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Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) er et innovativt 
og bærekraftig interkommunalt vannverk for 
kommunene Lørenskog, Rælingen, Fet, Sørum, 
Skedsmo, Nittedal og Gjerdrum.
 Vann er samfunnets viktigste næringsmiddel. I 
nesten 50 år har NRVs eierkommuner samarbeidet 
om å sikre egne innbyggere kostnadseffektive 
vanntjenester. Dette har vært avgjørende for å møte 
befolkningsvekst, samt skjerpede kvalitets- og 
miljøkrav. 
 NorAnalyse er et analyselaboratorium organisert 
som en egen avdeling i NRV. NorAnalyse er av Norsk 
Akkreditering akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17025.

Selskapet hadde en omsetning på vel 143,2 millioner 
kroner i 2019. Hovedkontoret er lokalisert til Ruth 
Maiers gt.22 på Strømmen.

Selskapets visjon: 
Langsiktig og bærekraftig forvaltning av 
vannressursene

Nittedal
Gjerdrum

Skedsmo
Sørum

FetRælingen

Lørenskog«RENT VANN – FOR DEG, 
MILJØET OG FREMTIDEN» INNHOLD
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Mange innbyggere i Nittedal fikk erfare hvor viktig 
rent drikkevann er i hverdagslivet. Jordraset på 
Li i september førte til at hovedvannledningen ble 
ødelagt. Innbyggerne i et større område måtte koke 
vannet på grunn av risiko for forurensning. Vann- 
forsyningen er ekstra sårbar når distribusjons- 
nettet ikke er tosidig. Med tosidige distribusjonsnett 
ville vi hatt en alternativ forsyning dersom en 
hovedledning blir satt ut av drift.
 Askøysaken sommeren 2019, der flere tusen 
mennesker ble berørt av at drikkevannet var 
bakteriologisk forurenset, ble en viktig tankevekker 
for oss som har ansvar for vannforsyning. 
 Det mest alvorlige med Askøysaken er at 
forurensningen som oppsto i et av kommunens 
høydebasseng, også kunne ha oppstått på andre 
anlegg og i andre kommuner. Forurensning av drikke- 
vann kan skje på grunn av utilstrekkelig vann- 
behandling eller mangelfull sikring mot tilfeldige 
forurensninger. 
 NRV har gode rutiner for kontroll og sikring av 
høydebasseng bl.a. med god fysisk sikring, månedlige 
vannprøver og årlig besiktigelse av høydebassengene. 
Sistnevnte gjennomføres med dykkere. Vi har 
en avansert og moderne behandlingsprosess i 
Hauglifjell, en organisasjon med høy kompetanse og 
omfattende rutiner for vannbehandling, overvåking, 
analyser og varsling. 
 NRV utgjør, sammen med eierkommunene og 
NRA, en kritisk og viktig infrastruktur på Nedre 
Romerike. Dyktige medarbeidere er nøkkelen til 
suksess! Vi har fokus på å videreutvikle kompetansen 
og planlegger for å kunne håndtere nye utfordringer. 
Vårt mål er å finne arbeidsbesparende og miljøriktige 
arbeidsmetoder. Organisasjonen er godt skikket til å 
drifte, vedlikeholde og oppgradere infrastrukturen.
 Kapasiteten i behandlingsanlegget vårt er 
imidlertid en utfordring som følge av befolkningsvek-
sten, men også som følge av klimaendringer. Variabel 

råvannskvalitet er en tiltakende utfordring som kan 
ramme drikkevannsproduksjonen. I 2019 har NRV, 
som følger av variabel råvannskvalitet, i perioder kun 
evnet å produsere 40 % av anleggets kapasitet. Takket 
være reservevannsavtaler, med «gode naboer» på 
Østlandet, har ingen av våre abonnenter blitt berørt 
av disse utfordringene. 
 Det er betimelig å minne om sommeren 2018. 
Da ble vannforsyningen over hele Norge utfordret av 
en lang, varm og tørr periode. På Nedre Romerike 
klarte vi oss uten restriksjoner takket være god 
råvannskvalitet, men produksjonskapasiteten var for 
liten til å kunne innfri forpliktelsene om reservevann. 
 Med tanke på de klimaendringene vi nå ser, er 
det en økende risiko for at vi kan få en varm og tørr 
sommer, samtidig som det er dårlig råvannskvalitet 
i Glomma. Dette vil kunne få alvorlige konsekvenser 
for vår vannforsyning.
 De neste årene planlegges betydelige investeringer 
i infrastrukturen for Vann og avløp på Nedre 
Romerike. Våre eiere skal kunne utvikle kommunene 
uten å måtte ta hensyn til begrensninger i kapasitet 
eller kvalitet på våre anlegg. Det er en intensjon at 
det for alle leveringspunkter er tosidig forsyning. 
Dette kan løses ved etablering av ringledninger eller 
annen alternativ forsyning. Så lenge vi evner å ligge i 
forkant av utviklingen, kan vi tilby fremtidsrettede og 
kostnadseffektive vann- og avløpstjenester.

ALVORLIGE HENDELSER
ØKER BEVISSTHETEN

THOMES TRØMBORG
Daglig leder

På vei inn i et nytt tiår ser vi en større oppmerksomhet og 
bevissthet rundt vann og avløp. Det er et tankekors at dette er 
fremprovosert av alvorlige hendelser.

Med tanke på de klimaendringene vi nå ser, er det 
en økende risiko for at vi kan få en varm og tørr 
sommer, samtidig som det er dårlig råvannskvalitet 
i Glomma. Dette vil kunne få alvorlige konsekvenser 
for vår vannforsyning.

THOMES TRØMBORG
Daglig leder

DAGLIG LEDER
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Å se Østlandet under ett vil gi en langt mer robust 
og kostnadseffektiv vannforsyning enn hva NRV alene 
kan stå for. I et slikt bilde vil Glomma naturlig være en 
av de primære råvannskildene.
 I sin tid ble NRV etablert for å møte skjerpede 
krav til kvalitet, volum og sikkerhet. Private 
vannverk ble i 1982 erstattet med et moderne 
vannbehandlingsanlegg i Hauglifjell. Slik ble 
vannforsyningen på Nedre Romerike samlet, med de 
opplagte gevinstene det gir for leveringssikkerhet, 
kvalitet og kostnadseffektivitet. 
 Bør NRV, sammen med eierkommunene, ta rollen 
som pådriver for å ta neste steg i den strukturelle 
utviklingen av vannforsyningen i Norge?
 De siste tiårene har vi nytt godt av investeringene 
som ble gjort for mer enn 40 år siden. Nå står vi 
foran nye løft. Vi skal ikke bare sørge for å kunne 
levere «rent vann til alle – alltid» også i fremtiden. Vi 
skal også gi våre barn og barnebarn en bærekraftig 
infrastruktur de kan bygge videre på. I tillegg til å 
forvalte ressursene på en miljømessig god måte, 
må driften være kostnadseffektiv og i god økonomisk 
balanse.  
 Dette er bakteppet for de tiltakene i hovedplanen 
som skal øke kapasiteten, slik at vi kan levere nok og 
sikkert drikkevann til alle i dag og i fremtiden. 
 Vi må kunne innfri våre forpliktende gjensidige 
avtaler om reservevann. I tillegg må vi være forberedt 
på dårlig råvannskvalitet og ekstremvær. 
Å møte fremtiden vil kreve investeringer i 
infrastrukturen på mange hundre millioner kroner 

de neste årene. Til tross for at befolkningsveksten 
er større på Nedre Romerike enn i resten av landet, 
vil kostnadsveksten være ned mot halvparten av 
landsgjennomsnittet, med 2 – 2,5 % mot 4 % utover 
prisstigning. Dette fordi vi har en god infrastruktur å 
bygge videre på. 
 Godt vedlikehold og investeringer på riktig 
tidspunkt er nøkkelen til å ivareta det vi alle tar 
som en selvfølge – alltid rent, nok og sikkert vann i 
springen.

BJØRN ARNE SKOGSTAD
Styrets leder

SKAL VI TENKE MER HELHETLIG?

Bør vi binde vannverkene på Østlandet sammen 
i ett robust nett? I el-forsyningen er landsdelene 
og landene bundet sammen til nytte for alle. 

STYRETS LEDER
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Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) har som formål 
å produsere og levere drikkevann fram til nærmere 
definerte leveringspunkter i eierkommunene 
Lørenskog, Rælingen, Fet, Sørum, Skedsmo, Nittedal 
og Gjerdrum. Selskapets ansvar omfatter alle anlegg 
som er nødvendige for å levere vann engros, herunder 
også reservevann og nødvann.
 Råvannet hentes fra Glomma og renses i 
Hauglifjell. I vannbehandlingsanlegget gjennomgår 
råvannet en svært omfattende renseprosess før 
det slippes ut, som drikkevann, på transportnettet. 
Renseprosessen består av 6 prosesstrinn. Dette 
er kjemisk felling, tomediafiltrering, kullfilter, UV-
stråling, klortilsetting og korrosjonskontroll.  
 For å sikre og dokumentere høy kvalitet på 
drikkevannet, analyserer NorAnalyse ukentlig vannet 
for en rekke mikrobiologiske og kjemisk-fysikalske 
parametre. 
 Dagens produksjonssystem har en kapasitet på 
inntil 950 liter pr. sekund ved gunstig vannstand og 
normalt god råvannskvalitet i Glomma.

