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leder

innhold

NRA skal kostnadseffektivt levere avløpstjenester
av høy kvalitet til eierkommunene.
Våre dyktige medarbeidere er selskapets viktigste
ressurs. De sørger for at anleggene er i drift
døgnet rundt hele året, og de planlegger og
videreutvikler virksomheten for å kunne fungere
godt også i årene som kommer.
For tiden gjennomføres en bred prosess der
medarbeiderne involveres i jakten på smartere
løsninger og bedre utnyttelse av ressursene.
Til grunn ligger en beslutning om å ha kritisk
kompetanse for sikker drift i organisasjonen.
I tillegg til bedre leveringssikkerhet, gir det
fordeler som mer helhetlige løsninger og større
kostnadseffektivitet.
Vi er overbevist om at et godt og sterkt fagmiljø
er en forutsetning for etablering og utvikling
av en god og langsiktig infrastruktur, basert på
strategiske og riktige vurderinger.
Etter som medarbeiderne er nøkkelen til suksess,
må vi også være bevisst på å videreutvikle
kompetansen. Dette for å kunne håndtere nye
utfordringer, og for å kunne realisere mer
effektive måter å drive vår virksomhet.
Ett eksempel er etablering av en egen
prosjektavdeling. Etter ett år i full drift ser vi
at kvaliteten og effektiviteten i egne prosjekter
er vesentlig forbedret. Denne utviklingen er
avgjørende for at virksomhet skal levere i samsvar
med våre eieres forventninger.
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NRV og NRA er del av en verdikjede, der teknisk
etat i eierkommunene utgjør den delen som
bringer vann frem til abonnenten og avløp tilbake
til det interkommunale infrastrukturen.
Et godt gjensidig samarbeid med eierkommunene
skal ivareta innbyggernes behov for
gode kommunale vannfaglige tjenester.
Interkommunale selskaper avlaster og styrker
eierkommunene innen krevende faglige
oppgaver gjennom sterke fagmiljø med stor
gjennomføringsevne.

Thomes Trømborg
Daglig leder NRV/NRA

Statistisk Sentralbyrås prognoser tilsier at
regionen er i sterk vekst. Vi ser også klare
utviklingstrekk i retning av smarte samfunn,
strengere miljøkrav og klimaendringer som
påvirker vår virksomhet. Derfor har det vært
viktig for vår virksomhet å ”løfte blikket” langt
forbi neste hovedplanperiode, slik at det vi gjør
i dag, har større sjanse for å være en optimal
løsning for de neste 30, 50, ja kanskje 100 år. For
i vår verden må tidsperspektivet være svært lang,
også når utviklingen går fort.
Gjennom godt samarbeid og felles prioriteringer
kan NRA IKS som viktig aktør i regionen
aktivt møte denne utviklingen til beste for
eierkommunene og innbyggere.

Thomes Trømborg
Daglig leder

For å opprettholde kvalitet og nødvendig kapasitet
er det behov for kostnadskrevende vedlikehold
og store investeringer også i årene fremover. God
planlegging, riktig tidspunkt og en vurdering av
hele livsløpskostnaden er mye av nøkkelen for
kostnadseffektive investeringer og innkjøp.

3

styreleder har ordet

Videoen om oss, finner du på vår
hjemmeside: www.nrva.no og på
Facebook.

Lars Næss
Styrets leder

For å detaljere hva det faktisk bør bety
for utviklingen av virksomhetene, har
de to interkommunale selskapene i
fellesskap utarbeidet en overordnet
strategi. Dette skal bidra til at aktivitetene
i hovedplanperioden på fire år er godt
tilpasset et langsiktig perspektiv hva
gjelder gode veivalg og løsninger.
Strategien er oversendt eierkommunene.
I strategien ”NRA IKS og NRV IKS
mot 2040” tar vi utgangspunkt i en
erkjennelse av at dagens løsninger ikke
vil være tilstrekkelig de neste tiårene. En
betydelig befolkningsvekst i regionen,
en utvikling i retning av dårligere
råvannskvalitet, strengere krav til utslipp
til Nitelva, samt ambisjoner om en
klimanøytral virksomhet, gir et betydelig
investeringsbehov i de to virksomhetene.
Endrede forventninger til tjenestetilbud
og prismodell hos innbyggerne kan også
påvirke investeringsbildet.
En kostnadseffektiv utvidelse av
kapasiteten krever god planlegging og
smarte løsninger.
For å ha tilstrekkelig kapasitet på vann
og avløp, gitt antatt befolkningsvekst i

En bærekraftig utvikling forutsetter også
en bærekraftig økonomi. Derfor er styrene
i både NRA og NRV svært opptatt av å
videreutvikle en kostnadseffektiv drift
og søke løsninger, som på en god måte
bidrar til at effekten av investeringene blir
optimalisert.

regionen, kreves årlige investeringer på
anslagsvis 200–300 millioner kroner.
Dette er på nivå med gjennomsnittet for
Norge ifølge tall fra bransjeforeningen
Norsk Vann.
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Tidspunktet for større investeringer
i infrastrukturen for avløp vil kunne
utsettes noe dersom det kommunale
ledningsnettet oppgraderes. I dag er ca.
2/3 av vannet NRA renser fremmedvann,
som enten lekker inn i det kommunale
ledningsnettet eller tilføres gjennom
overvannshåndteringen. Eierkommunene
har ambisiøse planer for utskifting og
forbedring av sitt ledningsnett, og er
kommet et stykke på vei.

Sammen med eierkommunene utgjør
NRV og NRA en verdikjede av kritisk
viktighet for innbyggere, næringsliv
og offentlig virksomhet i regionen.
Det er et ansvar som krever gode
bærekraftige, langsiktige, helhetlige og
kostnadseffektive løsninger. En avklart
strategi og godt samarbeid mellom alle
i verdikjeden er avgjørende for at vi
kan leve opp til vårt formål, som er å
levere ”Rent vann – for deg, miljøet og
fremtiden”.

