og var en av dommerne i en
Grundercamp på Jessheim som hadde aksjonen
som tema.

Innsamlingsaksjonen til Kirkens Nødhjelps gode
formål var da også suksessfull og TV-aksjonens
leder Kari Bucher uttalte følgende i etterkant av
aksjonen: «Norsk Vann og vannekspertene har
vært viktige for mobilisering til årets TV-aksjon.
Dette har vært et viktig bidrag til at Norges befolkning har forstått vannproblematikk, og dermed
til rekordhøyt innsamlet beløp. Tusen takk.»
Og så kan vannbransjen på sin side glede seg over
de positive sidene en slik TV-aksjonen har for en
bransje som sliter med rekruttering.

Møter med de kommunale
fagavdelingene

I 2014 har det vært avholdt ett ordinært samarbeidsmøter med kommunale virksomhetsledere,
hvor også prosjektsamarbeid var på dagsorden.
Det har videre vært enkeltmøter med eierkommunene
på særskilte temaer.

STYRETS BERETNING 2014

STYRETS VIRKSOMHET

Styret har i 2014 hatt seks styremøter og har i
disse møtene behandlet saker som tilligger styret
i henhold til lov og selskapsavtale. Det har vært
avholdt tre representantskapsmøter i 2014, hvor
styret har fremmet elleve saker til behandling
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RESULTAT, UTVIKLING OG RISIKO

NRA har i hovedsak inntekter fra mottak og
rensing av avløpsvann, og inntektsdekningen er
beregnet i henhold til ”Retningslinjer for beregning
av selvkost for kommunale betalingstjenester”
(KRD 2003). Kommunene betaler delvis etter
målt avløpsmengde (50 %) og delvis etter antall
tilknyttede innbyggere (50 %). Selskapet yter
tilleggstjenester for alle tre kommunene, som er
regulert i egne avtaler basert på selvkost.
Selskapet hadde inntekter i 2014 på 76,9 mill. kr,
mot 78,1 mill. kr i 2013. Et mindreforbruk (overskudd) på 3,4 mill. kr fra 2013 ble tilført driften
i 2014. Dette medførte et tilsvarende fradrag på
opprinnelig vedtatt betaling til selskapet i 2014.
Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) i
2014 er på 4,5 mill. kr. Overskuddet er hovedsakelig knyttet til reduserte rentekostnader med
1,0 mill., reduserte pensjonskostnader med 1,8
mill., samt økte andre inntekter. Styret foreslår at
fakturering av eierkommunene i 2015 reduseres
tilsvarende, ettersom selskapet ikke skal ha fondsmidler.
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Selskapets likviditet var ved overgangen til
2015 var relativt stram. Selskapet disponerte ved
årsskiftet 15,2 mill. kr likvide midler. Av dette
utgjør 11,8 mill. kr lånte, men foreløpig ikke
anvendte investeringsmidler. Selskapet har gode
rentebetingelser for lån og innskudd.
Inntekter faktureres kommunene forskuddsvis.
Siden inntektene fra eierkommunene er basert på
selvkost, er risikoen knyttet til fremtidige resultater liten, når en ser flere år under ett. For det
enkelte år vil det kunne oppstå regnskapsmessig
merforbruk (underskudd) eller mindreforbruk
(overskudd). Representantskapet har valgt å ikke
opprette selvkostfond, og underskudd/overskudd

blir derfor avregnet i inntektene fra kommunene
påfølgende år.
Strømkjøp utgjør en betydelig driftskostnad, og
svingninger i kraftprisen vil ha betydning for
resultatet det enkelte år.
NRA er eksponert mot endringer i rentenivået,
da selskapets gjeld har flytende rente. Selskapet
finansieres etter lånebetingelser styrt av markedet,
og benytter p.t. NIBOR-basert rente. Sett i forhold
til markedet har vi gode rentebetingelser grunnet
lav økonomisk risiko for långiver.
Styret vurderer den operasjonelle risiko som lav.
Med operasjonell risiko menes risiko for hendelser som påvirker selskapets evne til å levere de
avtalefestede tjenestene.