STRATEGIEN
Strategien «NRV IKS og NRA IKS mot 2040» skal, 
sammen med godt lederskap og høy fagkompetanse, 
bidra til at virksomhetene ligger i forkant av 
samfunnsutviklingen.
 Vesentlig for strategien er at våre eierkommuner 
skal kunne utvikle kommunene uten å måtte ta hensyn 
til begrensninger i kapasiteten eller kvaliteten på våre 
tjenester. For at vi skal kunne tilby fremtidsrettede 
og kostnadseffektive vanntjenester, må nødvendige 
rammebetingelser og langsiktige planer ligge til 
grunn.

 Strategien bygger på en erkjennelse av at 
dagens løsninger ikke er tilstrekkelig for å møte 
den befolkningsveksten og de klimaendringer 
som forventes i regionen. Antall innbyggere i 
eierkommunene har mer enn fordoblet seg gjennom 
de siste 50 årene, og forventes å øke i samme takt 
fremover. Dagens løsninger vil heller ikke innfri 
myndighetenes og innbyggernes fremtidige krav om 
tjenestetilbud og miljøhensyn.
 Strategien tegner et overordnet bilde av retningen 
selskapene skal ta de neste tiårene. Veivalg og 
løsninger konkretiseres gjennom prioriteringer og 
aktiviteter i hovedplanene. Vårt mål er rent vann for 
deg, miljøet og fremtiden. 

OM NRV

Vi blir stadig flere romerikinger. I fremtiden vil vi måtte bo tettere, 
forbruke smartere og avsette et mer skånsomt klimaavtrykk. 
NRV vil ligge i forkant av denne utviklingen, og styrer mot å bli en 
kompetanseleder i vår bransje.

– Tilstrekkelig kapasitet – alltid

– Levere vannet tilbake med minst like god kvalitet

– Klimanøytral virksomhet innen 2030

– Vannfaglig kompetansesenter

– Ledende på HMS-arbeid i vannbransjen

– Kostnadseffektiv virksomhet

SEKS OVERORDNEDE MÅL ER SATT
FOR Å PEKE UT VEIEN MOT VISJONEN:

STRATEGI
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Felles personalressurser for NRV og NRA bidrar 
til kostnadseffektiv drift og god koordinering av 
virksomhetene. 
 Eierkommunene utøver eierstyring i NRV gjennom 
Representantskapet, som er selskapets eierorgan 
og øverste myndighet. Hver eierkommune har to 
medlemmer i Representantskapet.
Kommunestyret har instruksjonsrett overfor sine 
medlemmer.
 I tillegg til representantskapsmøter, som finner 
sted minst to ganger årlig, avholdes det eiermøter 

med representanter fra eierkommunene, styret og 
daglig leder.
 I samsvar med selskapsavtalen velger 
Representantskapet styre, vedtar budsjett og 
regnskap samt hovedplan for selskapet. Utover dette 
forelegges saker etter behov.

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

EIERSTYRING

NRV Representantskapsmedlemmer 2019

NRV Styret 2019

FELLES ADMINISTRASJON

Hilde Thorkildsen, leder Nittedal Ragnhild Bergheim Lørenskog

Kjetil Sukkestad Nittedal Ståle Grøtte Rælingen

Marianne Grimstad Hansen Sørum Gro Langdalen Rælingen

Mona Øyen Sørum Ole Jacob Flæten Skedsmo

John Harry Skoglund Fet Kjartan Berland Skedsmo

Arvid Mytting Fet Anders Østensen Gjerdrum

Knut Berg, nestleder Lørenskog Ove Silkoset Gjerdrum

Bjørn Arne Skogstad Leder (2014-2019)

May Rostad Nestleder (2007-2020)

Bjørn Brodwall Medlem (2016-2020)

Inger-Lise Melby Nøstvik Medlem (2015-2019)

Torbjørn Øgle Rud Medlem (2015-2020)

Tom Even Gåsbakk Ansattrepresentant (2018-2020)

NRV ble etablert med utgangspunkt i en selskapsavtale mellom 
eierkommunene. Forvaltningen av selskapet ligger hos styret 
og daglig leder, og utøves innenfor rammene fastsatt av Lov om 
interkommunale selskaper.

REPRESENTANTSKAPET
14 medlemmer

STYRET
6 medlemmer

DAGLIG LEDER
Thomes Trømborg

KVALITET / MILJØ / HMS
Torgunn Sætre (nestleder)

HR
Dag Hogstad

IKT
Leif-Erik Mortén

SIKKERHET
Geir Havenstrøm

NRV DRIFT
Markus Rawcliffe

NOR ANALYSE
Grete Kjølmoen

UTVIKLING
Gunnar Bjørnson

EIENDOM OG ANLEGG
Ulf Engbraaten

ADMINISTRASJON
Ståle Murud

EIERSTYRIN
G  |  FELLES ADM

IN
ISTRASJON

NRA og NRV benytter felles personalressurser. Kostnadene deles 
etter en egen fordelingsnøkkel og etter loggført tid. 
 I 2019 fikk vi 16 nye kolleger. Syv av dem gikk inn i nyopprettede 
stillinger, tre gikk inn i eksisterende hjemler. Vi fikk også fire nye 
lærlinger, en trainee og en har fått midlertidig ansettelse etter 
endt praksisperiode.
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PLAN FOR FREMTIDEN

«Hovedplan for vann 2018-2033» er NRV sin overordnede 
operative plan for håndtering av drikkevann for eierkommunene.

Hovedplanen beskriver investerings-, utbedrings- 
og driftstiltak. Den er  styrende for selskapets 
virksomhet over en fireårsperiode og gir retning i 
et lengre perspektiv. Prioriteringene i hovedplanen 
tar utgangspunkt i eierkommunenes behov og 
planer. Ny revidert hovedplan fremlegges for 

Representantskapet i 2020 som «Hovedplan for vann 
2020-2033».
 Hovedplanen bygger på de ambisjoner og 
målsetninger som er satt i Strategi NRV IKS og NRA 
IKS mot 2040.

 Økt hydraulisk kapasitet
› Øke hydraulisk kapasitet på
 vannbehandlingsanleggets innløpssystem
 Transport av råvann
› Legge parallell råvannsledning i Tretjerndalen 
 Økt produksjonskapasitet ved inntak og i forbehandling
› Legge parallell inntaksledning i Glomma 
› Ny forbehandling ved Hammeren for å avlaste etterfølgende
 vannbehandling og tilrettelegge for økt kapasitet 

 Reservevann fra Ullensaker
› Legge ny ledning mellom Frogner og Kløfta
› Oppgradering av pumpestasjon PV2
 Reservevann fra Oslo
› Legge ny ledning Åråsen – Kjeller - Hvam
› Ny pumpestasjon, Hvam
 Kapasitetsøkning Rælingsåsen

 Utskifting av risikoledninger
› Ledningsstrekk, Hvam – Slattum
› Ledningsstrekk, Slattum – Strøm bru
 Oppgradering av pumpestasjoner 
› Pumpestasjon PV17, PV3 og Merkja i Fet
› Pumpestasjon PV12 i Lillestrøm 
 Legge parallelle ledninger 
› Leirsund – Åråsen - Isakbekken
 Oppgradering av råvannstunnelen

PLAN
 FOR FREM

TIDEN

NRV vil det neste året fokusere på følgende:

Økt
produksjonskapasitet

Økt distribusjons- og 
reservevannskapasitet

Styrket 
leveringssikkerhet
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ÅRET SOM GIKK 2019

ÅRET SOM
 GIKK 2019

JANUAR
Fem ansatte gjennomførte truckførerkurs. 

FEBRUAR
Det nye høydebassenget på Hektneråsen i 
Rælingen ble satt i drift. 

Ti medarbeidere gjennomførte 
traverskrankurs.

Driftsleder holdt foredrag for 250 fagpersoner 
på et bransjetreff i regi av Hallingplast. Han 
snakket om erfaringsbasert kvalitetslæring 
og om hvordan vi sikrer riktig kvalitet og 
brukervennlighet. 

MARS
Studenter fra Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet (NTNU) og Lillestrøm VGS var på 
opplæring hos oss. 

Fire ansatte deltok på 
beredskapsøvelse/-
kurs på Svalbard. 

APRIL
Vi mottok vår 
mobile røykvifte, 
LUF60. Dette er et 
beltegående spesialutstyr 
for evakuering av røyk og 
slukking av brann, også kalt en slukkerobot. 

Det ble gjennomført en skarptest på strømutfall i 
vannbehandlingsanlegget.

MAI
Fire medarbeidere gjennomførte 

og bestod damsikkerhetskurs 
1. Dette betyr at de nå 
kan utføre tilsyn på alle 
damanleggene NRV eier og 
drifter.

