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Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) er et  
bærekraftig og innovativt interkommunalt  
vannverk for kommunene Lillestrøm, Nittedal,  
Rælingen, Lørenskog og Gjerdrum.

Vann er samfunnets viktigste næringsmiddel.  
I nesten 50 år har NRV sine eierkommuner  
samarbeidet om å sikre egne innbyggere  
kostnadseffektive vanntjenester. Godt samarbeid  
og bred kunnskap er avgjørende for å møte  
befolkningsvekst, samt skjerpede kvalitets-  
og miljøkrav. 

NorAnalyse er et analyselaboratorium organisert som en 
egen avdeling i NRV. Avdelingen er akkreditert av  
Norsk Akkreditering etter NS-EN ISO/IEC 17025.

Selskapet hadde en omsetning på vel  
167,6 MNOK i 2021.

Hovedkontoret er lokalisert til  
Ruth Maiers gt. 22 på Strømmen.

”RENT VANN – 
FOR DEG,  
MILJØET  
OG FREMTIDEN”
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NRV sitt overordnede mål «Tilstrekkelig kvalitet og kapasitet – alltid» inne-
bærer en forpliktelse om å sikre trygg forsyning i dag og for kommende 
generasjoner. Gjennom faglig forankrede planer og godt samarbeid med 
eierkommunene ivaretas de overordnede mål.

ALLTID! – INNEBÆRER EN  
RIKTIG DIMENSJONERT OG TRYGG  
VANNFORSYNING.

Hver dag produserer vi 43 000 m3 vann som sendes gjen-
nom våre og kommunenes ledningsnett, helt frem til abon-
nentene. På veien dit må vannet gjennom mange prosesser, 
og dessverre er det en del lekkasjer på nettet. Vannforbruket 
øker, både for den enkelte og fordi innbyggertallet stiger.

I 2021 har våre dyktige medarbeidere levert godt vann, hver 
eneste dag, til tross for en rekke utfordringer. Samfunnet har 
gjennom hele året vært berørt av koronakrisen og vannverket 
er alltid i beredskap. NRV har iverksatt en rekke operative 
tiltak for å ivareta beredskapen og utføre det  
arbeidet som er nødvendig for å produsere nok og godt vann. 
Det sier seg selv at ikke alt dette kan løses med hjemmekon-
tor og Teams-møter.

Vi er så heldige å ha Glomma som vår utømmelige vann-
kilde. Vannet hentes via en råvanns- 
tunnel ved Sørumsand og føres frem til vannverket. 
Tunnelen ble bygget på 1970-tallet, og var da en betydelig 
investering. I 2021 har vi gjort krevende vedlikeholdsar-
beid og oppgradering av tunnelen. Dette er utført uten at 
vannleveransen eller abonnentene er berørt. I løpet av de 
siste årene har vi etablert avtaler om gjensidig leveranse av 
reservevann mot regionens nabokommuner. Dette samar-
beidet gjorde det mulig å levere vann som normalt under 
hele anleggsperioden. Avtalene er viktige for alltid å sikre 
vannforsyningen vår og i regionen.

Vannet er gratis fra naturens side, men det vil alltid være 
kostnader i forbindelse med infrastruktur og rensing. 
Glomma gir oss nok vann, men vannkvaliteten krever mye 
behandling før det kan brukes som drikkevann. Vi søker 
gode løsninger for å være effektive, samtidig som vi ivare-
tar drikkevannskvaliteten og forsyningssikkerheten. Styret 
og eierne har sammen lagt fremsynte planer for hvordan 
vi skal sikre trygg forsyning for kommende generasjoner. 
Skredet i Gjerdrum i 2020 fikk satt vår beredskap på 
prøve. Mange bidro langt utover hva en kunne forvente.

Jeg er stolt av å få lede et selskap med en så sterk 
kompetanse og dedikasjon. Våre ansatte leverer når 
det gjelder og i tillegg ivaretas den daglige driften. NRV 
leverer trygt vann i dag – og i fremtiden!

Daglig leder 
Thomes Trømborg
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For å kunne levere rent drikkevann til abonnentene, kreves et strategisk 
samsyn og godt operativt samarbeid mellom Nedre Romerike vannverk IKS 
(NRV) og eierkommunene. 