INVESTERINGER

Samlede investeringer i 2014 var på 13,7 mill. kr,
mens det opprinnelig var budsjettert med 30,0 mill. kr.
Avviket skyldes flere forhold: En erkjennelse av
manglende kapasitet til å gjennomføre for mange
prosjekter parallelt har ført til bevisste valg om
utsettelser. Videre har selskapet erfart at enkelte
prosesser har tatt lengre tid enn forventet.
Det reduserte investeringsnivået 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 ha tilstrekkelig oversikt
over driften og selskapets stilling, og for å kunne
utføre en tilfredsstillende kontroll. Spesielt har det
vært fokus på rapporteringen knyttet til investeringsprosjektene, og bedrede rutiner er innført. Styret
ber i tillegg om særskilte redegjørelser og utfyllende
informasjon ved behov.
Nummererte brev fra revisor rettes til styrets leder
og blir behandlet i styret.
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styret - nra iks

Innkjøp foretas i tråd med lov om offentlige
anskaffelser og det er utarbeidet et delegeringsreglement som regulerer hvilke anskaffelser som
skal behandles av styret.

HMS

18

Arbeidsmiljøet vurderes som godt. Det er innført
elektronisk meldesystem for skader og andre vesentlige avvik fra normalsituasjonen. Gjennom året
har det vært rapportert inn to arbeidsskader, som
har medført sykefravær. Det gjennomføres jevnlig
vernerunder (to ganger i 2014).
Medlemmer av Arbeidsmiljøutvalget har i 2014
avholdt fire møter.
Sykefraværet (samlet for selskapene NRV og
NRA) var i 2014 på 6,9 %, hvorav korttidsfraværet (<16 dager) utgjør 3,6 %. De tilsvarende
tallene for 2013 var hhv. 4,8 % og 2,1 %. Resultatet
2014 var dårligere enn målsetningen på 4,5 %.

BEMANNING OG LIKESTILLING

NRA er en kommunalteknisk virksomhet. Ved
utgangen av 2014 var 15 % av de ansatte i NRA
kvinner og 85 % menn. I ledergruppen (samlet for
NRA og NRV) er en av syv kvinner og i styret er
to av de fem valgte medlemmer kvinner.
Gjennomsnittsalderen til de ansatte er 47 år, og
var den samme de to foregående årene.
Selskapene tilstreber en jevnere fordeling mellom
kjønnene og større aldersspredning.

I 2014 sa daglig leder opp sin stilling, og det ble
igangsatt en prosess for ansettelse av ny daglig leder.

YTRE MILJØ

NRA 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.
Selskapet jobber for en stadig forbedring, og
målet om redusert energiforbruk pr. renset m3
avløpsvann ble nådd med god margin.
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Lars Næss
Styrets leder

Gunhild Lærum
Styrets nestleder

Jan Ole Enlid
Styremedlem

Hendrik R. Panman
Styremedlem

Selskapet har for 2014 oppfylt alle rensekrav
og betingelser som er fastsatt i Fylkesmannens
utslippstillatelse.

ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER

Etter styrets oppfatning gir fremlagt driftsregnskap,
investeringsregnskap og balanse med noter et riktig
bilde av selskapets resultat for 2014 og økonomiske
stilling ved årsskiftet.
Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt
som er av betydning for bedømmelse av regnskapet.

Nina Kristiansen
Styremedlem

Bjørn Syverud
Ansattes representant

Torgunn Sætre
Konst. daglig leder NRV/NRA

Mindreforbruk (overskudd) tilføres driften i 2015.
Strømmen, 11. mars 2015

Styret ønsker å takke daglig leder og alle ansatte for
godt utført arbeid i 2014.

oRGANISASJON

I 2014 ble det gjennomført en organisasjonsendring. Antall direkterapporterende til daglig
leder ble redusert fra åtte til seks. Det er opprettet
en egen plan- og prosjektavdeling som skal
ivareta selskapenes prosjektportefølje. Samtidig
ble støttefunksjonene elektro, IKT og anlegg og
vedlikehold samlet i en avdeling. Det samme er
tilfelle med økonomi, personal og administrasjon.
NorAnalyse rapporterer til NRV drift.
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DRIFTSREGNSKAP 01.01 - 31.12