Mattilsynet vedtok at NRV 
må etablere en forpliktende 

fremdriftsplan for å sikre 
fullgod levering av drikkevann til 

enhver tid. 

En driftsoperatør, med lang yrkeserfaring, fikk fagbrev 
etter bestått fagprøve i kjemiprosess.

Fire ansatte tok avsluttende eksamen i 
Beredskapsstudiet for vannbransjen 

Vi hadde besøk av en delegasjon fra Sør-Koreas 
“Citizen’s Network for Tap Water”. I Sør-Korea drikker 
kun 1% av befolkningen vann fra springen.

JUNI
NRV og NRA hadde stand på 

byfesten i Lillestrøm og på 
Sagelvafestivalen. 

I forbindelse med 
Askøysaken, der svært 
mange ble syke etter å 
ha drukket forurenset 

drikkevann, fikk vi besøk av 
NRK TV. 

JULI
Det gikk et større ras i råvannstunnelen vår. Det 
ene av to sikringsrør er fullstendig tildekket av 
rasmasser. Vannet er imildertid ikke hindret i å 
passere rasstedet.

Det oppstod lekkasje på en 600 mm ledning mellom 
Leirsund og Frogner. Det ble byttet flere rørlengder. 
Lekkasjen medførte ingen avvik i forsyningen til 
abonnentene. 

AUGUST
Vi ble sertifisert etter ISO 45001:2018, som er et 
ledelsessystem for arbeidsmiljø.
 
Tre nye lærlinger starter hos oss.

Vi deltok med stand på Politiets dag. 

Det oppstod en omfattende lekkasje nær R4 i 
Nittedal. Lekkasjen medførte veidirigering, men 
ingen avvik i forsyningen til abonnentene.

SEPTEMBER
Det gikk et ras ved 

Slattum bru i Nittedal. 
Raset tok med seg 
NRVs hovedledning 
for vannforsyning til 
kommunen. Ansatte 
fra NRV og NRA 

arbeidet dag og natt for 
å sikre vannforsyningen 

til abonnentene.

Brannvesenet testet virkningsgraden av LUF60 
(slukkeroboten) i fjellanlegget vårt. 

Daglig leder holdt innlegg på årsmøtet i Norsk 
Vann og stilte spørsmålet «Hvordan står det til med 
kompetanse innen drift?» 

Vi hadde omvisning av veterinærstudenter fra 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
(NMBU).

OKTOBER
Anleggsgruppen ferdigstilte et delstrekk av en ny 
vannledning på 1255 meter, denne blir en viktig del 
av reservevannsforbindelsene. 

NOVEMBER
Vi deltok med stand, på Karrieredagene i regi av 
NTNU. Dette gav oss en unik mulighet til å møte og 
rekruttere unge studenter med høyere utdannelse. 

Vi deltok på Yrkes- og utdanningsmessa (You) i Oslo 
Spektrum, rettet mot 10. klasse. 

Funksjonen «sikkerhet» ble etablert. Funksjonen 
er tillagt det overordnede ansvaret for at NRV er 
organisert og har hensiktsmessig styring i henhold 
til kravene i ISO 27001.

Laboratoriet har 
oppfølgingsrevisjon og er 
fortsatt akkreditert etter 
NS-EN ISO/IEC 17025.

Driftsleder holdt innlegg 
om hvordan organisasjonen 
håndterte raset i Nittedal på 
Beredskapsstudiet for vannbransjen. 

To av lærlingene våre deltok, sammen med OKIO, på 
Utdanningstorget på Lillestrøm varemesse.

DESEMBER
Vi ble sertifisert etter ISO 27001:2017, et 
ledelsessystem for informasjonssikkerhet. 

Det nye administrasjonsbygget 
sto ferdig. 

Kantinen har gjennom 
året servert sunn 
og variert mat til 
trivsel og glede for 
våre ansatte. I år har 
kantinen servert ca. 
210 varme måltider, 
hvor av 95 av dem har 
vært fisk. 

Gruppeledere fra NRA og NRV holdt innlegg i 
Driftsassistansen på Romerike, henholdsvis 
om raset i Nittedal og om det nye rensetrinnet i 
renseanlegget for avløpsvann (RA1).

Fire ansatte på beredskapskurs på Svalbard.

14   |   NRV IKS Årsrapport 2019 NRV IKS Årsrapport 2019   |   15



2019

2025

2019

2025

Nytt Drikkevanns-/høydebasseng 
på Hektner i Rælingen. Bygget for 
å forsterke leveringssikkerheten til 
Rælingen. 

Reservevannsystem mellom Frogner 
og Kløfta. Realiserer gjensidig 
reservevannforsyning mellom NRV og 
Ullensaker kommune.

Utskifting av risikoledning 
fra Hvam til Slattum. Sikrer 
hovedvannforsyning til Nittedal.

Utvidet hydraulisk kapasitet 
på innløpet i Hauglifjell 
vannbehandlingsanlegg.
Dobler kapasiteten i innløpssystemet 
og to parallelle linjer øker sikkerhet 
i produksjonsanlegget.

Kapasitetsøkning over 
Rælingsåsen. Øke 
forsyningskapasiteten for utveksling 
av reservevann med Oslo samt 
dekke fremtidig behov i Lørenskog.

Oppgradering av knutepunkt og 
pumpestasjon PV2 i Skedsmo. Øker 
forsyningskapasiteten for utveksling 
av reservevann med Oslo.

Oppgradering av pumpestasjon i 
Fet. Øke kapasitet og sikkerhet i 
vannforsyningen. 

Utskifting av risikoledning Slattum 
til Strøm bru. Øke sikkerheten i 
vannforsyningen i Nittedal.

Parallell ledning Leirsund 
– Åråsen – Isakbekken. Øke 
sikkerheten til store deler av 
forsyningsområdet til NRV.

Utviklingsplan for økt 
produksjonskapasitet.

Fokus på separasjonstrinnet for å 
unngå å sende for mye vann til RA.

Solcellepanel på nytt 
administrasjonsbygg.

Gått fra fossil olje til biofyringsolje i 
vannbehandlingsanlegget.

Optimalisering av pulsator, for å 
bruke riktig mengde kjemikalier.

Tester nytt instrument for kontroll 
på kompressor. Energibesparende. 

Utskifting av risikoledning fra 
Hvam til Slattum. Vi skal etablere 
testanlegg for energiproduksjon 
gjennom turbin i vannstrømmen. 
Turbinen vil gi trykkreduksjon i 
vannforsyningssystemet i tillegg til 
energiproduksjon via en generator. 
Leverandør av turbin forventer at 
dette vil ha en årlig produksjon på 
rundt 30000kWh. 

Utarbeide klimaregnskap for hele 
verdikjeden.

Utrede og planlegge optimalisering 
av energiforbruket gjennom hele 
verdikjeden.

Utarbeide handlingsplan for 
utnyttelse av andre energikilder og 
–bærere.

Utrede mulighetene for å utnytte 
vannets varmeenergi.

Utrede bruk av fullt nedbrytbare 
produkter.

Fase inn bil- og maskinpark som går 
på fornybar energi. 

Utviklingsplan for økt 
produksjonskapasitet.
Minimere ressursbruken i transport 
og vannbehandling. 

Oppgradering av pilotanlegg for 
utprøving av nye kjemikalier og 
rensemetoder.

Foredragsholdere på: Hallingplasts 
årlige treff Driftsassistansen

Bidragsytere på rapporter: 
Mikroplast i vann (Norsk vann)  
Mikroplast i råvann

Modernisert datasentrene i 
bedriften med ny lagringsordning. 
Dette for å sikre stabil og effektiv drift 
av vannbehandlingsanlegget. 

Komponentmerking.

Utskifting av risikoledning fra Hvam 
til Slattum. Utskifting av risikoledning 
med ustabil forankring.

Satt inn UPS på UV og kloranlegget. 
For å sikre barriere og drift inntil 
nødstrømsaggregatet er på plass

Nye ISO-sertifiseringer:
ISO 45001 Arbeidsmiljø
ISO 27001 Informasjonssikkerhet

Ny sikkerhetsleder.

Automatisk slukkeanlegg i 
hovedtavler.

Utarbeide utviklingsplan for 
økt produksjonskapasitet.

Parallell ledning Leirsund – 
Åråsen – Isakbekken.

FoU prosjekt. Delta i prosjektet for 
online overvåking av mikrobiologisk 
og kjemisk overvåking av 
rentvannskvaliteten. I første omgang 
uttesting i pilotanlegget i Hauglifjell.

Utvikle og innarbeide planverktøy 
for langsiktig god verdiforvaltning. 

Optimalisering av pulsator.

Utvidelse av kontorbygg 
Strandveien.