For å møte utfordringene vi står overfor
er det lagt seks overordnede mål for NRA
IKS og NRV IKS;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tilstrekkelig kapasitet – alltid
Levere vannet tilbake med minst
like god kvalitet
Klimanøytral virksomhet inne
2030
Kompetansesenter for 		
vannbransjen
Ledende på HMS-arbeid i 		
vannbransjen
Kostnadseffektiv virksomhet

1 - 2017

NRA har sammen med NRV definert
sitt formål å være ”Rent vann – for deg,
miljøet og fremtiden”.
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Strategien ”NRA IKS og NRV IKS mot
2040” skal sammen med godt lederskap,
bidra til at virksomhetene ligger i forkant
av samfunnsutviklingen. Da vil våre
eiere kunne utvikle kommunene uten
å måtte ta hensyn til begrensninger
i kapasiteten eller kvaliteten på våre
anlegg, og innbyggerne kunne tilbys
fremtidsrettede og kostnadseffektive
NEDRE ROMERIKE VANNVERK IKS - NEDRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS
vann- og avløpstjenester.
STRANDVEIEN 22, 1466 STRØMMEN
POSTBOKS 26, NO-2011 STRØMMEN
tlf: +47 64 84 54 00
e-post: firmapost@nrva.no - www.nrva.no
Org. nr :NRV: 992 110 996 MVA - NRA: 892 110 972 MVA
NRV/NRA er sertifisert etter ISO 9001 og ISO 14001
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Strategi
NRV IKS og NRA IKS
mot 2040
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«Strategi NRV IKS og NRA IKS mot 2040»
finner du på vår hjemmeside: www.nrva.no og på Facebook.
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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.
I tillegg har NRA et driftsansvar for kommunlae
hovedledninger og pumpestasjoner som er
direkte knyttet opp til 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 «Langsiktige og bærekraftig forvaltning
av vannressursene» underbygges av de
utarbeidede delstrategier.

NRA har også inngått avtale med Lørenskog
kommune om drift av avløpstunnelen.
Eierkommunene eier og har økonomisk ansvar for
selskapet i samme forhold som de finansierer
selskapets virksomhet.
Forhold som berører formål, ansvar, virkeområde
og eierforhold er regulert i selskapsavtalen, som kan
lastes ned fra selskapets hjemmeside (www.nrva.no).

REPRESENTANTSKAPET

Delstrategier er utarbeidet
for å nå våre
seks overordnede mål:

Styrets leder og daglig leder deltar i representantskapets møter.

•

Tilstrekkelig kapasitet – alltid

•

Levere vannet tilbake med

Til representantskapet velger kommunene åtte
medlemmer med personlige varamedlemmer –
to fra hver av eierkommunene. Representantene
velges for fire år om gangen. Hver eierkommune
har èn stemme når beslutninger skal fattes.

Representantskapets medlemmer 2016:
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

	minst like god kvalitet
•

Klimanøytral virksomhet innen 2030

•

Vannfaglig kompetansesenter

•

Ledende på HMS-arbeid i vannbransjen

•

Kostnadseffektiv virksomhet

EIERFORHOLD

NRA eies av kommunene Lørenskog, Rælingen,
Skedsmo og Nittedal. Selskapet har hovedkontor
i Strandveien, og 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.

6

For Rælingen og Skedsmo utfører NRA
også drift av kommunale hovedledninger
og pumpestasjoner, som er direkte tilknyttet
selskapets anlegg.

7

OM NRA iks /Organisasjon

STYRET

ORGANISASJON

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

Høsten 2014 etablert selskapet en egen prosjekt og
planavdeling med ansvar for å gjennomføre driftsog 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 evalueres
2017.

Lars Næss, leder
Gunhild Lærum, nestleder
Nina Kristiansen, styremedlem
Jan Ole Enlid, styremedlem
Hendrik R. Panman, styremedlem
Tore Søsveen, ansatt valgte styremedlem

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

PERSONALET

Ved utgangen av 2016 var det 67 personer med
ansettelsesforhold i NRA. Flere av disse inngår
som tilgjengelige personalressurser for NRV.
Selskapene har en samarbeidsavtale, og det er
utarbeidet en fordelingsnøkkel basert på loggførte
timer i 2016 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.

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.
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
resultat 5,12. Dette er opp 0,29 i forhold til
medarbeiderundersøkelse gjennomført oktober 2015.

Representantskapet
6 medlemmer

Styret
6 medlemmer

Daglig leder

organisasjonskart

NRA drift

8

Tekniske tjenester

Kvalitet/Miljø/HMS

Prosjekt og plan

Administrative
tjenester

9

rapportering av driften

Oppfølging av krav i
utslippstillatelsen

Renseanlegget overholdt i 2016 samtlige krav
som er stilt i utslippstillatelsen fra Fylkesmannen i
Oslo og Akershus.
De to viktigste parameterne i utslippstillatelsen er
reduksjon av fosfor og nitrogen i avløpsvannet.
Kravet fra Fylkesmannen er 93 % renseeffekt på
fosfor og 70 % på nitrogen. Renseresultatet for
NRA i 2016 var hhv. 95,1 % og 72,2 %.

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

Renseanlegget mottok 17,6 mill. m3 med avløpsvann i 2016 hvorav 0,22 mill. m3 gikk i overløp.
Mottatt mengde avløpsvann i 2016 er ca. 5 %
mindre enn i 2015.
Hovedårsaken til nedgang i mottatt mengde er
mindre nedbør i 2016 enn i 2015. Overløp fra
renseanlegget har aldri vært mindre enn i 2016.
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19 576 331
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Total mengde behandlet

Renset avløpsmengde og overløpsmengde (m3/år).