INVESTERINGSREGNSKAP 01.01 - 31.12

Beløp i NOK 1000

Beløp i NOK 1000

Note	REGNSKAP

		
2014

BUDSJETT

REGNSKAP

2014

2013

DRIFTSINNTEKTER
Salg eierkommuner og refusjoner

BUDSJETT

REGNSKAP

13 741

30 000

14 265

0

0

0

30 000

14 265

2014

2013

INVESTERINGER
7,10

64 562

64 225

65 388

Andre salgs- og leieinntekter		

12 291

10 406

12 740

Sum driftsinntekter		
76 853
74 631

78 128

DRIFTSUTGIFTER

Investeringer i anleggsmidler

2

Dekning av tidligere års udekket		

Årets finansieringsbehov		
13 741

1,6

22 587

23 714

24 456

FINANSIERT SLIK

6

30 521

32 205

31 181

Bruk av lånemidler		

13 683

30 000

13 613

Andre driftsutgifter		

1 823

1 872

2 104

Inntekter fra salg av anleggsmidler		

58

0

652

30 000

14 265

Personalkostnader
Kjøp av varer og tjenester
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Note	REGNSKAP

		
2014

Overføringer

8

0

0

1

Avskrivninger

2

14 645

13 074

14 244

69 577

70 864

71 986

3 766

6 142

Sum driftsutgifter		

BRUTTO DRIFTSRESULTAT		
7 276

21
Bruk av avsetninger		

0

0

0

Sum finansiering		
13 741
30 000

14 265

udekket/udisponert		0

FINANSPOSTER
Renteinntekter og utbytte		

662

600

721

Sum eksterne finansinntekter		

662

600

721

Renteutgifter og låneomkostninger		

5 774

6 677

5 803

Avdrag på lån		

15 679

13 788

14 851

Sum eksterne finansutgifter		

21 453

20 465

20 654

Resultat eksterne finanstransaksjoner		

-20 791

-19 865

-19 933

Motpost avskrivninger		

14 645

13 074

14 244

Netto driftsresultat		
1 131
-3 024

452

INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk

Sum ekstern finansiering		
13 741

5

3 413

3 413

2 962

3 413

2 962

0

0

0

Regnskapsmessig mindreforbruk		
4 545

389

3 413

Sum bruk av avsetninger		
3 413
Overført til investeringsregnskapet		

0

0

BALANSE - EIENDELER Regnskap 31.12

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD Regnskap 31.12

Beløp i NOK 1000

Beløp i NOK 1000

Note	2014

2013

ANLEGGSMIDLER

Note	2014

2013

EGENKAPITAL

Faste eiendommer og anlegg

2

232 068

238 961

Utstyr, maskiner og transportmidler

2

22 129

16 141

Pensjonsmidler

1

56 087

54 241

Sum anleggsmidler		
310 284
309 343

Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift)

5

4 545

3 413

Kapitalkonto

11

-13 059

-9 782

Sum egenkapital		
-8 514
-6 368
LANGSIKTIG GJELD

OMLØPSMIDLER

Pensjonsforpliktelser

1

70 311

64 098

3,7

31 714

25 958

Andre lån

3

264 277

269 855

Premieavvik

1

-3 271

-1 022

Sum LANGSIKTIG GJELD		

334 588

333 953

Kasse, bankinnskudd

4

15 226

23 808

Kortsiktige fordringer

22

Sum omløpsmidler		
43 669
48 745

SUM EIENDELER		
353 953
358 088
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KORTSIKTIG GJELD
Annen kortsiktig gjeld

10

27 879

30 503

Sum KORTSIKTIG GJELD		

27 879

30 503

SUM egenkapital OG GJELD 		
353 953
358 088
MEMORIAKONTI
Ubrukte lånemidler		

11 846

15 429

Motkonto for memoriakontiene		

-11 846

-15 429

Strømmen, 11. mars 2015

Lars Næss
Styrets leder

Nina Kristiansen
Styremedlem

Gunhild Lærum
Styrets nestleder

Jan Ole Enlid
Styremedlem

Hendrik R. Panman
Styremedlem

Bjørn Syverud
Ansattes representant

Torgunn Sætre
Konst. daglig leder

NOTER
Note 1

PENSJON

Beløp i NOK 1000

Generelt om pensjonsordningene i selskapet

Selskapet har pensjonsordning gjennom DNB pensjonstjenester. Ordningen 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

Noter til regnskapet
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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.