STYRELEDER HAR ORDET

En rekke større utfordringer må håndteres i fellesskap 
på kort, mellomlang og lang sikt. I 2021 har vi tatt viktige 
skritt for å lykkes. Det er bra, og helt nødvendig.

På kort sikt, som i «infrastruktur-verden» er det de nærmeste 
3 til 4 årene, skal vi sikre tilstrekkelig produksjons-
kapasitet gjennom fjerning av flaskehalser i dagens 
anlegg. Vi ser allerede i dag at vi til tider ikke har stor nok 
kapasitet i produksjon og distribusjon. Dette gjelder vårt 
eget forbruk, men også vår evne til å overholde forpliktelsene 
i avtalene om reservevann med regionens nabokommuner. 
Høstens utbedring av råvannstunnelen er en viktig brikke 
i det bildet.

På mellomlang sikt, de nærmeste 10 årene, må vi håndtere 
Mattilsynets vedtak om manglende leveringssikkerhet 
fra 2019. NRV har svart ut vedtaket med tiltak frem mot 
2030. Det vil gi økt sikkerhet i vannforsyning og forbedret 
kapasitet i ledningsnettet. 

Kravene fra Mattilsynet innebærer at:
• I vannbehandlingen økes den grunnleggende rense-
  kapasiteten og den hygieniske sikkerheten heves. 

• I ledningsnettet planlegger vi å styrkevår evne til både 
  å nyttiggjøre oss av og levere reservevann i krevende 
  forsyningssituasjoner.

Hovedtiltaket er etablering av en ringledning, rundt de 
befolkningstette områdene i Lillestrøm, Lørenskog og 
Rælingen, med tilknytning mot Oslo sitt stamnett.
På lang sikt, de neste 10 - 50 årene, må vi sikre kostnads-
effektivitet gjennom planmessig godt vedlikehold og 
tidsriktig investering i økt kapasitet.

For å lykkes må vi fortsette arbeidet med å posisjonere 
oss som en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver. 

I 2021 har vi hatt en rekke møter med ordfører og kom-
munedirektør i eierkommunene. Formålet har vært å sikre 
felles forståelse og gode prosesser for å håndtere utfordrings-
bildet. Med et strategisk samsyn og godt samarbeid 
mellom alle sentrale aktører, og godt arbeid i hele verdi-
kjeden, fra råvannskilden Glomma og frem til abonnentene, 
skal vi møte dagens og fremtidens forpliktelser. Pliktene 
kommer som følge av befolkningsvekst og myndighets-
krav, samt forventninger fra abonnenter i eierkommunene.

Ansvaret er stort, og vi gjør i fellesskap vårt beste for å 
sikre «Rent vann – for deg, miljøet og fremtiden».

Styrets leder
Bjørn Arne Skogstad
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Vi sørger for leveranse av drikkevann til et område med stor tilflytting og  
befolkningsvekst. NRV vil ligge i forkant av utviklingen, og har som hoved-
prioritet å alltid imøtekomme eierkommunenes drikkevannsbehov.

OM NRV IKS

NRV har som formål å produsere og levere drikkevann 
fram til definerte leveringspunkter i eierkommunene  
Lillestrøm, Nittedal, Rælingen, Lørenskog og Gjerdrum.
 
Selskapets ansvar omfatter alle anlegg som er nødvendig 
for å levere vann engros til eierkommunene, herunder 
også reservevann og nødvann.

Råvannet hentes fra Glomma og renses i vannbehandlings-
anlegget i Hauglifjell. Der går råvannet gjennom en svært 
omfattende renseprosess. Kjemisk felling, tomedia-filtrering, 
kullfiltrering, UV-bestråling, klortilsetting og korrosjons-
kontroll er prosesser råvannet går gjennom før det er trygt 
og godkjent drikkevann. For å sikre og dokumentere høy 
kvalitet på drikkevannet, analyserer NorAnalyse ukentlig 
vannet for en rekke mikrobiologiske og fysikalsk-kjemiske 
parametere. Dagens produksjonssystem har en kapasitet 
på inntil 950 liter pr. sekund ved gunstig vannstand og 
normalt god råvannskvalitet i Glomma.  
Strategien «NRV IKS og NRA IKS mot 2040» skal bidra til 
at virksomhetene ligger i forkant av samfunnsutviklingen. 
Eierkommunene skal kunne utvikle kommunene uten å 
måtte ta hensyn til begrensninger i kapasitet og kvalitet på 
våre tjenester.