Kostnadseffektiv 
virksomhet 

Klimanøytral 
virksomhet 
innen 2030 

Levere vannet 
tilbake med minst 
like god kvalitet

Tilstrekkelig 
kapasitet – 
alltid 

Vannfaglig 
kompetanse-
senter 

Ledende på 
HMS-arbeid i 
vannbransjen 

Langsiktig og 
bærekraftig 

forvaltning av 
vannressursene
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Mandag 16.09 gikk det et større leirras på 
Li i Nittedal kommune. Som følge av raset, 
oppsto det brudd på NRVs vannledning i 
området. Bruddet medførte problemer med 
vanntilførselen i store deler av kommunen. 
På grunn av risiko for at drikkevannet var blitt 
forurenset i forbindelse med bruddet, ble 
det sendt ut kokevarsel til hele kommunen. 
 Fra NRV oppdager bruddet i sine 
overvåkningssystemer og deretter varsler 
kommunen, til nødvann var kjørt ut til 
kommunens utleveringsplass, tok det 1 
time og 18 minutter. Vaktloggen viser at 
driftsorganisasjonen var lynrask, forsto 
alvoret i situasjonen og handlet deretter.
 Ansatte i NRV og NRA arbeidet, sammen 
med kommunen, døgnet rundt for å nå ut til 
alle med nødvann og sikre vann til sårbare 
innbyggere, som skoler og sykehjem. 
 I to hele døgn, dag og natt, arbeidet 
anleggsarbeidere fra NRV og NRA 

skiftarbeid for å anlegge trasé, sveise og 
legge ny midlertidig vannledning. Arbeidet 
ble gjort i nærheten av rasområdet. 
Midlertidig vannledning sto ferdig torsdag 
19.09. For å sikre trygg drikkevannskvalitet 
startet vi umiddelbart opp med spyling, 
rengjøring og prøvetaking av vannet i det 
nye ledningsstrekket. Lørdag 21.09 viste 
prøveresultatene at ledningsstrekket var 
trygt, og ny midlertidig vannledning ble 
derfor satt i drift. Full vannleveranse til 
Nittedal kommune var dermed sikret.
 Nittedal kommune utrykker stor tak-
knemlighet ovenfor NRV og NRA. Organis-
asjonens betydelige vilje til å bidra med høy 
fagkompetanse og til å hjelpe kommunen i 
en svært vanskelig situasjon, var vesentlig 
for å sikre vann til kommunenes innbyggere. 
NRV og NRA får også mye skryt for hvor 
raskt vannforsyningen ble gjenopprettet i et 
ustabilt område med fare for flere ras.

RASET PÅ LI I NITTEDAL

Våre ansatte har i tillegg til sin fagkunnskap og 
yrkesstolthet en solid vilje til å ville bidra i krise. 
Dette så vi i praksis da store deler av Nittedal mistet 
vanntilførselen i september.

08:42
NRV ser i overvåkingssystemet 
en større lekkasje i Nittedal. 
To arbeidslag sendes ut for å 
undersøke. 

10:30
For å sikre trygt drikkevann på Døli 
sykehjem kobler NRV på en 10 m³ 
nødvannstank. 

10:00

NRV kjører ut nødvann og er i beredskap 
på Hagan hvor vi venter på kommunens 
anvisning til leveringspunkter.

18:30
NRV og NRA starter 
planlegging av ny 
midlertidig vannledning 
utenom rasområdet. 

06.30
NRV etablerer 
nødvannstank 
på Li skole.

11:00
Sveising av ny 
midlertidig ledning 
starter opp.

14:40
Nittedal kommune 
opphever kokevarselet for 
deler av kommunen.

08.00
Ny midlertidig 
ledning ferdigstilles.

21:35
Den nye midlertidige 
vannledningen
settes i drift.

08:00
Vår leveranse av 
drikkevann er friskmeldt 
og tilbake til normalen.

08:53

Driftsleder NRV varsler 
Nittedal kommune om 
hendelsen.

09:24
NRV stenger av det berørte 
ledningsstrekket som har 
lekkasje. 

11:00

NRV benytter kommunalt nett til å forsyne 
høydebassengene og abonnentene som 
ikke er direkte berørt av raset. 

06:00

Anleggsarbeidere fra NRA og NRV 
starter tilrettelegging av ny midlertidig 
vannledning utenom rasområdet. 

22:00

I løpet av 2 dager er 20 000 
stk. 5-liters kanner kjørt ut til 
husstander i kommunen. 

19:30

NRV har satt opp tre nye 
nødvannsposter og fortsetter 
etterfylling av alle tankene. 

08.30

Ledning spyles, rengjøres 
og det tas ut vannprøver.

21:00

Prøveresultatene viser 
at vannet er helt rent. 

RASET PÅ LI I N
ITTEDAL

16.09.19 17.09.19 18.09.19 19.09.19 21.09.1920.09.19 22.09.19

Hele dagen
Vannprøvene analyseres og 
sjekkes for smittestoffer/
forurensninger. 
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For oss er det et samfunnsansvar å tilby gode 
læreplasser. Det sikrer sysselsetting av unge 
arbeidstakere og ivaretar yrkesutdanningen. 
 NRV og NRA har for tiden syv lærlinger. Vi har 
fire førsteårslærlinger og tre andreårslærlinger. 
Vi arbeider aktivt for å rekruttere lærlinger, særlig 
innen kjemiprosess- og laboratoriefaget, da vi ikke 
har skoler med disse fagene i vår region.
 NRV og NRA er i tillegg godkjent lærebedrift i 
elektro, automasjon og IKT. Vi arbeider også for å bli 
godkjent lærebedrift i vei og anleggsfaget. Vi ønsker å 
gi de unge som er interessert, og villige til å lære, de 
beste muligheter for å bli gode fagarbeidere. 
 Å være lærebedrift innebærer at vi setter 
opplæring i system. Dette virker også positivt på 
kompetanseutviklingen for øvrige ansatte. Flere 
ansatte, med lang yrkeserfaring, har tatt fagbrev de 
siste årene. 
 I tillegg løfter det å ha lærlinger fokuset og 
kompetansen i selskapet. Vi må ha et bevisst forhold 
til de arbeidsoppgavene vi utfører. Vi har et ansvar for 
at kommende generasjoner får en god fagutdannelse. 
Vi har en egen opplæringskoordinator som tar seg 
av utvelgelse av elevene og tilrettelegging i forkant 
av utplasserings-/lærlingeperioden. Koordinatoren 

sørger for at elevene blir varmt mottatt, at de har 
nødvendig utstyr og at fagveiledere og instruktører 
har den kompetansen de trenger. Koordinatoren 
arrangerer også sosialt samvær med bowling og mat 
for lærlingene og utplasseringselevene. Hit er alle 
instruktører og fagveiledere også invitert.
 Faglige ledere og instruktører er ressurspersoner 
i arbeidet med kompetanseheving av lærlinger og 
elever i praksis. Alle NRV og NRAs instruktører og 
fagveileder har gjennomført kurs i regi av Akershus 
fylkeskommune. 
 I tillegg til lærlingeordningen, har vi et løpende 
samarbeid med videregående skoler som har yrkes- 
faglige linjer i de fagene vi kan tilby lærlingeplasser/ 
utplassering i.  
 Vi hadde 8 utplasseringselever fra videregående 
skole på arbeidstrening og opplæring hos oss i 2019. 
De fleste utplasseringselevene er hos oss i 3 uker. I 
denne perioden blir de godt ivaretatt av en fagveileder/
intruktør. Vi sørger for bosted og transport, om 
nødvendig. Flere av utplasseringselevene har i 
etterkant av utplasseringsperioden fortsatt som 
lærlinger hos oss. 
 Vi deltar også i traineeordningen på Romerike og 
har for tiden en trainee med bachelor i Geologi. 

STOLT LÆREBEDRIFT

Mange av medarbeiderne våre har vært i bedriften siden de ble 
rekruttert som lærlinger. Dette er vi svært stolte av.

STOLT LÆ
REBEDRIFT

STOLT LÆ
REBEDRIFT

Knut Weensvangen

Marius Soknes Løvås

Sebastian Sivertsen

Kristian Andres Lavik

Christian Hagen

Benn Imar Gundersen

Knut Weensvangen kommer fra Jessheim VGS, IKT-Servicefag. 
«Det er spennende å være en del av en viktig infrastruktur. Jeg 
har mye frihet og tillit i arbeidet som IKT- lærling. Jeg har gode 
muligheter til å utvikle meg faglig. Det er i tillegg god mat i kantina, 
og jeg slipper å dra helt inn til Oslo.»

Marius Soknes Løvås kom fra Strømmen VGS, Automasjon. 
«NRV/NRA er en bedrift som bryr seg om lærlingene sine. Jeg får 
delta på veldig mye forskjellig. Jeg har tilgang til alt nødvendig utstyr 
og fasiliteter for å ha det bra på jobb og for å lære det som er forven-
tet at jeg skal lære i lærlingetiden.»

Sebastian Sivertsen kom til oss fra Porsgrunn VGS, Kjemi og prosess. 
Sebastian søkte lærlingplass hos oss etter å ha vært utplasser-
ingselev her i 3 uker. Jeg valgte å søke lærlingeplass her fordi jeg 
er interessert i vann og avløp. I tillegg fikk jeg et godt inntrykk av 
arbeidsmiljøet i utplasseringsperioden. Jeg får alltid den hjelpen 
og tilliten jeg trenger for å mestre nye arbeidsoppgaver. Det er et 
utrolig bra miljø på arbeidsplassen.»