Overløp

2016

m3/år

mengde
l/pe*d

mengde
m3/år

mengde
l/pe*d

478

19 009 039

454

17 435 938

410

19 921 466

465

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.

m3/år

430

m3/år

m3/år

m3/år

Spes. avløpsmengde
l/pe*d

Skedsmo

9 822 388

449

8 832 077

397

10 027 310

449

9 712 040

430

9 720 340

427

Lørenskog

7 518 699

510

7 028 180

470

8 012 428

532

7 250 647

468

6 009 383

382

Rælingen

1 667 952

319

1 575 681

296

1 881 728

345

1 801 094

326

1 553 320

279

Total

19 009 039

454

17 435 938

410

19 921 466

465

18 763 781

430

17 283 043

392

Et viktig produkt fra renseprosessen er avløpsslam
som benyttes som jordforbedringsmiddel.
Det ble i 2016 produsert i alt 18 765 tonn
slam, av det ble over 17 000 tonn distribuert
til landbruket. NRA har over mange år hatt
en stabil og god avsetning av dette produktet,
men i 2016 opplevde vi 4 hendelser som ga
forhøyete verdier av tungmetaller, som gjorde
at vi måtte kjøre slammet til alternativ bruk
(deponering), hos ØRAS. Vi har ikke hatt noen
slike hendelser før. Vi ser alvorlig på dette både
i forhold til økonomi, miljø og omdømme. NRA
må sammen med kommunene styrke arbeidet
med påslippskontroll og kildesporing, slik at vi
reduserer sannsynligheten for slike hendelser og
for å ha større mulighet til å identifisere de som er
ansvarlige for påslippene.

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

2016
Avløpsmengde

326

Spes. avløpsmengde
l/pe*d

m3/år

2015
Avløpsmengde

468

Spes. avløpsmengde
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Spes. avløpsmengde
l/pe*d

2014
Avløpsmengde

430

2012
Avløpsmengde

Spes. avløpsmengde
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2013
Avløpsmengde

18 763 781

Spes. avløpsmengde
l/pe*d

År/
Kommune

HMS

-

mengde

2015
Avløpsmengde

Tabellen
nedenfor viser
den enkelte
kommunes449andel av8total
avløpsmengde
de fire
siste årene. 449
Skedsmo
10 038 053
469
9 822 388
832 077
397
10 027 310
9 712 040
Betalings
s
ystemet
innebærer
at
50
%
vektlegges
på
avløpsmengdefordelingen
og
50
% på pe-fordelingen
Lørenskog
7 645 666
528
7 518 699
510
7 028 180
470
8 012 428
532
7 250 647
tilknyttet).
Rælingen(Personekvivalenter
1 892 612
371
1 667 952
319
1 575 681
296
1 881 728
345
1 801 094

Slam - en ressurs

2000
kg P

mengde

m3/år

Utslipp av fosfor fra overløp

VANNMENGDE M3

NRA deltar i forskningsprosjekter “utvikling og testing av arealgjerrig og energieffektiv biofilm- og
membranprosess for høygradig rensing av nitrogen og fosfor” sammen med Aquateam COWI AS og
Biowater Technology AS. I 2016 er hovedpiloten blitt bygget og den ble satt i drift desember 2016. I
År/
2011
2012
2013
2014
2017 vilAvløpsvi i samarbeid
med våreAvløpspartnereSpes.
gjennomføre
planlagte
tester
iht til vedtatt
forskningsprogram.
Kommune
Spes. avløpsavløpsAvløpsSpes. avløpsAvløpsSpes. avløps-

Total

NRA har fokus på å balansere kravet om å nå 93
% og 70 % renseeffekt opp mot negative effekter
av for høy dosering av fellingskjemikalier, som
både har en kostnadsside og en miljøside.
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FORSKNINGSPROSJEKT

Tabell erfor
gjennomgått
og ok,
Eirik og Jan
M
sannsynligheten
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 også et fokus på nestenulykker. Med dette
kan vi på et tidlig tidspunkt ta grep for å hindre
uønskede hendelser.
HMS-dager for alle ansatte gjennomføres
regelmessig. I 2016 ble det gjennomført to ganger.
Dagene inneholdt ulike HMS-relaterte foredrag og
aktiviteter. Alle ansatte gis nødvendig opplæring
før oppgaver tildeles.
I 2016 hadde NRA en innmeldt skade som
medførte sykefravær.
Hvert år utarbeider alle avdelinger sine HMShandlingsplaner tilpasset virksomheten.
Disse følges opp og rapporteres årlig til
hovedverneombud og ledelsen.
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rapportering av driften forts.

Verneombudene og deres innsats er en viktig
del av HMS-arbeidet. 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 2016 fire ordinære
møter. Utvalget består av tre representanter fra
de ansatte, tre 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 2016 var det totale
sykefraværet i NRV og NRA på 4,2 %, hvorav
langtidsfraværet utgjorde 1,8 %.
I 2016 var det et branntilløp i et pilotanlegg i
renseanlegget. Brannen medførte ikke noen skade
som påvirket prosessene i renseanlegget.

KVALITET OG YTRE MILJØ

NRA og NRV er sertifisert etter ISO 9001 og ISO
14001. I 2016 gjennomførte Teknologisk Institutt
Sertifisering en sertifiseringsrevisjon av begge
sertifiseringsområdene. Sertifiseringsrevisjonen
resulterte i tre anmerkninger og to forbedringsforslag.
Internt er det gjennomført revisjoner innenfor ni
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 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 et viktig verk
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energi

Energiforbruket pr. m3 behandlet og levert vann
skal for hvert av årene 2014 - 2017 reduseres med
3,0 % med 2013 som referanseår.
Gjennomsnittlig årlig reduksjon av spesifikt
strømforbruk med utgangspunkt i 2013 har vært
4 %. Dette har vi oppnådd selv om vi i 2016
installerte nytt utstyr (avfukting- og ventilasjonsanlegg), som har brukt mer energi. Selskapet har
dermed oppnådd effektiviseringsmålet.
Nytt avfuktings- og ventilasjonsanlegg i fjellet
fører til positiv effekt på inneklima og arbeidsmiljø. Tørrere luft reduserer korrosjon av utstyr
og infrastruktur i fjellet.
Planlagte prosjekter vil kunne påvirke fremtidig forbruk av strøm. Selskapet arbeider med å
definere gode tekniske løsninger for fremtidig
energioptimalisering. Samtidig vurderes det
hvilke forutsetninger som kan danne grunnlag for
effektiviseringsmål i ny hovedplan.
Energiforbruk NRA
2013