For å kunne tilby fremtidsrettede og kostnadseffektive 
vanntjenester, må nødvendige rammebetingelser og 
langsiktige planer ligge til grunn. Infrastrukturen for vann- 
og avløp har blitt bygget gjennom de siste 100 årene. Det 
betyr at generasjoner før oss har bygget de systemene vi 
benytter oss av i dag. Vi har dermed et moralsk ansvar for 
å videreføre, til kommende generasjoner, et system som 
er forvaltet på en god og fornuftig måte. 

Antall innbyggere i eierkommunene har mer enn fordoblet 
seg gjennom de siste 50 årene, og forventes å øke i 
samme takt fremover. 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.”

Seks overordnede mål er satt for å peke ut veien 
mot visjonen:  
«LANGSIKTIG OG BÆREKRAFTIG  
FORVALTNING AV VANNRESSURSENE» 

 
Målene er:

• Tilstrekkelig kapasitet – alltid

• Levere vannet tilbake med minst like god kvalitet

• Klimanøytral virksomhet innen 2030

• Vannfaglig kompetansesenter

• Ledende på HMS-arbeid i vannbransjen

• Kostnadseffektiv virksomhet
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Inge Solli, leder Nittedal Ove Silkoset Gjerdrum

Kjetil Sukkestad Nittedal Gro Langdalen Rælingen

Jørgen Vik, nestleder Lillestrøm Ståle Grøtte Rælingen

Kjartan Berland Lillestrøm Ragnhild Bergheim Lørenskog

Anders Østensen Gjerdrum Knut Berg Lørenskog

Bjørn Arne Skogstad Styreleder (2014 - 2023)

Anne Strømmen Lycke Nestleder (2020 - 2022)

Bjørn Brodwall Styremedlem (2016 - 2022)

Inger-Lise Melby Nøstvik Styremedlem (2015 - 2022)

Torbjørn Øgle Rud Styremedlem (2015 - 2023)

Merethe Dalsegg Ansatt representant (2020 - 2022)

Tom Even Gåsbakk Ansatt vararepresentant (2020 - 2022)

Styret 2021

Representantskapet 2021

Eierskapet utøves via representantskapet, og er regulert i selskapsavtalen. 

EIERSTYRING

Selskapene drives etter selvkost og har ikke 
som formål å tjene penger. Hver eierkommune  
har to medlemmer i representantskapet. 
Kommunestyret har instruksjonsrett overfor 
sine medlemmer. I tillegg til representantskaps-
møter, som finner sted minst to ganger årlig, 
avholdes det eiermøter med representanter fra 
eierkommunene, styret og daglig leder.

I samsvar med selskapsavtalen velger  
representantskapet styret, vedtar budsjett 
og regnskap, samt hovedplan for selskapet.  
Utover dette forelegges saker etter behov. 
Styret består av fem medlemmer valgt av  
representantskapet, og ett medlem valgt av  
og blant de ansatte.

FELLES ADMINISTRASJON

Året 2021 har, som 2020, vært preget av pandemien 
som er forårsaket av Covid-19. For å minske risikoen for 
at kritiske kompetanse blir satt ut av spill, på grunn av 
ukontrollert intern smitte eller karanteneregler, har vi vært 
inndelt i to separate vaktlag. De som har hatt mulighet til 
det har arbeidet på hjemmekontor store deler av tiden. 

Felles personalressurser for NRV og NRA bidrar til kostnadseffektiv drift 
og god koordinering av virksomhetene. 

STYRET
6 medlemmer

DAGLIG LEDER
Thomes Trømborg

NRV DRIFT
Markus Rawcliffe

NORANALYSE
Grete Kjølmoen

UTVIKLING
Gunnar Bjørnson

EIENDOM OG ANLEGG
Ulf Engbraaten

ADMINISTRASJON
Ståle Murud

IKT
Leif-Erik Mortén

KVALITET/MILJØ/HMS
Torgunn Sætre 

(nestleder)

HR
Dag Hogstad

SIKKERHET
Geir Havenstrøm

REPRESENTANTSKAPET
10 medlemmer

Kostnadene for de felles personellressursene deles etter 
en egen fordelingsnøkkel og etter loggført tid.