Kristian Andres Lavik kom til oss fra Strømmen VGS, Automatisering. 
Kristian fikk lyst å arbeide hos oss etter at klassen hans var på besøk 
i Hauglifjell. Han syntes fjellanlegget så kult ut. 
 «Det jeg liker best med å være lærling hos NRV/NRA er 

variasjonen i arbeidet vi gjør på elektro, i tillegg til hvor blide og 
trivelige alle kollegaene er.»

Christian Hagen har tidligere gått studiespesialisering.
Han fant derimot ut at yrkesfag ville være mer riktig og han startet 
derfor på Teknikk og Industriell Produksjon (TIP) på videregående 
skole. Gjennom opplæringskontoret (OKIO) kom Christian i kontakt 
med NRV/NRA og han fikk omvisning i begge fjellanleggene våre. 
«Etter omvisningene var det ingen tvil om hva jeg ville drive med, 
vann- og/eller avløpsrensing. Det er et kjempebra miljø her. Jeg 
føler at jeg blir tatt vare på og at jeg er ønsket. NRV/NRA er en 
strukturert og velfungerende lærebedrift. Jeg føler at jeg gjør noe 
meningsfylt hver dag.»

Benn Imar Gundersen kom fra Porsgrunn VGS, Laboratoriefaget. 
«Jeg er veldig fornøyd med læretiden så langt. NRV/NRA er en 
veldig sosial arbeidsplass og jeg føler meg inkludert.»

Marius Brekka kom fra Porsgrunn VGS, Kjemi og prosess. (Ikke 
til stede på bilde.) Han søkte lærlingeplass etter å ha vært utplas-
seringselev hos oss i 3 uker. «Jeg synes miljøet er bra og jeg liker 
meg her. Jeg føler at jeg har en like viktig rolle som de andre som 
arbeider her, og mine meninger blir hørt.»
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Vannkvaliteten innfrir alle gjeldende krav med
minst 10 % margin (gjennomsnittverdier).

Godt innenfor gjeldende krav

Innfrir gjeldende krav med liten margin

Innfrir ikke gjeldende krav

Ingen krav

VANN I TALL

Produksjonskapasitet

142 224 meter

Hvor mange meter 
ledningsnett har vi totalt? 

300 meter

Meter utskiftet 
ledningsnett i 2019

7

Antall
lekkasjer i 2019

Vannkvalitet

Parameter Enhet Råvann Forsyningsvann Nettvann
SENSORISKE PARAMETERE
Farge mg Pt/l 30,92 2,39 2,27
Lukt Normal Normal Normal Normal
Smak Normal Normal
Turbiditet FNU 3,54 0,14 0,17

MIKROBIOLOGISKE PARAMETERE
Kimtall, 22 °C (3 dager) /ml 930 18 19
Kolforme bakterier /100 ml 707 <1 0,01
Escherichia coli /100 ml 221 <1 <1
Intestinale enterokokker /100 ml 32 <1 0,01
Clostridium perfringens /100 ml 16 <1 <1

KJEMISKE OG FYSISKE PARAMETERE
Konduktivitet v/ 25 °C mS/m 4,45 8,48 8,88
pH (surhetsgrad) pH 7,14 7,78 7,77
Totalt organisk karbon mg C/l 5,05 2,11 -
Trihalometaner - total 6 μg/l 0,50 5,03 -

ANDRE PARAMETERE
Hardhetsgrad d°H - - 1,61
Kalsium mg Ca/l - 10,26 10,11
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Kwh pr.m3 vann levert i 2019 kroner. pr. person
0,82 318

Strømforbruk Kostnad

Driftskostnader i kr. pr. person i 2019

Gjennomsnittlig vannforbruk; 264 liter pr. person pr. døgn i 2019
Vannforbruk i liter pr. døgn pr innbygger oppdelt i eierkommunene

Forbruk pr. innbygger

Skedsmo Lørenskog Fet Nittedal Rælingen Gjerdrum Sørum
310 256 252 242 232 291 210

Reservevannsforpliktelse l/sek NRV 2019:
362 L/S650 L/S

Produksjonskapasitet i NRV 2019

Mengde levert vann til eierkommunene
i 2019 er 16 877 992 m³

Vannsalg
fra NRV IKS

Andel vannsalg til eierkommunene i 2019 (%)

Andel vannsalg til 
eierkommunene i 2019

Lørenskog 24%

Nittedal 16 %

Rælingen 9 %

Sørum 7 %

Skedsmo 37 %

Fet 5 %
Gjerdrum 2 %

2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019
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NRV IKS - STYRETS BERETNING 2019
Styret har i 2019 avholdt åtte styremøter og har 
i disse møtene behandlet saker i henhold til 
lov og selskapsavtale. Det har vært avholdt to 
representantskapsmøter i 2019, hvor styret har 
fremmet ti saker til behandling.

RESULTAT, UTVIKLING OG RISIKO.
Regnskapet er ført etter kommunale 
regnskapsprinsipper i samsvar med bestemmelser i 
selskapsavtalen.
 NRV har inntekter fra produksjon og levering 
av drikkevann til eierkommunene, samt fra salg av 
analyser. Beregningen av inntektsdekningen er utført 
i henhold til KMD H-3/14. Retningslinjer for bereg-
ning av selvkost for kommunale betalingstjenester. 
Selvkostberegningen legges til grunn for eierkom-
munenes kostnader. 
 Selskapet hadde driftsinntekter på 143,2 mnok 
i 2019 mot 127,4 mnok i 2018. Økningen skyldes i 
hovedsak økt vannsalg til eierkommunene. 
 Kostnadene med vannproduksjonen for 
eierkommunene faktureres etterskuddsvis basert 
på faktisk forbruk av vann. Dette medfører liten 
risiko knyttet til fremtidige resultater ettersom et 
regnskapsmessig merforbruk (underskudd) eller 
mindreforbruk føres mot justeringsfond og avregnes 
påfølgende år. 
 Selskapet viser et positivt netto driftsresultat 
på 7,98 mnok. Overskuddet er hovedsakelig knyttet 
til økt vannsalg og lavere finanskostnader enn 
forutsatt. Strøm og nettleie utgjorde i 2019 12,7 % av 
driftskostnadene. Svingninger i kraftprisen har stor 
betydning for driftsresultatet.
 Selskapets likviditet er tilfredsstillende og utgjorde 
ved årsskiftet 79,4 mnok i ubundne midler. Av dette 
utgjør 72,26 mnok lånte, men foreløpig ikke anvendte 
investeringsmidler. NRV er eksponert mot endringer 
i rentenivået da selskapets investeringer finansieres 
etter lånebetingelser styrt av 3 mnd. NIBOR-basert 
rente (flytende rente). Sett i forhold til markedet har 
vi gode rentebetingelser grunnet lav økonomisk risiko 
for långiver. Investeringslån tas opp i samsvar med 
selskapets finansreglement.
 Styret vurderer den operasjonelle risiko som 
moderat på grunn av pågående ras i råvannstunnelen. 
Med operasjonell risiko menes den risiko for hendelser 
som påvirker selskapets evne til å gjennomføre sitt 
definerte oppdrag.
 Strategiplanen for selskapet ble behandlet av 
representantskapet våren 2017. Hovedplan 2018-2033 
ble utarbeidet på grunnlag av strategiplanen. Ved 

representantskapets behandling av hovedplanen ble 
kun investeringsplanene for årene 2018-19 vedtatt, 
slik at planen måtte revideres. Revidert Hovedplan 
2020-33 ble lagt fram for eierne til behandling høsten 
2019. Representantskapet utsatte behandlingen av 
hovedplanen til våren 2020. 
 Selskapet startet med revidering av strategien 
i 2019, med mål om å legge fram denne for 
representantskapet høsten 2020.  Ny hovedplan 
for perioden 2022-2037 (som vil forholde seg til 
og bygge på revidert strategi) vil bli fremlagt for 
representantskapets behandling høsten 2021. 
 Glommas størrelse gir regionen en meget 
god og stabil råvannskilde. På bakgrunn av 
store forandringer i råvannskvaliteten gjennom 
årstidene sammenlignet med tidligere, vil det 
måtte planlegges godt for å bygge fremtidsrettede, 
robuste produksjonsanlegg for å sikre høy kvalitet på 
drikkevannet. Nye myndighetskrav, krav til en mer 
bærekraftig produksjon, befolkningsvekst og endret 
råvannskvalitet gjør at NRV må ha en langsiktig plan. 
 Hovedplanen skal gi selskapet og eierne nødvendig 
oversikt over investeringskostnader og tiltak som må 
realiseres for å kunne levere nok vann av fortsatt høy 
kvalitet.