2014

2015

2016

Renset avløpsmengde, m3

17 435 938

19 921 467

18 259 231

17 390 941

Totalt energiforbruk kWh

10 959 292

10 037 325

9 223 829

9 750 155

0,63

0,50

0,51

0,56

20 %

10 %

4%

Energiforbruk avfukting kWh

708 000

kWh/m3
Årlig reduksjon siden 2013

Elektromag

Forbruk av fellingskjemikalie

Tabellen nedenfor viser doseringen av fellingskjemikalier. Det har vært en marginal økning av
dosert mengde fra 2015 til 2016. Hovedårsakene
til denne økningen er at det har vært litt høyere
innløpskonsentrasjon av fosfor i avløpsvannet,
samtidig som renseeffekten har vært noe høyere
enn i 2015.
2013

2014

2015

2016

Forbruk (g/m3)

Forbruk av PAC

69

69

71

72

Krav til renseeffekt

93

93

93

93
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KOSTNADSUTVIKLING OG INVESTERINGER
NRA
Kostnadsutvikling

KOSTNADSUTVIKLING

Med
som referanseår
referanseår har
gjeldende hovedplan
hovedplanfastsatt
fastsatt følgende
følgendemål:
mål:
Med 2013
2013 som
har selskapet
selskapet ii gjeldende
“Netto
driftskostnad
pr.
innbygger
skal
ikke
øke
gjennom
hovedplanperioden
2014
- 2017.”
"Netto driftskostnad pr innbygger skal ikke øke gjennom hovedplanperioden 2014-2017."
Tabellen viser at netto driftskostnad pr innbygger er redusert med 9% fra 2013 til 2016, og målet for kostnadseffektivitet er dermed oppfylt.
En presisering av selvkostregelverket har medført at vedlikeholdsprosjekter som tidligere ble finansiert
som investering gjennom låneopptak nå skal finansieres over drift. Dette utfordrer målet om ikke å øke
netto driftskostnad pr. innbygger gjennom hovedplanperioden 2014 - 2017.
Driftskostnader hele mill. kr
Driftskostnader uten inflasjon (i 2013 kroner)
Renset avløpsmengde (mill. m³/år)
Driftskostnad i kr/m3

2013
37,9
37,9
17,4
2,17

Kostnadsendring kr/m³ ift. 2013
Netto driftskostnad i kr/person
Kostnadsendring kr/person ift. 2013

325

2014
36,0
35,0
19,9
1,76
-19 %
298
-8 %

2015
37,4
35,3
19,1
1,85
-15 %
294
-10 %

2016
39,3
36,0
17,4
2,07
-5 %
294
-9 %

Tabellen viser at netto driftskostnad pr. innbygger er
Driftskostnader
er eksl. Kapitalkostander (renter og avdrag/avskrivninger).
350
redusert med 9Prosjekter
% fra 2013som
til er regnskapsført på drift er fratrukket.
340
Driftskostnader er videre redusert for inntekter fra andre aktiviteter
kommunens
selvkost samt for strøm og nettleie.
2016 ogenn
målet
for kostnadsKostnadsutvikling NRA 2013-2016

Netto driftskostnad i kr/person

360

330

effektivitet er dermed oppfylt.

320
310
300

290
280
270
260
2013

2014

2015

2016

År
Netto driftskostnad i kr/person

Mål i hovedplan

Fordeling av underskudd

I 2015 gikk selskapet med et underskudd, dette er belastet driften i 2016 slik at kommunenes vedtatte
betaling til selskapet dette år ble økt tilsvarende ved fakturering av levert avløpsmengde i 2016. Underskuddet er fordelt på kommunene etter andel av betaling for tjenestene i 2015.
Driftskostnader er ekskl. 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.
Kommune
Lørenskog
Rælingen
Skedsmo
Sum
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Underskudd
2015 fakturert
26 424
-1 459
7 880
-412
38 339
-1 917
72 643
-3 788

Budsjett 2016

Fakturert 2016
27 884
8 291
40 256
76 431
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Investeringer

Selskapets investeringer følger av vedtatt
Hovedplan med Handlingsplan samt de årlige
budsjettvedtak. Hvilke investeringstiltak det har
vært fokus på i 2016 og status for disse er omtalt i
det etterfølgende.

Hovedtiltakene i inneværende
handlingsplanperiode er:
1.
2.
3.
4.

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

Utover dette kommer mindre tiltak for bedring av
sikkerheten i anleggene, bedring av arbeids- og
innemiljøet samt utskifting av maskiner og utstyr.
Samlet sett er det investert 87 millioner kroner i
2016, hvorav 51 millioner kroner i forannevnte
hovedtiltak.

Økt rensegrad og kapasitet 
gjennom nye rensetrinn - OREA
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Arbeidene i 2016 omfatter detaljprosjektering
og anskaffelse av utførende entreprenører.
Forberedende arbeider er gjennomført og
utsprengning av ny fjellhall for rensetrinnet er
under utførelse. Selskapet har kostnadsført 37
millioner kroner til utvikling av OREA i 2016.
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 handlingsplanperiode har selskapet
fokus på oppgradering av forsedimentering og
slamavvanning.
Eksisterende forsedimentering er i all hovedsak
teknologi og installasjoner fra 70-tallet som
preges av elde. Innføring av ny teknologi vil,
i tillegg til ren utskifting, tilrettelegge for
kapasitetsøkning og mer effektiv energiutnyttelse
av slammet.
Arbeidene i 2016 omfatter detaljprosjektering
og anskaffelse av entreprenører. Totalt er det
kostnadsført 4,8 millioner kroner i 2016.