I løpet av 2021 ble det ansatt 17 nye medarbeidere i NRV 
og NRA. Ved utgangen av året var vi totalt 123 ansatte. 
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PLAN FOR FREMTIDEN

«Hovedplan for vann 2020 - 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 tidsperspektiv. 
Prioriteringene i hovedplanen tar utgangspunkt i eierkom-
munenes behov og planer. 

Hovedplanen bygger på de ambisjoner og målsetnin-
ger som er satt i strategien «NRV IKS og NRA IKS mot 
2040».

NRV vil de neste årene fokusere på følgende:
Transport av råvann 
  • Legge parallell råvannsledning i Tretjerndalen  
       - Forprosjektet ble ferdigstilt 2021, hovedprosjekt  
         med gjennomføring vil skje i 2022.

Økt produksjonskapasitet ved inntak og i forbehandling 
       - Mulighetsstudie ble gjennomført 2021.  
         Utbyggingsløsning og forprosjekt igangsettes  
         i 2022.

Kapasitetsøkning mot kommunene Lillestrøm, Lørenskog  
og Nittedal 
  • Oppgradering av pumpestasjon PV2 
       - Hovedprosjekt igangsatt 2021, planlagt driftsklar  
         stasjon i 2024.

Kapasitetsøkning til Rælingsåsen 
  • Nytt fjellbasseng ved Blystadlia 
  • Oppgradering av ledningsstrekk  
     Isakbekken – Sandbekken 
       - Mulighetsstudie som viser handlingsrommet,  
         ble utredet i 2021.

Utskifting av risikoledninger 
  • Ledningsstrekk, Slattum – Strøm bru  
       - Forprosjekt ble ferdigstilt 2021. Ledningsstrekk  
        er planlagt ferdigstilt i 2024.

Legge parallelle ledninger  
  • Leirsund – Åråsen – Isakbekken 
       - Forprosjekt er gjennomført i 2021. Hovedprosjekt  
         starter i 2022 og er planlagt ferdig i 2024.

Oppgradering av råvannsinntaket 
  • Oppgradering til råvannsmagasin på 50 000 m3 
       - Forprosjektert i 2021. Hovedprosjekt og gjennom- 
         føring er planlagt i 2022. 

Økt produksjonskapasitet

Økt distribusjons- og  
reservevannkapasitet

Styrket leveringssikkerhet
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ÅRET SOM GIKK 2021

• NorAnalyse hadde revisjon 
fra Norsk Akkreditering hvor 
akkrediteringsomfanget 
ble utvidet med ny ICPMS 
(Instrument for analyse av 
metaller).
 
• NRV Drift og NRA gruppe 
Anlegg bisto Gjerdrum kom-
mune med anleggsledelse, 
sveising og montering av ny 
provisorisk forsyningsledning, 
da den eksisterende drikke-
vannsledningen ble tatt av 
leirskredet.

• NRV gjennomførte første 
simultan test av alle reserve-
vannforbindelser.

Januar
Februar

• Vi startet opp det 
omfattende arbeidet 
med risiko- og 
sårbarhetsanalyse 
for hele vannfor-
syningssystemet.

• NRV tok i bruk en ny 
råvannslinje inn til vannbe-
handlingsanlegget. Anlegget 
har nå et duplisert innløp. 

Mars

• NorAnalyse innførte et 
nytt labdatasystem.

• Representantskapet 
vedtar at MIRA, NRV og 
NRA ikke skal fusjoneres, 
men at en fusjon av NRV 
og NRA skal utredes.

• To av lærlingene besto 
fagprøven, en i elektro-  
og automasjonsfaget og 
en i kjemiprosessfaget. Ma i

• Vår lærling i IKT-service-
faget bestod fagprøven. 

• NRV AS sine dammer 
er i løpet av 2021 overført 
til kommunene. Avdeling 
Eiendom og Anlegg har 
inngått avtale om videre 
tilsyn og vedlikehold på 
dammene i Gjerdrum og 
Lillestrøm kommune.

• Tre av våre ansatte 
fullførte år to av Bereds-
kapsstudiet for vann-
bransjen ved Høgskolen 
Innlandet.