INVESTERINGER
Styret vedtok i 2018 ny prosedyre for risikostyring av 
prosjekter hvor beslutningspunkter gjøres etter hver 
fase.
 Det er innført faste prosedyrer for kvalitetssikring 
og uavhengig kontroll. Kostnadsestimatene bygges 
opp etter standardisert modell og kvalitetssikres. 
Estimatene identifiserer både forventet kostnadsnivå 
(P50) og øvre sannsynlige nivå (P85). Under 
gjennomføringsfasen følges dette opp gjennom 
månedlige kostnadsprognoser som bygger på 
kostnadsestimatene fra planfasen. 
 Samlede investeringer i 2019 var 109,1 mnok. Med 
et investeringsbudsjett i 2019 på 185 mnok, er avviket 
på 75,9 mnok. Avviket skyldes hovedsakelig redusert 
fremdrift på grunn av forhold utenfor selskapets 
kontroll. Det største avviket skyldes tidkrevende 
prosesser i forbindelse med ekspropriasjon av areal 
for reservevannsledning fra Ullensaker.

STYRETS KONTROLLOPPGAVE
Daglig leder avgir hvert kvartal en kvartalsrapport 
til styret. Rapporten er bygget opp med sikte på å 
dekke styrets behov for å få tilstrekkelig oversikt 
over driften og selskapets stilling. Rapporten 
dekker områdene økonomi, produksjon, kvalitet, 
leveringssikkerhet, leveringsevne, HMS og utviklingen 
av investeringstiltak. Styret ber i tillegg om særskilte 
redegjørelser og utfyllende informasjon ved behov 
og mottar i tillegg en månedlig statusrapport for 
økonomi og andre utvalgte nøkkeltall
 Det er utarbeidet en fullmaktsmatrise som 
avklarer ved hvilke beslutningspunkter styret og 
representantskapet skal involveres som ledd i 
prosjektstyringen.
 Revisor har ikke merknader til regnskapet for 
2019. 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 er det ikke rapportert om arbeidsskader. Det 
gjennomføres jevnlig vernerunder (to ganger i 2019).
 Arbeidsmiljøutvalget har i 2019 avholdt fire møter.
 Sykefraværet i 2019 var på 4,60 %, hvorav 
korttidsfraværet (<16 dager) utgjør 0,41 %. De 
tilsvarende tallene for 2018 var hhv. 1,88 % og 1,69 %. 

BEMANNING OG LIKESTILLING
NRV er en kommunalteknisk virksomhet. 32 % av 
de ansatte er kvinner. I ledergruppen (felles for NRV 
og NRA) er én av seks kvinner. I styret er to av seks 
valgte medlemmer kvinner.

Gjennomsnittsalderen til de ansatte er 42 år. 
Selskapene tilstreber en jevn fordeling mellom 
kjønnene.

ORGANISASJONEN
NRV IKS har fokus på kostnadsstyring og 
ressursutnyttelse. Gjennom ulike interne program i 
avdelingene, adresseres utfordringer og tverrfaglig 
samhandling mot ulike interessenter. Som en del 
av selskapets kompetanseoppbygging av ledere har 
fire gruppeledere fullført kurset «Lean med glød for 
ledere».
 Organisasjonen har gjennom flere år motivert og 
støttet fagarbeidere uten fagbrev til å avlegge fagprøve 
gjennom praksiskandidatordningen. I 2019 var det en 
medarbeider som tok fagbrev i kjemi-/prosessfaget. 
I tillegg ble en ny lærling tilsatt i vannverket. I 2019 
hadde NRV to lærlinger med kjemi-/prosessfaget 
og en i laboratoriefaget. Det legges opp til at NRV til 
enhver tid har to lærlinger i samme fag på henholdsvis 
år en og to i lærlingeløpet.
 Myndighetene har i dag større fokus på sikkerhet 
enn tidligere. Søsterselskapene NRV og NRA IKS 
møter det økte fokuset gjennom deltagelse på 
årsstudiet «Beredskap og krisehåndtering for 
vannbransjen». Selskapene er av initiativtakerne til 
studiet og fire ansatte avla eksamen våren 2019 og to 
startet studiet samme høst.
50 % av en stilling som spesialrådgiver i gruppe 
plan (NRA), er definert til å ivareta rollen som 
sikkerhetsleder. Denne stillingen er direkte underlagt 
daglig leder. 

YTRE MILJØ
NRV forholder seg til de krav som er satt av 
myndighetene og til de krav og ambisjoner som er 
besluttet for selskapet. Det er i løpet av 2019 ikke 

STYRETS BERETNING

Utskiftning risikoledning Hvam – Slattum 19,1 mnok kostnadsført i 2019 av total investeringsramme 75,0 mnok

Høydebasseng Hektner 2,5 mnok kostnadsført i 2019 av total investeringsramme 40,0 mnok

Kapasitetsøkning Rælingsåsen 13,4 mnok kostnadsført i 2019 av total investeringsramme 85,0 mnok

Reservevann Ullensaker; Frogner – Kløfta 49,9 mnok kostnadsført i 2019 av total investeringsramme 87,0 mnok

Utvidet kapasitet innløp Hauglifjell 2,4 mnok kostnadsført i 2019 av total investeringsramme 15,0 mnok

Innenfor selskapets låneramme er følgende større investeringer gjennomført eller igangsatt i 2019: 

STYRETS BERETN
IN

G
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rapportert om hendelser i driften som har hatt 
negative konsekvenser for miljøet. Alt slam som 
produseres ved vannbehandlingsanlegget i Hauglifjell 
transporteres i rør til NRAs renseanlegget for videre 
behandling.
 Selskapet har et mål om et redusert energiforbruk 
per m3 produsert og levert drikkevann. I 2019 ble 
energiforbruket redusert med 2,17 % per m3 i forhold 
til 2018. Målet om årlig reduksjon på 1,5 % er med 
dette oppnådd. 

KVALITET OG BEREDSKAP
Krav til drikkevannskvalitet er gitt gjennom drikke- 
vannsforskriften. NRV IKS har gjennom 2019 kun hatt 
kvalitetsavvik som følge av raset i Nittedal. Ut over 
det har det har ikke NRV IKS hatt kvalitetsavvik i for-
hold til de kvalitetskrav som stilles. Selskapet har 
ikke en tilfredsstillende reservevannforsyning. Tiltak 
for å oppnå en tilfredsstillende reservevannforsyning 
gjennomføres i pågående investeringsprosjekter.
 16. september tok et jordras i Nittedal selskapets 
vannledning, slik at store deler av Nittedal ble uten 
vann. En provisorisk vannledning utenfor rasområdet 
ble etablert, samtidig som 1.000 liter containere 
med nødvann ble plassert på strategiske steder i 
kommunen. Nødvannet ble distribuert via 10 liters 
poser. Denne beredskapen har NRV etablert gjennom 
et nødvannssamarbeid i Stor-Oslo regionen.
 Reservevannsleveranse til Oslo og Aurskog-
Høland medførte i 2019 at anlegget tidvis utnyttet 
produksjonskapasiteten maksimalt. Høsten 2019 
var kvaliteten på råvannet fra Glomma så dårlig at 
produksjonskapasiteten gikk ned som følge av behovet 
for rensing av vannet. NRV måtte derfor utløse all 
vannleveranse som reservevannsavtalene med Oslo 
og Aurskog-Høland tillot, for å kunne levere nok vann 
til eierkommunene. De tosidige reservevannsavtalene 
er en viktig forutsetning for å sikre vannleveranse til 
innbyggerne på Nedre Romerike. 

ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER
Etter styrets oppfatning gir fremlagt driftsregnskap, 
investeringsregnskap og balanse med noter et riktig 
bilde av selskapets resultat for 2019 og økonomiske 
stilling ved årsskiftet.
 Selskapet hadde i 2019 et realisert netto 
driftsresultat på 7,98 mnok. 

Styret foreslår følgende disponering: Det 
regnskapsmessige mindreforbruket for 2018 på 
7,54 mnok tilbakeføres, som budsjettert og tilføres 
driftsresultatet sammen med justeringsfondets 
inngående balanse på 1,84 mnok. 

Sammenlagt disponeres totalt 17,36 mnok på 
følgende måte:

3,89 mnok avsettes til disposisjonsfond iht. 
representantskapsvedtak 19/01/02 og 10,85 mnok 
avsettes til bundet justeringsfond (selvkostfond).

Etter årets disponeringer fremkommer et 
regnskapsmessig mindreforbruk for 2019 på 2,61 
mnok (avrundet).

Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt 
som er av betydning for bedømmelse av regnskapet. 

Styret ønsker å takke daglig leder og alle ansatte for 
godt utført arbeid i 2019.