Det nye rensetrinnet OREA bygges for å dekke
flere formål:
1.
Møte den sterke befolkningsveksten i
regionen.
2.
Møte fremtidige klimaendringer med mer
intense nedbørs- og flomhendelser.
3.
Gjøre renseanlegget mer robust i
situasjoner der eksisterende rensetrinn
helt eller delvis er ute av drift.

Ny forsedimentering planlegges driftsklar innen
01.01.2018, og har en kostnadsramme på 36,5
millioner kroner.

OREA er det mest betydningsfulle tiltaket i
handlingsplanperioden og skal sikre oppfyllelse
av målet om nullutslipp 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”.

Nye sentrifuger er installert i 2016. Disse dekker
det økte behovet som kommer når OREA står
klart til drift. Installasjonen er tilrettelagt for
ytterligere utvidelse.

Etter langtidstesting av sentrifuge til
slamavvanning ble det i 2015 konkludert med
at moderne sentrifuger var en trygg metode
for avvanning med de slamkvaliteter og
-konsentrasjoner NRA produserer.

Samlet kostnadsramme for tiltaket er 11
millioner kroner, hvorav 9,2 millioner kroner er
kostnadsført i 2016.

Økt ressursutnyttelse av
slammet ved produksjon av
biogass.

Diverse tiltak – Nytt 
septikmottak

Produksjonsanlegg for biogass planlegges
ferdigstilt i 2021. For å sikre en grundig
planleggingsprosess er planleggingen alt
igangsatt. I 2016 forelå mulighetsstudie som
grunnlag for teknologivalg. Forprosjektering
er iverksatt og skal foreligge som
beslutningsgrunnlag for realisering i 2017.

I 2016 ble nytt septikmottak ferdigstilt og tatt i
bruk. Selskapet har kostnadsført 9,6 millioner
kroner i 2016. Tiltaket har hatt en samlet
kostnadsramme på 12,5 millioner kroner.

Produksjonsanlegg for biogass forventes
å bli det største investeringstiltaket i neste
handlingsperiode 2018 til 2021. Tiltaket vil være
en vesentlig bidragsyter på selskapets vei mot
energi- og klimanøytral virksomhet.

Selskapets septikmottak i Lørenskog har i mange
år vært i svært dårlig forfatning og en har hatt
dårlig oversikt over hva som faktisk ble sluppet
på avløpsnettet. Ulovlige påslipp kan ha store
negative konsekvenser både for anleggets rensing
og gjøre slammet uegnet til jordbruksformål.

Selskapet har kostnadsført 0,5 millioner kroner til
planleggingsarbeider i 2016.

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. Dagens anlegg på
Maura tilfredsstiller 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 2016 har selskapet ferdigstilt planlegging av
nytt mellomlager med de sikrings- og miljøtiltak
som i dag forutsettes. Utførende entreprenører for
bygg, anlegg og renseløsninger er anskaffet. Det
er kostnadsført 2,5 millioner kroner på tiltaket i
2016.
Nytt mellomlager skal stå ferdig til bruk i
3. kvartal 2017, og har en samlet kostnadsramme
inkl. grunnerverv på 43 millioner kroner.
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aktuelle saker i 2016

Bransjenorm slam

Septikmottak

Sørum kommune

PAC anlegg

Vi har i 2016 startet en prosess med å
implementere “Bransjenorm slam”. Norsk Vann
har vært initiativtager til at bransjen skal ligge
i forkant og vise at vi er proaktive for å sikre
god slamkvalitet. NRA har støttet det fokuset.
Det gir oss mulighet til å gjennomgå vår egen
kvalitetssikring på dette området, samt en
kompetanseheving i bedriften.

NRA har i siden tidlig 2000-tallet renset avløp
fra rensedistriktet Frogner i Sørum kommune. I
forbindelse med opprettelse av Midt Romerike
Avløpsselskap IKS (MIRA) vil dette avløpsvannet
leveres dit. Endelig bortfall av denne tilførselen
vil skje i 2017.

CIFIC

NRA er sammen med sine samarbeidspartnere
inne i det siste året med forskningsprosjektet
CIFIC. I 2016 inngikk vi en avtale om kjøp av
pilotrenseanlegget, hvor testene er blitt utført.
Pilotanlegget vil bidra til utviklingen av NRAs
fremtidige renseanlegg, samtidig vi vil lettere
legge til rette for intern og ekstern kompetanse
oppbygging.

Mot slutten av 2016 satt NRA IKS et nytt
septikmottat i drift. Anlegget i Nordliveien har
over mange år hatt behov for oppgradering, og i
2015 fikk vi endelig tillatelse til å gjennomføre
denne fornyingen. Det nye anlegget skal ivareta
dokumentasjon og kontroll som reduser risikoen
for at vi mottar produkter som kan være negative
for NRA renseprosess.
Våren 2016 ble et helt nytt og moderne
doseringanlegg for fellingskjemikalie (PAC) satt
i drift. Anlegget består av to lagertanker med
kapasitet på 90 m3 og er dimensjonert for å ha stor
driftsmessig fleksibilitet og høyt fokus på HMS.

Opplæring/
kunnskapsoppbygging

NRA ønsker fokus på kunnskapsoppbygging
og kunnskapsoverføring, i tillegg til å bidra til å
skape interesse og et godt grunnlag for fremtidig
rekruttering av gode fagfolk i vår bransje. NRA
holder derfor jevnlig foredrag om renseprosessene
og omvisning for videregående skoler på
Romerike.