• NorAnalyse ble ytter-
ligere modernisert med 
akkreditert BOF- fortynner. 

• En av våre dyktige 
ansatte bestod hovedop-
pgaven etter fire år med 
nettstudier som Fagskole 
Ingeniør Automasjon sam-
tidig som han var i 100 % 
stilling hos oss.

• Opplæringskontoret for 
industribedrifter (OKIO), 
har nominert oss til 
«Årets lærebedrift» 2020.

Ju l i
Augus t

• En lærling i kjemi-
prosessfaget besto 
fagprøven.

• Tre nye lærlinger 
starter hos oss, en på 
elektro- og automas-
jon faget og to på 
kjemprosessfag. September

• Dårlig råvannskvalitet i Glomma ga oss problemer 
med vannbehandlingen.

• Det oppstod en ny lekkasje like ved raset som gikk 
på Li i Nittedal kommune i 2019. Vår anleggsgruppe, 
i samarbeid med NRV Drift, la ca. 1 400 meter med 
355 mm provisorisk vannledning. Det er kjent at det 
er kvikkleire i området, og geoteknikere ønsket derfor 
ikke graving for å anlegge anleggsvei eller annet. Det 
var mye nedbør og tidvis krevende forhold. Det ble 
felt trær og lagt ut stokkmatter for å kunne komme 
frem med maskiner og nødvendig utstyr.

• Norges miljø- og biovitenskapelige universitet var på 
besøk og fikk en presentasjon og omvisning hos oss. November

• Vi gjennomførte en spill- 
øvelse rundt en hendelse 
ved damanlegget på 
Nordbysjøen sammen 
med politiet og Rælingen 
kommune. 

• Styringsgruppe for å 
utrede fusjon mellom NRV 
og NRA har sitt første møte. 
Styringsgruppen består 
av to kommunedirektører, 
styreledere, daglig leder 
og representanter for de 
ansatte.

• NorAnalyse mottok ca. 7 500 
vann-, avløp- og slamprøver og 
gjennomført ca. 64 000 analyser i 
løpet av året. 

• Solcellepanelet på taket av kontor-
bygg har produsert 23 MWh i 2021.

• Råvannstunnel er ferdig reha-
bilitert. Alle rassoner er utbedret 
og vannforsyningssystemene er i 
normal og stabil produksjon. Vann-
forsyningen til abonnentene ble ikke 
forringet ifb. utbedringen.

Apr i l Jun i

Oktober Desember• NRV stengte ned råvannstunnelen for å utbedre skadene på 
denne. I reparasjonsperioden mottok abonnentene omtrent 
halvparten av drikkevannet fra omkringliggende kommuner 
som vi har inngått reservevannavtale med. Det resterende 
vannet kom fra renseanlegget vårt i Hauglifjell. Råvannet ble 
i dette tidsrommet hentet gjennom en provisorisk innløps-
ledning. I forbindelse med dette fikk vi et flott NRK-oppslag, i 
beste sende tid, angående råvannstunnelen og avtaler vi har 
med andre kommuner om gjensidig reservevann. 

• Både NRK Østlandssendingen og Romerikes Blad stilte 
på pressekonferanse ved råvannstunnelen.

• NRV prøvde rørfornying med strømpe for første gang. En 
utsatt ledning i Lørenskog ble trukket med en slik strømpe. 
I forbindelse med dette arbeidet ble fire private hager berørt. 
Hagene ble reetablert med plener og planter av våre dyktige 
ansatte i Anleggsavdelingen.

• To av våre flinke ansatte mottok Norges Vels medalje for 
lang og tro tjeneste. 
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EN BÆREKRAFTIG FREMTID
Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bære-
kraftig utvikling frem mot 2030. Klima og miljø, økonomi 
og sosiale forhold blir ofte kalt de tre dimensjonene i 
bærekraftig utvikling. Det er sammenhengen mellom 
disse som avgjør om noe er bærekraftig. Det handler om 
å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, 
uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å 
dekke sine behov.

Bærekrafts målene gjelder for alle medlemsland, inkludert 
Norge, og må derfor legges til grunn for norsk politikk og 
forvaltning. For å nå disse målene må alle ta et kollektivt 
ansvar. Samfunnet må bevege seg mot en klimanøytral 
fremtid. For å oppnå dette kreves det konkrete handlinger. 
NRV og NRA har som ambisjon å være en målbevisst 
partner på den reisen.