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.

Tilleggsinformasjon

NRA IKS har samarbeidsavtale med NRV IKS om felles personale. Gjennomsnittlig antall årsverk har tilsammen vært 65,
hvorav omlag 17 årsverk har sitt ansettelsesforhold i NRV og resten i NRA. Personalkostnader fordeles på basis av estimert,
virkelig arbeidstid. Pensjonsnoten er likevel satt opp med bakgrunn i ansettelsesforhold. Pensjonsmidler vises i balansen
uten arbeidsgiveravgift, mens pensjonsforpliktelser vises i balansen tillagt arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse
(dvs. pensjonsforpliktelser fratrukket pensjonsmidler).

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

2014
4,65 %
4,00 %
2,97 %
2,97 %
50,00 %

2013
5,00 %
4,00 %
2,87 %
2,87 %
50,00 %

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
Samlet kostnad		

2014
4 038
2 382
-2 584
458
4 294
-895
3 399

2013
3 482
2 319
-2 570
374
3 605
974
4 579

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

2014
1 639
-458
-4 048
-2 867

2013
2 709
-374
-3 231
-895

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik
		
2014 Arb.g.avg
Brutto påløpte pensjonsforpl. pr. 31.12.
68 553
9 666
Pensjonsmidler pr. 31.12.
56 087
7 908
Netto pensjonsforpliktelser pr. 31.12.
12 467
1 758
Årets premieavvik
Sum premieavvik tidligere år (pr. 01.01.)
Sum amortisert premieavvik dette året
Akkumulert premieavvik pr. 31.12.

-2 867
-895
895
-2 867

-404
-126
126
-404

2013
62 880
54 241
8 639

Arb.g.avg
8 866
7 648
1 218

895
-974
974
895

126
-137
137
126
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NOTER

Spesifikasjon av estimatavvik
Faktiske midler/forpliktelser
Estimerte midler/forpliktelser
Årets estimatavvik (01.01.)

2014
Pensjonsmidl.
-54 272
54 241
-31

Akkumulert avvik tidligere år (01.01. dette år)
50 - NRA
2014
Amortisert avvik dette år
Akkumulert estimatavvik 31.12. dette år

NOTE NR 2, Anleggsmidler

2014
Pensjonsforpl.
63 872
-62 880
993

0
-31
0

2013
Pensjonsmidl.
-51 134
51 499
365

0
993
0

2013
Pensjonsforpl.
58 877
-58 556
322

0
365
0

0
322
0

Note
Anleggsmidler
Beløp i2hele tusen.
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Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5

Anskaffelseskost pr.
01.01
28 029
100 203
Akkumulerte
avskrivninger pr.
01.01
-11 887
-5 068
Tilgang i
regnskapsåret
8 420
1 200
Avgang i
regnskapsåret
-250
0
					
Avskrivninger i
regnskapsåret
-2 432
-1 962
Nedskrivning
Bokført verdi
21 880
94 373
Gruppe
Gruppe11
Gruppe 2
Gruppe32
Gruppe
Gruppe
Gruppe43
Gruppe 5

Gruppe 4
Gruppe 5

Note 3

Sum

93 427

82 220

324 403

-2 651

-34 955

-14 740

-69 301

0

0

4 121

13 741

0

0

0

-250

-588

-6 392

-3 271

17 285

52 080

68 330

-14 645
0
253 948

Maskiner
og utstyr
Maskiner
og utstyr
Bygninger
Bygninger
Innløp/ledningsnett
Nitrogenanlegg
Innløp / ledningsnett
Slamfjerning, luktfjerning. Gamle anlegg.