ROS analyse

Som forarbeid til ny hovedplan er det i 2016
gjennomført en ny ROS-analyse. Arbeidet har
involvert NRA drift, Anlegg og vedlikehold, Plan
og prosjekt og IKT for å sikre en bred vurdering
selskapets styrker og svakheter. Analysen har
vært objektorientert og basert på standardiserte og
allment kjente metoder. I tillegg til hovedmålet,
har vi også øket kompetansen mellom avdelingene
i selskapet.
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STYRETS BERETNING 2016
STYRETS VIRKSOMHET

Styret har i 2016 hatt syv styremøter og har i
disse møtene behandlet saker som tilligger styret
i henhold til lov og selskapsavtale. Det har vært
avholdt to representantskapsmøter i 2016, hvor
styret har fremmet seks saker til behandling

RESULTAT, UTVIKLING OG RISIKO

NRA har i hovedsak inntekter fra mottak og
rensing av avløpsvann. Inntekts-dekningen er
beregnet i henhold til KMD H-3/14, gjeldende 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 alle tre kommunene, som er
regulert i egne avtaler basert på selvkost.
Selskapet hadde inntekter i 2016 på 89,5 mill.
kr, mot 76,8 mill. kr i 2015. Et mindreforbruk
(overskudd) på 5,4 mill. kr fra 2015 ble tilført
driften i 2016. Regnskapsmessig mindreforbruk
(overskudd) i 2016 er på 2,7 mill. kr. Overskuddet
er hovedsakelig knyttet til reduserte kostnader
til lønn og personal. Det er relatert til 4,6 mill.
kr i egeninnsats på investeringsprosjekter
som er belastet investeringsregnskapet i 2016.
Selskapet har mottatt et tilskudd på 1,5 mill. kr
som refusjon av kostnader til et FOU prosjekt.
Selvkostkalkylens mindreforbruk (overskudd) 2,3
mill. kr fra 2016 anbefales tilført driften i 2017.
Selskapet har innbetalt et ekstraordinært avdrag
på lånegjeld på 5,8 mill. kr i 2016 utover beregnet
minsteavdrag. Dette kommer som et resultat av
den ekstraordinære nedskrivningen på 9,8 mill. kr
som ble gjort i 2015. Selvkostregelverket krever
at denne ekstraordinære nedskrivning belastes
selvkostregnskapet for 2016.
Selskapets likviditet var tilfredsstillende ved
overgangen til 2016. Selskapet disponerte ved
årsskiftet 65,0 mill. kr likvide midler. Av dette
utgjør 62,1 mill. kr lånte, men foreløpig ikke
anvendte investeringsmidler. 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

20

lav økonomisk risiko for långiver, men selskapet
merker at långiver, Kommunalbanken, øker sine
marginer.
Inntekt.er 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.
I samarbeid med NRV er en ny strategiplan
utarbeidet. Strategien ble presentert
representantskapene 2016 og legges frem for
behandling av representantskapene våren 2017.
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 2016 var på 86,7 mill. kr
mot budsjettert 140 ,6 mill. kr.
Dette er en gjennomføringsevne på 62 %
mot 52 % i 2015. Opprettelse av plan- og
prosjektavdeling i løpet av 2016 har bidratt til økt
gjennomføringsevne og kvalitet.
Avviket mellom regnskap og budsjett i 2016
skyldes flere forhold, som tidsforsinkelse for
innbetaling av kontraktsfestet oppgjør, kommunal
godkjenning av tiltak, oppstartstidspunkt og
fremdrift, tidsforbruk ved utlysning og ev.
vurderinger av kravspesifikasjon, samarbeid
med eksterne samarbeidspartnere som gir store
samdriftsfordeler i prosjektet men gjør at deres
tidsfrist styrer fremdriften i prosjektene osv.
Dette medfører at utsatte budsjetterte kostnader
belastes påfølgende driftsår.
Differanse mellom forventet og faktisk
investeringsnivå har ikke gitt konsekvenser for
driften.

OREA - sprenging
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styret - nra iks
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, og for å kunne utføre en tilfredsstillende
kontroll. 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.
Styret har mottatt revisjonsrapport nr. 3 fra
revisor i 2016. 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 vært rapportert inn arbeidsskaden
som har medført sykefravær. Det gjennomføres
jevnlig vernerunder i alle avdelinger (to ganger i
2016). I tillegg gjennomføres det vernerunder på
anleggsplasser i NRAs regi.
Arbeidsmiljøutvalget har i 2016 avholdt fire
møter.
Sykefraværet (samlet i NRV og NRA) var i 2016
på 4,15 %, hvorav korttidsfraværet (<16 dager)
utgjør 2,2 %. De tilsvarende tallene for 2015 var
hhv. 5,5 % og 3,0 %. Sykefraværet i 2016 ligger
under målsetningen på 5 %.

Gjennomsnittsalderen til de ansatte er 49 år,
noe som er ca. ett år eldre enn foregående år.
Selskapene tilstreber fortsatt en jevnere fordeling
mellom kjønnene og større aldersspredning.

ORGANISASJON

Organisasjonsendring som ble gjennomført i 2014
og vil bli evaluert våren 2017.

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.

Lars Næss
Styrets leder

Gunhild Lærum
Styrets nestleder

Jan Ole Enlid
Styremedlem

Hendrik R. Panman
Styremedlem

Selskapet har for 2016 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
2016 og økonomiske stilling ved årsskiftet.
Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets
slutt som er av betydning for bedømmelse av
regnskapet.

Nina Kristiansen
Styremedlem

Tore Søsveen
Ansattes representant

Thomes Trømborg
Daglig leder NRV/NRA

Strømmen, 08. mars 2017

Mindreforbruk (overskudd) som vist i
selvkostkalkylen tilføres driften i 2017.
Styret ønsker å takke daglig leder og alle ansatte
for godt utført arbeid i 2016.