Dette er de 
mest relevante 

målene for 
NRV og NRA

ANSTENDIG ARBEI D
OG ØKONOMISK 
VEKST

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

RENT VANN OG GODE 
SANITÆRFORHOLD

GOD 
UTDANNING

BÆREKRAFTIGE
BYER OG
LOKALSAMFUNN

REN ENERGI
TIL ALLE

ANSVARLIG
FORBRUK OG 
PRODUKSJON

LIVET  I
HAVET

GOD HELSE OG  
LIVSKVALITET

BÆREKRAFTIGE BYER OG SAMFUNN
Bærekraftige byer og samfunn påvirkes av mange faktorer. NRV og NRA 
utgjør, sammen med eierkommunene, en kritisk og viktig infrastruktur på 
Nedre Romerike. Vi arbeider for at våre eiere skal kunne utvikle kommunene 
uten å måtte ta hensyn til begrensninger i kapasitet, eller kvalitet, på våre 
vann- og avløpstjenester. Vi har inngått gjensidige reservevannavtaler med 
andre vannverk. Dette skal sikre at abonnentene får tilgang til hygienisk trygt 
vann, selv om store produksjonsenheter svikter, eller større lokale hendelser 
skulle oppstå. For å sikre at vannforsyningen aldri stopper opp, har vi en plan 
om tosidig forsyning (dublering) på alle leveringspunkter.
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RENT VANN OG GODE SANITÆRFORHOLD
I nesten 50 år har NRV, i samarbeid med eierkommunene,arbeidet for å sikre 
egne innbyggere en trygg drikkevannsforsyning. NRV har en robust råvannskilde, 
hvor mengden vann er forholdsvis stabil. Likevel må vi sørge for full reserve-
vanndekning dersom ordinær produksjon opphører.

NRA har som formål å rense avløpsvannet fra eierkommunene og levere 
vannet tilbake til naturen med best mulig kvalitet. Den betydelige økningen i 
tilførsel av avløpsvann de siste årene, medfører at kapasiteten i renseanlegget 
må økes og renseeffekten forbedres. 
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LIVET I HAVET 
Visjonen for vårt arbeid er «Langsiktig og bærekraftig forvaltning av vannres-
sursene». Vi låner drikkevannet fra elver og vassdrag og leverer det tilbake 
gjennom avløpssystemene. Renset avløpsvann skal kvalitetsmessig overholde 
myndighetskrav og ikke forringe vannkvaliteten i vassdraget. Dette krever 
regelmessig overvåking av og kunnskap om vassdraget. Vi arbeider hele 
tiden med forbedringer. Ny forbehandling i renseanlegget, med nye rister og 
sandfang skal gi bedre renseeffekt. Oppgradering av transportsystemet langs 
Nitelva skal redusere utslipp av urenset avløpsvann.  
Vi samarbeider med «Vannområdet Øyeren» for å beskytte og sikre bærekraftig 
bruk av vannmiljøet i området. Kvaliteten på vannet vi slipper ut overvåkes 
kontinuerlig og vannprøvene analyseres hos NorAnalyse. 

RENT VANN OG GODE 
SANITÆRFORHOLD

BÆREKRAFTIGE
BYER OG
LOKALSAMFUNN

LIVET I
HAVET

STOPPE
KLIMAENDRINGENE
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STOPPE KLIMAENDRINGENE
NRV og NRA har et mål om å være klimanøytral innen 2030. Knyttet til dette 
målet er det nødvendig med vesentlig innsats i hele organisasjonen. Vi 
arbeider kontinuerlig og strategisk for å finne nye, gode ENØK- og miljøtiltak 
både med tanke på besparelse, bedre ressursutnyttelse og endret produksjon. 
Flere forebyggende tiltak med søkelys på strømsparing og reduksjon av 
utslipp er innført. Deler av avløpsvannet vårt brukes til å produsere fjernvarme, 
og vi ser på mulighet for at alle ressurser i avløpsvannet og slammet skal 
utnyttes. Vi har startet bygging av et biogassanlegg hvor avløpsslammet skal 
omdannes til miljøvennlig energi. På administrasjonsbygget har vi solcelle- 
panel som produserer strøm. Vi vurderer alltid, i forbindelse med utskiftning 
av bil- og maskinpark, om vi kan gå over til å bruke fornybare energibærere. 