Note 5

Fond samt avsetninger/bruk av avsetninger

Personalkostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum							

Slamfjernning, luktfjerning. Gamle anlegg

Fordringer og gjeld

Beløp i NOK 1000

2014
0
31 714
31 714

2013
0
25 958
25 958

2014
264 277
0
264 277

2013
269 855
0
269 855
0

2014
18 036
2 400
1 838
313
22 587

2013
18 012
2 393
3 601
451
24 456

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS har samarbeidsavtale med Nedre Romerike Vannverk IKS og
felles personale. Gjennomsnittlig antall årsverk har tilsammen vært 65.
Lønnskostnader fordeles på basis av estimert, virkelig arbeidstid. For 2014 er lønnskostnadene
fordelt med 58,7 % på NRV IKS og 41,3 % på NRA IKS.
For 2013 er lønnskostnadene fordelt med 52,2 % på NRV IKS og 47,8% på NRA IKS. Hvis 2014
hadde benyttet fordelingsnøkkel 2013 hadde NRA hatt om lag 2,9 mill. kr høyere personalkostnader.

Lønn
Pensjonskostnader
Annen godtgjørelse

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

2013
1 414
22 394
23 808

Det er ikke regnskapsført avsetning til fond eller bruk av fond i 2014.
Balanseført mindreforbruk i driftsregnskapet (overskudd) fra 2013 er innteksført i 2014.

Ytelser til ledende personer

Nitrogenanlegg

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

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

2014
1 523
13 703
15 226

Beløp i NOK 1000

20 524

Kortsiktige fordringer
Andre kortsiktige fordringer med forfall senere enn 1 år
Andre langsiktige fordringer med forfall tidligere enn 1 år
Sum

Bankinnskudd

Beløp i NOK 1000

Note 6
Personalkostnader, antall ansatte, godtgjørelser,
lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

Beløp i NOK 1000

Tekst

Note 4

2014
2014
2013
Daglig leder Styret
Daglig leder
994
335
983
182		
180
16		
23

2013
Styret
351

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.
Revisor
Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:
Revisjon
Rådgivning
Sum

2014
100
5
105

2013
95
10
105

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

		2014
2014
2013
		
Regnskap
Budsjett
Regnskap
Driftsinntekter		
76 853
74 131
78 128
Direkte kostnader		
54 932
57 291
56 789
Indirekte kostnader		
0
0
0
Netto kapitalkostnader		
22 254
20 254
21 557
Resultat før mindreforbruk		
-333
-3 413
-218

Note 77Overføringer
mellom selskapet
og eierkommunenen
Note
Overføringer
mellom
selskapet og eierkommunene
Beløpene
er1000,
inklusive
merverdiavgift.
Beløp
i NOK
beløpene
er inkl. mva.
Kommunen som kunde av selskapet
Navn

Inng. balanse

RÆLINGEN KOMMUNE

28

0

Bevegelse

Utg. balanse

Oms. i perioden

816

816

9 571

SKEDSMO KOMMUNE

286

972

1 258

33 960

LØRENSKOG KOMMUNE

449

-421

28

40 926

Kommunen som leverandør til selskapet
Navn

Inng. balanse

Bevegelse

Utg. balanse

Oms. i perioden

RÆLINGEN KOMMUNE

0

0

0

0

SKEDSMO KOMMUNE

1

0

1

-101

-14

-7

-21

-1 088

LØRENSKOG KOMMUNE

Note 8

Skatt

Beløp i NOK 1000

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

2014
-12
0
75
63

2013
-7
0
34
27

0
0

1
1

-113
-162
-275
-74

-181
-100
-281
-76

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

Note 9

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.

Inntekter fra mindreforbruk		
3 413
3 413
Overskudd		
3080
0

2 962
2 744

Selvkostandel		

104 %

104 %

100 %

Note 10	forskuddsbetalt inntekt
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Beløp i NOK 1000

2014
3 166
197
2 970

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

2013
3 363
197
3 166

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

2014
2 300
100
2 200

2013
2 400
100
2 300

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.			

Note 11	kapitalkonto
Beløp i NOK 1000

INNGÅENDE BALANSE pr. 01.01.
Investering i anleggsmidler
Avskrivninger
Avdrag på lån
Endring i netto pensjonsforpliktelse
Bruk av lån
UTGÅENDE BALANSE pr. 31.12.

2014
Debet

9 782

14 645

2014
Kredit
13 741

15 679

4 367
13 683

42 478

2013
Debet

9 571

2013
Kredit
14 599

14 244
14 851
1 805
13 613

13 059
42 478

39 233

9 782
39 233

REVISJONSBERETNING
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