Lars Næss
Styrets leder

BEMANNING OG LIKESTILLING

NRA er en kommunalteknisk virksomhet. 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 fem valgte
medlemmer kvinner.
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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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DRIFTSREGNSKAP 01.01 - 31.12

INVESTERINGSREGNSKAP 01.01 - 31.12

Beløp i NOK 1000

Beløp i NOK 1000

	Note	REGNSKAP
		
2016

BUDSJETT	REGNSKAP
2016

2015

DRIFTSINNTEKTER
Salg eierkommuner og refusjoner

7,10

77 150

77 131

63 650

Andre salgs- og leieinntekter		

10 782

10 376

12 011

Overføringer		

1 563

0

1 108

Sum driftsinntekter		
89 494
87 507

76 769

		
2016

BUDSJETT	REGNSKAP
2016

2015

86 745

140 660

30 445

0

0

0

Årets finansieringsbehov		
86 745
140 660

30 445

INVESTERINGER
Investeringer i anleggsmidler

2

Dekning av tidligere års udekket		

FINANSIERT SLIK

DRIFTSUTGIFTER
Personalkostnader

	Note	REGNSKAP

1,6

23 673

26 453

23 630

Bruk av lånemidler		

6

34 760

32 327

27 750

Inntekter fra salg av anleggsmidler		
2 938

Andre driftsutgifter		

4 262

3 612

3 438

Kjøp av varer og tjenester
Overføringer

8

0

0

2

Avskrivninger

2

15 408

15 827

25 295

78 103

78 219

80 116

9 289

-3 346

Sum driftsutgifter

BRUTTO DRIFTSRESULTAT		
11 391

140 660

29 840

0

605

Sum ekstern finansiering		
86 745
140 660

30 445

Bruk av avsetninger		

83 808

0

0

0

Sum finansiering		
86 745
140 660

30 445

udekket/udisponert		0

0

0

FINANSPOSTER
Renteinntekter og utbytte		

575

600

1 079

Sum eksterne finansinntekter

575

600

1 079

Renteutgifter og låneomkostninger		

6 554

6 558

5 432

Avdrag på lån		

23 521

16 971

16 707

Sum eksterne finansutgifter

30 075

23 529

22 139

-29 500

-22 929

-21 060

15 408

15 827

25 295

Netto driftsresultat		
-2 701
2 186

889

Resultat eksterne finanstransaksjoner
Motpost avskrivninger		

INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk

5

5 434

-3 788

4 545

-3 788

4 545

0

0

0

2 733

-1 602

5 434

Sum bruk av avsetninger		
5 434
Overført til investeringsregnskapet		

Regnskapsmessig mindreforbruk
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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

2016

2015

ANLEGGSMIDLER

Note

2016

2015

Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift)

5

2 746

5 434

Kapitalkonto

11

-12 703

-13 906

EGENKAPITAL

Faste eiendommer og anlegg

2

294 819

230 775

Utstyr, maskiner og transportmidler

2

34 349

28 953

Pensjonsmidler

1

79 689

69 552

Sum anleggsmidler		
408 857
329 281

Sum egenkapital		
-9 957
-8 472
LANGSIKTIG GJELD

OMLØPSMIDLER
Kortsiktige fordringer

3,7

48 910

32 489

Premieavvik

1

-21

-966

Kasse, bankinnskudd

4

65 057

36 473

Sum omløpsmidler		
113 946
67 997

SUM EIENDELER		
522 803
397 277

Pensjonsforpliktelser

1

95 108

77 021

Andre lån

3

390 449

296 270

Sum LANGSIKTIG GJELD		

485 557

373 292

10

47 203

32 457

Sum KORTSIKTIG GJELD		

47 203

32 457

KORTSIKTIG GJELD
Annen kortsiktig gjeld

SUM egenkapital OG GJELD 		
522 803
397 277
MEMORIAKONTI
Ubrukte lånemidler		

64 598

30 706

Motkonto for memoriakontiene		

-64 598

-30 706

Strømmen, 08. mars 2017

Lars Næss
Styrets leder
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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

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.
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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.

Tilleggsinformasjon

NRA IKS har en samarbeidsavtale med NRV IKS om bruk av personalressurser. Pr. 31.12.2016 var summen av årsverk i
selskapene 81,4 hvorav 17,8 årsverk har sitt ansettelsesforhold i NRV IKS. 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
2016
2015
Forventet avkastning pensjonsmidler
4,65 %
4,65 %
Diskonteringsrente
4,00 %
4,00 %
Forventet årlig lønnsvekst
2,97 %
2,97 %
Forventet årlig pensjonsregulering
2,20 %
2,20 %
Forventet årlig G-regulering
2,97 %
2,97 %
AFP uttakssannsynlighet
50,00 %
50,00 %
Amortiseringstid		
7 år
7 år
Selskapet har endret prinsipp fra og med regnskapsåret 2015 ved at premieavviket nå amortiseres over 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		

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

2015
3 535
2 970
-3 027
437
3 916
-410
680
4 186

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

2016
6 200
-366
-4 708
1 126

2015
5 526
-437
-3 478
1 611

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik
2016 Arb.g.avg
Brutto påløpte pensjonsforpl. pr. 31.12.
93 202
13 141
Pensjonsmidler pr. 31.12.
79 688
11 236
Netto pensjonsforpliktelser pr. 31.12.
13 514
1 905
Årets premieavvik
1 126
159

2015
76 098
69 552
6 546
1 611

Arb.g.avg
10 730
9 807
923
227
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NOTER
Sum premieavvik tidligere år (pr. 01.01.)
Sum amortisert premieavvik dette året
Akkumulert premieavvik pr. 31.12.

-966
-179
-19

-136
-25
-3

-2 867
410
-846

Spesifikasjon av estimatavvik

2016

2016

2015

2015

Pensjonsmidl.
-72 208
69 552
-2 655

Pensjonsforpl.
86 848
-76 098
10 749

Pensjonsmidl.
-63 657
56 087
-7 571

Pensjonsforpl.
71 814
-68 553
3 261

0
-2 655
0

0
10 749
0

0
-7 571
0

0
3 261
0

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

Note 2

-404
58
-119

Beløp i NOK 1000

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

44 671

103 165

20 524

93 427

107 182

368 969

-15 718

-9 017

-3 827

-47 738

-32 941

-109 241

Tilgang i regnskapsåret

10 190

11 058

19

1 401

64 078

86 746

Avgang i regnskapsåret

-1 898

-

-

-

-

-1 898

Avskrivninger i regnskapsåret

-2 896

-2 062

-588

-6 392

-3 470

-15 408

-

-

-

-

-

16 128

40 698

Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01

Nedskrivning

Bokført verdi
34 349
					

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

Note 5

2016
2 330
62 727
65 057

2015
1 691
34 782
36 473

Fond samt avsetninger/bruk av avsetninger

Det er ikke regnskapsført avsetning til fond eller bruk av fond i 2016.
Balanseført mindreforbruk i driftsregnskapet (overskudd) fra 2015 er innteksført i 2016.