GOD HELSE OG LIVSKVALITET
God HMS på arbeidsplassen er et bærende element i NRV og NRA sin strategi. 
Gjennom god risikostyring, korrekt bruk av verneutstyr, riktig opplæring og 
kursing, skal virksomhetene sikre sine medarbeidere god helse. Vi skal være 
en trygg og attraktiv arbeidsplass som tar godt vare på våre medarbeidere. 
Slik skaper vi et godt arbeidsmiljø med et lavt sykefravær hvor ambisjonen er 
null skader. Jevnt søkelys på HMS er god samfunnsøkonomi.

GOD UTDANNING
NRV og NRA er opptatt av å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning 
og læring for alle. NRV og NRA er godkjent lærebedrift i fagene kjemiprosess-
fag, laboratoriefag, elektro- og automasjonsfag, samt IKT-servicefag. For oss er 
det et samfunnsansvar å sikre sysselsetting av unge arbeidstakere og ivareta 
yrkesutdanningen. I tillegg til dette deltar vi i traineeordningen på Romerike. 
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REN ENERGI TIL ALLE
NRV og NRA har lenge sett etter metoder for å produsere ren energi. Vi har 
bygget solcellepanel på administrasjonsbygget. Deler av avløpsvannet vårt 
benyttes til å produsere fjernvarme, og vi ser på muligheten til å utvide denne 
produksjonen. Vi har startet bygging av et biogassanlegg, hvor det skal produ-
seres biogass fra slam. Biogassen skal videreforedles til hydrogen. Vi tester 
ut mulighet til å produsere energi ved hjelp av turbiner i vannrør. 

ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON
Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å utrette mer med mindre 
ressurser. I dag forbruker vi mer enn hva som er bærekraftig for kloden. 
Grunnet lekkasjer har vi i Norge en overproduksjon av drikkevann på ca. 30 
%. NRV har en lekkasjeprosent på 1-2 % i eget ledningsnett. Store mengder 
med drikkevann forsvinner dessverre i grunnen pga. lekkasje i kommunale og 
private ledninger. Med tanke på alle ressursene som forbrukes for å produ-
sere drikkevann, bør fokuset fremover være å reparere og fornye et dårlig 
ledningsnett i kommunene.

I avløpet finnes mineraler som trengs i jordbruket, bl.a. karbon, nitrogen 
og fosfor. Verdens fosforreserver er begrenset, og kan forsvinne. Vi må i 
fremtiden gjenvinne og gjenbruke hver eneste fosforressurs, også det vi finner 
i avløpsvannet.
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GOD HELSE OG 
LIVSKVALITET

GOD 
UTDANNING

REN ENERGI
TIL ALLE

ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST
NRV og NRA har innført et regime, som bygger på «Oslomodellen», knyttet til økt 
fokus på seriøsitet i byggeprosjekter. Seriøsitetsbestemmelser i offentlige 
kontrakter anses som et viktig tiltak for å forhindre arbeidslivskriminalitet i 
bygg- og anleggsnæringen. Hensikten er å sikre større forutsigbarhet, bedre 
kvaliteten på det som bygges, og fremme en ryddig og seriøs næring for både 
de ansatte og for bedriftene. Dette innebærer krav til  
lønns- og arbeidsvilkår, HMS-kort, krav om faglærte håndverkere  
og lærlinger i prosjektene, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og begrens-
ninger i adgangen til bruk av underleverandører mv. Bestemmelsene sikrer også 
adgang til kontroll av at  
kravene etterleves.

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK 
VEKST

ANSVARLIG
FORBRUK OG 
PRODUKSJON

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK 
VEKST

ANSVARLIG
FORBRUK OG 
PRODUKSJON
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Ingeniørgeologer kontrollerer tunnelsikringen.

Etter mange år med målbevisst planlegging og gode forberedelser, er 
den nødvendige og krevende utbedringen av råvannstunnelen vellykket 
gjennomført.