Strømmen, 5. mars 2020

STYRETS BERETNING
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REGNSKAP
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NOTE REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP

2019 2019 2018
DRIFTSINNTEKTER

Andre salgs- og leieinntekter 12 633 8 055 10 587
Overføringer med krav til motytelse 7 130 611 129 143 116 812
Sum driftsinntekter 9 143 243 137 198 127 399

DRIFTSUTGIFTER

Personalkostnader 1,6,9 37 337 31 726 31 030
Kjøp av varer og tj. som inngår i foretakets tj. prod. 6,9 50 439 46 213 40 313
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. prod. 9 1 337 1 810 5 711
Overføringer 8,9 83 0 -17
Avskrivninger 2 30 494 35 410 26 489
Sum driftsutgifter 119 690 115 159 103 526

BRUTTO DRIFTSRESULTAT 23 554 22 039 23 874

FINANSPOSTER

Renteinntekter og utbytte 589 245 290
Sum eksterne finansinntekter 589 245 290

Renteutgifter og låneomkostninger 15 584 22 283 10 816
Avdrag på lån 31 074 35 410 27 321
Sum eksterne finansutgifter 46 658 57 693 38 137
Resultat eksterne finanstransaksjoner -46 069 -57 448 -37 847

Motpost avskrivninger -30 494 -35 410 -26 489

NETTO DRIFTSRESULTAT 7 979 0 12 516

INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbr. 5 7 541 7 541 0
Bruk av tidligere års justeringsfond 5 1 840 0 0
Sum bruk av avsetninger 9 381 7 541 0

Overført investeringsregnskapet 5 0 0 0
Dekning av tidligere års regnsk.m merforbruk 5 0 0 3 135
Avsatt til disposisjonsfond 5 3 895 3 895 0
Avsatt til bundne justeringsfond 5 10 854 3 646 1 840
Sum avsetninger 14 749 7 541 4 975

REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK (-/+) 2 610 0 7 541

NOTE REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP

2019 2019 2018
INVESTERINGER

Investeringer i varige anleggsmidler 2,11 108 966 185 000 100 161
Kjøp av aksjer og andeler 2,11 0 0 0
Årets finansieringsbehov 108 966 185 000 100 161

FINANSIERT SLIK

Bruk av lånemidler 108 966 185 000 100 161
Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån 0 0 0
Sum ekstern finansiering 108 966 185 000 100 161

Bruk av tidligere års udisponert beløp 0 0 0
Sum finansiering 108 966 185 000 100 161

Udekket/udisponert 0 0 0

DRIFTSREGNSKAP INVESTERINGSREGNSKAP
01.01 - 31.12 Beløp i NOK 1000 01.01 - 31.12 Beløp i NOK 1000

Anleggsmidler NOTE 2019 2018

Faste eiendommer og anlegg 2  721 443  644 787 
Utstyr, maskiner og transportmidler 2  36 656  34 890 
Pensjonsmidler 1  28 532  28 091 
Sum anleggsmidler  786 631  707 768 

OMLØPSMIDLER

Kortsiktige fordringer 3,7  52 503  58 075 
Premieavvik 1  2 862  1 709 
Kasse, bankinnskudd 4  80 138  35 125 
Sum omløpsmidler  135 503  94 910 

Sum eiendeler  922 134  802 678 

BALANSE - EIENDELER
01.01 - 31.12 Beløp i NOK 1000

30   |   NRV IKS Årsrapport 2019 NRV IKS Årsrapport 2019   |   31



EGENKAPITAL Note 2019 2018

Disposisjonsfond 5 3 895 0

BUNDET JUSTERINGSFOND MINDREFORBRUK 5 7 279  1 840 
Bundet justeringsfond noranalyse mindreforbruk 5 513 0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0  -3 062 
Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift) 5 2 610 7 541
Regnskapsmessig merforbruk (Drift) 5 0 0
Kapitalkonto 10 24 407 24 178
Sum egenkapital 38 704 30 497

Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser 1 26 800 26 057
Andre lån 3 807 591 688 666
Sum langsiktig gjeld 834 392 714 722

Kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld 8 49 038 57 458
Sum kortsiktig gjeld 49 038 57 458

Sum egenkapital og gjeld 922 134 802 678

Memoriakonti
Ubrukte lånemidler 72 266 31 232
Selvkost 5 7 792 1 840
Motkonto for memoriakontoene -80 058 -33 072

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD
01.01 - 31.12 Beløp i NOK 1000
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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 anskaf-
felseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld 
balanseføres til nominelt beløp på opptakstids-
punktet.
 Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, 
men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall 
som ikke forventes å være forbigående. Lang-
siktig 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 anleggs-
middelet 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 Avløpsselskap IKS, knyttet til 
forretningsområdet laboratorievirksomhet. Denne 
del av virksomheten ansees 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 skatt er beregnet på 
grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer 
mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. 
Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det 
er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.

GENERELT OM PENSJONSORDNINGENE I SELSKAPET 
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). Det er for 2017 anvendt dødelighetstabellen 
K2013FT og KLP Uføretariff.

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.

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik 

NOTER NOTE 1 

ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 2019 2018
Forventet avkastning pensjonsmidler 4,50 % 4,50 %

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 

PENSJONSKOSTNAD 2019 2018
Årets pensjonsopptjening, nåverdi  1 735 914  1 680 126 

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse  1 053 375  1 025 105 

 - Forventet avkastning på pensjonsmidlene  -1 189 634  -1 164 026 

Netto pensjonskostnad  1 599 655  1 541 205 
Administrasjonskostnader  93 127  111 367 

Netto pensjonskostnad (inkl. adm.)  1 692 782  1 652 572 
Amortisering av premieavvik  249 387  69 314 

Samlet pensjonskostnad  1 942 169  1 721 886 

Premiavvik

Innbetalt premie (inkl. adm.)  2 653 012  2 913 082 

Administrasjonskostnader  -93 127  -111 367 

Netto pensjonskostnad  -1 599 655  -1 541 205 

Årets premieavvik  960 230  1 260 510 

N
OTER

Pensjon 
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NOTE 1 NOTE 2

NOTE 3

NOTE 4

Note 1 forts. pensjon Anleggsmidler

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik 2019 2018
Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr.31.12. 27 014 290 26 311 886

Pensjonsmidler pr. 31.12. 28 532 437 28 091 267
Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12. -1 518 147 -1 779 381

Beregnet arbeidsgiveravgift (AGA) -214 059 -250 893

Brutto påløpte pensjonsforpliktelser inkl AGA pr.31.12. 26 800 231 26 060 993
Pensjonsmidler pr. 31.12. 28 532 437 28 091 267
Netto pensjonsforpliktelser inkl AGA pr 31.12. -1 732 206 -2 030 274

Spesifikasjon av estimatavvik

Faktiske midler/forpliktelser 28 091 267 26 311 886 23 613 735 23 583 951

Estimerte midler/forpliktelser 25 529 821 24 971 904 24 807 236 24 288 365

Årets estimatavvik -2 561 446 -1 339 982 1 193 501 704 414

Akkumulert avvik tidligere år (01.01. dette år) 0 0 0 0

Amortisert estimatavvik dette år -2 561 446 -1 339 982 1 193 501 704 414

Akkumulert estimatavvik 31.12 dette år 0 0 0 0

PENSJONS-
MIDLER

PENSJONS-
MIDLER

PENSJONS-
FORPLIKTELSER

PENSJONS-
FORPLIKTELSER

2019 2018

Avstemming netto forpliktelse 2019 2018
Balanseført netto forpliktelse IB 1.1 -1 779 381 -29 784

Netto pensjonskostnad 1 599 655 1 541 205

Administrasjonskostnad/Rentegaranti 93 127 111 367

Innbetalt premie/tilskudd (inkl. admi.) -2 653 012 -2 913 082

Brutto estimatavvik 1 221 464 -489 087

Netto forpliktelse UB 31.12 -1 518 147 -1 779 381

Beregnet arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse -214 059 -250 893

Netto forpliktelse UB 31.12 -1 732 206 -2 030 274

Gruppe 1  Inventar og maskiner. Labutstyr
Gruppe 2  Bygning 
Gruppe 3  Kull 
Gruppe 4  Tunell, haller, pulsator 
Gruppe 5  Ledn og pumpestasjoner, anlegg tidligere utgiftsført 

Bankinnskudd

Fordringer og gjeld

 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Sum 
Anskaffelseskost pr 1.1  56 466 75 813 4 272 131 281 573 294 841 125

Akkumulerte avskrivninger pr 1.1  -21 576 -11 955 -4 272 -57 038 -66 607 -161 448

Tilgang i regnskapsåret  6 850 546 0 5 126 96 444 108 966

Avgang i regnskapsåret  -   0 0 0 0

Avskrivninger i regnskapsåret  -5 084 -2 672 0 -5 984 -16 754 -30 494

Nedskrivning  -   0 0 0 -49 -49

Bokført verdi pr 31.12.  36 656  61 733  0  73 384  586 327  758 099 

KORTSIKTIGE FORDRINGER 2019 2018
Andre kortsiktige fordringer med forfall tidligere enn ett år 52 503 58 075

Sum 52 503 58 075

LANGSIKTIG GJELD MED FORFALL SENERE ENN 5 ÅR 2019 2018
Gjeld til kredittinstitusjoner 653 105 552 059

Sum 653 105 552 059

Gjeld sikret ved pant 0 0

Betalt avdrag på lånegjeld er over minste tillatte avdrag iht kommunelovens § 50 nr 7.