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

103 144

Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
Gruppe 5

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

Note 3

Fordringer og gjeld

134 849

Personalkostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum							

Sum

Kortsiktige fordringer
Andre kortsiktige fordringer med forfall senere enn ett år
Andre langsiktige fordringer med forfall tidligere enn ett år
Sum
Langsiktig gjeld (med forfall senere enn 5 år)
Gjeld til kredittinstitusjoner
Annen langsiktig gjeld
Sum

329 168

2015
18 429
2 420
2 369
412
23 630

Verdien av egeninnsats på investeringsprosjekter er overført investeringsregnskapet med 4,6 mill. kr
mot 1,8 mill. kr i budsjettet.
Ytelser til ledende personer
Lønn
Pensjonskostnader
Annen godtgjørelse

2016
0
48 910
48 910

2015
0
32 489
32 489

2016
390 449
0
390 449

2015
296 270
0
296 270

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

2016
17 925
2 528
2 835
384
23 672

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS har samarbeidsavtale med Nedre Romerike Vannverk IKS
og felles personale. Gjennomsnittlig antall årsverk har tilsammen vært 69.
Personalkostnader fordeles på basis av estimert, virkelig arbeidstid. For 2016 er lønnskostnadene
fordeltmed 52,2 % på NRV IKS og 42,8 % på NRA IKS. 			

Beløp i NOK 1000
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Bankinnskudd

Beløp i NOK 1000

Beløp i NOK 1000

Anleggsmidler

Anskaffelseskost pr. 01.01

Note 4

0

2016
2016
2015
Daglig leder Styret
Daglig leder
1 154
385
1 485
208		
267
37		
69

2015
Styret
365

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
Teknisk bistand
Annen bistand
Sum

2016
102
31
42
175

2015
81
10
5
96

Rådgivning er i hovedsak bistand vedrørende regnskapsfaglige spørsmål og teknisk utarbeidelse
av årsregnskap.
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Note 7 Overføringer mellom selskapet og eierkommunenen
Beløpene er inklusive merverdiavgift.

NOTER
Note 7 Overføringer mellom selskapet og eierkommunenen
Kommunen som kunde av selskapet
Beløpene er inklusive merverdiavgift.

Note 7

Overføringer mellom selskapet og eierkommunene

Inng. balanse Bevegelse
Utg. balanse Oms. i perioden
Kommunen
som kunde
av er
selskapet
Beløp
i NOK 1000,
beløpene
inkl. mva.
Kommunen
som
kunde
av
selskapet
RÆLINGEN KOMMUNE
2 645
-2 391
254
11 195
SKEDSMO KOMMUNE
6
226
-3
048
3
178
48 699
Inng. balanse Bevegelse
Utg. balanse Oms. i perioden
LØRENSKOG KOMMUNE
1 850
-446
1 403
32 358
RÆLINGEN KOMMUNE
2 645
-2 391
254
11 195
SKEDSMO KOMMUNE
6 226
-3 048
3 178
48 699
LØRENSKOG KOMMUNE
1 850
-446
1 403
32 358

Kommunen som leverandør til selskapet

Kommunen som leverandør av selskapet

balanse Bevegelse
Utg. balanse
Kommunen som leverandørInng.
til selskapet
RÆLINGEN KOMMUNE
0
0
SKEDSMO KOMMUNE
1
0
Inng. balanse Bevegelse
Utg. balanse
LØRENSKOG KOMMUNE
0
0
RÆLINGEN KOMMUNE
0
0
SKEDSMO KOMMUNE
1
0
LØRENSKOG
KOMMUNE
0
0
Note
8
Skatt

0
1
0
0
1
0

Oms. i perioden
-36
-280
Oms. i perioden
-1 136
-36
-280
-1 136

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

2016
29
0
-107
-78

2015
-45
0
31
-13

0
0

0
0

-33
-252
-285
-69

-140
-174
-314
-79

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.

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. Dog har selskapet felles gebyrsatser og selvkostkalkyle.
En felles gebyrsats og en felles selvkostkalkyle gir et riktig bilde.

		2016
2016
2015
		
Regnskap
Budsjett
Regnskap
Driftsinntekter		
89 494
87 507
76 769
Direkte kostnader		
62 695
62 392
54 820
Indirekte kostnader		
0
0
0
Netto kapitalkostnader		
20 738
21 428
30 282
Resultat før mindreforbruk 2016
6 061
3 687
-8 333
Inntekter fra mindreforbruk 2015		
-3 788
Overskudd
2 273

-3 788
-101

4 545
-3 788

Selvkostandel		

100 %

96 %

Note 10	forskuddsbetalt inntekt
Beløp i NOK 1000

2016
2 773
197
2 577

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

2015
2 969
197
2 773

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.
2016
2 100
100
2 000

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

2015
2 200
100
2 100

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

2016
Debet
INNGÅENDE BALANSE, pr. 01.01.
Investering i anleggsmidler
Netto avgang driftsmidler
Avskrivninger
Avdrag på lån
Endring i netto pensjonsforpliktelse
Bruk av lån

2016
Kredit

13 906

2015
Debet

86 745

31 258
431
25 295

23 520
7 950
83 807

122 968

2015
Kredit

13 059

1 897
15 408

UTGÅENDE BALANSE, pr. 31.12.

32

103 %

16 707
6 755
29 840

12 704
122 968

68 625

13 906
68 625
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