2019 2018
Bundne midler gjelder skattetrekk og utgjør: 759 689

Ubundne midler utgjør 79 379 34 436

Sum 80 138 35 125

Beløp i NOK 1000

Beløp i NOK 1000

Beløp i NOK 1000

Akkumulert premieavvik 2019 2018
Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 1.1.) 1 797 157 605 961
+ Årets premieavvik 960 230 1 260 510

- Sum amortisert premieavvik dette året -249 387 -69 314

= Akkumulert premieavvik 31.12 2 508 000 1 797 157

Beregnet arbeidsgiveravgift 353 628 -87 821

Akkumulert permieavvik inkl AGA 2 861 628 1 709 336
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NOTE 5 NOTE 6

NOTE 6

2019 2018
Avsetning til disposisjonsfond 3 895 0

Avsetning til justeringsfond 7 792 1 840

Sum avsetninger 11 687 1 840

Personalkostnader 2019 2018
Lønninger 28 049 23 430

Arbeidsgiveravgift 3 869 3 304

Pensjonskostnader 4 727 3 882

Andre ytelser 609 414

Sum 37 337 31 030

2019 2018
Beholdning av fond Justeringsfond Disp.fond Justeringsfond Disp.fond
IB 1.1 fond  1 840 0  -4 975 0 

Bruk av fond + endring regnskapsprinsipp tidligere år  -4 902 

Avsatt til fond  10 854  3 895  6 815 

UB 31.12 fond  7 792  3 895  1 840 0 

Beløp i NOK 1000

Beløp i NOK 1000

Mindreforbruket på selvkost fra 2018, kr 3,65 mill er avsatt til bundet justeringsfond i 2019 og inngår i årets avsetning 
på kr 10,85 mil.

Mindreforbruket på driftsregnskapet i 2018 er avsatt til disposisjonsfond med kr 3,89 mill i henhold til 
Representantskapet i fjor.

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS har samarbeidsavtale med Nedre Romerike Vannverk IKS og felles personale. 
Gjennomsnittlig antall årsverk har tilsammen vært 109,6.

Personalkostnader fordeles på basis av estimert, virkelig arbeidstid. For 2019 er lønnskostnadene fordelt med 52,2 % 
på NRV IKS og 47,8 % på NRA IKS. 

Verdien av egeninnsats på investeringsprosjekter er overført investeringsregnskapet med 15,37 mill kr mot 14,44 mill 
kr i budsjettet.

Lønn 1 562 609 1 230 414

Pensjonskostnader 281 221

Annen godtgjørelse 76 46

Revisor

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 

Revisjon 83 97

Teknisk bistand 11 16

Rådgivning 15 15

Sum 109 128

Ytelser til ledende personer
DAGLIG LEDER DAGLIG LEDERSTYRET STYRET

2019 2018

Beløp i NOK 1000

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

Fond samt avsetninger/bruk av avsetninger

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

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

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.  

2019 2018

38   |   NRV IKS Årsrapport 2019 NRV IKS Årsrapport 2019   |   39



NOTE 7 NOTER 9 

NOTER 10

Overføringer mellom selskapet og eierkommunene

Beløp i hele 1000 og er inkl. mva.

Kommunen som kunde av  selskapet Inng. balanse Bevegelse Utg. balanse Oms. i perioden
Fet kommune 1 647 -725 922 9 390

Gjerdrum kommune 3 788 -2 565 1 223 5 802

Lørenskog kommune 6 048 -1 168 4 880 43 017

Nittedal kommune 4 315 -2 046 2 269 27 540

Rælingen kommune 2 621 -1 469 1 153 15 417

Skedsmo kommune 9 813 -5 015 4 797 61 723

Sørum kommune 2 727 2 431 5 158 15 357

Kommunen som leverandør til selskapet Inng. balanse Bevegelse Utg. balanse Oms. i perioden

Fet kommune 0 0 0 -21

Gjerdrum kommune 0 0 0 0

Lørenskog kommune -6 703 6 703 0 -238

Nittedal kommune -10 945 10 929 -15 -8 004

Rælingen kommune 0 0 0 -5

Skedsmo kommune -12 0 -12 -218

Sørum kommune 0 0 0 -80

2019 2018
Resultat før skatt 376 -70

Permanente forskjeller 0 0

Endring i midlertidige forskjeller 41 26

Fremførbart underskudd -43 0

Årets skattegrunnlag 373 -43

Årets betalbare skatt 82 0

Endring utsatt skatt 1 -16

Virkning av endring i skatteregler 0 -1

Sum skattekostnad 83 -17

Midlertidige forskjeller

Anleggsmidler 105 146

Fremførbart underskudd 0 -43

Grunnlag utsatt skatt 105 103

Utsatt skatt 23 23

NOTE 8
Skatt

Årets skattekostnad fremkommer slik:

Nedre Romerike Vannverk IKS er ikke skattepliktig så lenge det ikke har erverv som formål. Selskapet har ikke 
tjenestesalg til andre enn eierkommunene. Dette er ikke å anse som skattepliktig virksomhet.

NRV Vann Noranalyse 2019 2018
Driftsinntekter 143 243 133 982 9 261 137 198 127 399

Driftsutgifter 89 196 80 406 8 790 79 749 77 054

Indirekte kostnader - kalkulatoriske renter 16 511 16 483 28 0 15 235

Avskrivninger 30 494 30 277 217 57 449 26 489

Selvkostresultat (overskudd + / underskudd - ) 7 042 6 816 226 0 8 621
Selvkostandel 105 % 105 % 103 % 100 % 107 %

IB Justeringsfond 1 840 1 563 278 0 -4 975
Årets selvkostresultat 7 042 6 816 226 0 8 621

Avsetning til justeringsfond fjorårets resultat 3 688 3 688 0 0 0

Bruk av justeringsfond - prinsippendring tidligere år -4 902 -4 902 0 0 -1 806

Kalkulert renteinntekt/-kostnad justeringsfond 123 114 9 0 0

UB Justeringsfond 7 792 7 279 513 0 1 840

Selvkostberegning - etterkalkyle

Kapitalkonto

2019 2019 2018 2018

Debet Kredit Debet Kredit

Inngående balanse pr 01.01. 24 178  21 435
Investering i anleggsmidler 108 966 100 283

Avskrivninger 30 543 26 561

Avdrag på lån 31 074 27 321

Endring i netto pensjonsforpliktelse 302 2 000

Bruk av lån 108 966 100 161

Salg 0 140

Utgående balanse pr 31.12. 24 408 24 178

164 218 164 218 151 040 151 040

NRV IKS har to selvkostområder: Noranalyse og Vann.

Maskiner og biler er enten eid av NRA eller NRV. Direkte kostnader fordelt mellom selskapene på grunnlaget av timebruk 
pr. selskap. Det skal i utgangspunktet være en selvkostkalkyle pr kommune. Dog har selskapet felles gebyrsatser og 
selvkostkalkyle. Kapitalkostnader består av kalkulatoriske renter og avskrivninger og inngår i selvkostberegningen.
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Hovedplan Drift Hovedplan Drift IKT

Lørenskog 4 1 2 1

Nittedal 4 1 2

Rælingen 4 1 2

Skedsmo 4 1 1 0 3

Saldo antall m³ vann Oslo kommune
Aurskog-

Høland kommune
Inngående balanse -532 114 -49 213 -482 901

Leveranse i 2019 70 988 -115 090 186 078

Utgående balanse -461 126 -164 303 -296 823

Årets samlede investeringer ble 108,9 mill. kr, som er en oppgang fra 100,1 mill. kr i 2018, men lavere enn budsjettert. 
Økningen skyldes igangsatt utbygging på ledning for utveksling av reservevann mellom NRV og Ullensaker, 
samt utskiftning av risikoledning mot Nittedal. Tiltakene har imidlertid ikke fått forventet fremdrift grunnet ulike 
ytre forhold. Ullensakerledningen grunnet forsinket tilgang på grunn, og Nittedalledningen grunnet raset på Li. 
Investeringsbehovet forventes økende i årene fremover grunnet behov for utbygging av ny kapasitet, både når det gjelder 
produksjon og distribusjon. 

NOTE 11

De største investeringene i 2019 er:

Vannledning fra Frogner - Kløfta 50,4 MNOK

Vannledning Hvam - Slattum 19,1 MNOK

Reservevann fra Oslo 12,8 MNOK

Følgende mengder vann er levert eierkommunene: Antall m³ vann
Lørenskog kommune  3 973 703 

Rælingen kommune  1 531 852 

Skedsmo kommune  6 283 455 

Fet kommune  914 203 

Sørum kommune  1 098 140 

Nittedal kommune  2 722 268 

Gjerdrum kommune  354 371 

Sum  16 877 992 

NRV har gjensidige reservevannsavtaler med Aurskog-Høland kommune og Oslo kommune. Det har gjennom året vært 
flere anledninger med behov for utveksling av vann. Det er tidligere avtalt at leveransene skal utjevnes over tid og NRV 
rapporterer status for utvekslingen mot våre samarbeidspartnere.

Vesentlige forhold

Fellesmøte Enkeltmøte
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