UTBEDRING AV RÅVANNSTUNNELEN

Allerede i 2004 ble det oppdaget et større ras i råvanns-
tunnelen. NRV er helt avhengig av råvannstunnelen for å 
kunne transportere råvannet fra inntaket ved Hammeren 
til vannbehandlingsanlegget i Hauglifjell. NRV sitt viktigste 
formål er å sikre drikkevannsforsyning til eierkommunene. 
Vår høyeste prioritet er å alltid ha nok rent vann tilgjengelig.

For å sikre fri vannbane i råvannstunnelen ble det i 2012, i 
den mest kritiske sonen for ras, lagt to forsterkede 450 mm 
rør. Rørene skulle kunne tåle ytterligere blokknedfall og 
gi en kapasitet på ca. 500 l/s i tilfelle nye ras i tunnelen. 
Dette ble gjort som et midlertidig tiltak inntil vi var klar for 
å utbedre tunnelen permanent.
 
Siden det første raset ble oppdaget har NRV planlagt og 
lagt til rette for å utbedre rassonene. Utbedring av råvanns-
tunnelen ble planlagt i et 50-års perspektiv for å bevare 
god kvalitet og stabil drift. Før en fullstendig utbedring av 
råvannstunnelen kunne gjennomføres, måtte mange ulike 

momenter på plass. Arbeidet ville kreve full nedstenging 
av tunnelen over en lengre periode. Samtidig skulle vann-
leveransen til våre eierkommuner pågå som normalt.

I 2014 la NRV en strategi om at drikkevann fra reserve-
vannavtalene skulle forsyne våre abonnenter med 
drikkevann, i den perioden som utbedringen pågikk. Vi 
har reservevann fra nabokommunene Oslo, Ullensaker 
og Aurskog- Høland, i tillegg til noen mindre vannverk. 
Reservevannavtalene skal, også i fremtiden, gjensidig 
sikre avtalepartenes vannleveranser ved eventuelle drifts-
hendelser. Arbeidet med å tilknytte seg til nærliggende 
kommuner og vannverk ble ferdigstilt i 2020.

Det var identifisert to store rassoner i råvannstunnelen. 
Begge rassonene og en generell sikring av gjenstående 
tunell, ble planlagt permanent utbedret i 2021. Risikoen 
for ras/blokkering av råvannstunnelen ble beregnet å 
være redusert til et akseptabelt nivå med disse utbedringene. 

Boreriggen “Inger-Marie” kjøres inn i råvannstunnelen for å klargjøre en ny sprengningssalve.
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Bildet er tatt i tverrslagstunnelen liker før sprenging for gjennomslag til råvannstunnelen.

Dette er et unikt prosjekt i NRV sin historie og i bransjen. 
Prosjektet var vurdert å være både krevende og kritisk. 
Det ble i utgangspunktet planlagt «å ta ut» hele inntaks- 
og behandlingsanlegget i 3 måneder, og iverksetter full 
mobilisering av reservevannavtalene. Selv med reserve-
vannavtalene på plass, innså imidlertid NRV at det ble 
vanskelig å dekke 100 % av forsyningen til eierkommunene 
kun ved hjelp fra andre. Kapasiteten i overføringsnettet 
var i 2021 ikke ferdig utbygget og kunne derfor ikke dekke 
NRV sine leveringsforpliktelser. For å sikre drikke-
vannsforsyningen ble det bestemt å etablere midlertidig 
råvannsforsyning ved å legge nye rør i anleggsområdet. 
Råvannet ble pumpet gjennom en nyanlagt rørledning opp 
til Røysa gjennom råvannstunnelen. Ved Røysa ble det 
etablert ny adkomst inn i råvannstunnelen. Her ble vannet 
trykkforsterket, ved hjelp av en mobil pumpestasjon, for å 

sikre tilstrekkelig kapasitet inn i vannbehandlingsanlegget. 
Det resterende behovet for drikkevann skulle besørges av 
reservevannavtalene.

Planlegging av selve prosjektet med utbedring av 
tunnelen startet i 2017. Det ble gjennomført utredning og 
markedsdialog med 2 entreprenører. De to entreprenørene 
ble begge invitert til å komme med forslag til løsninger. 
Hele utbedringen var planlagt utført innenfor 3 mnd. 
Bakgrunnen for dette var at alle reservevannavtalene har 
en leveringsforpliktelse på inntil 3 mnd.

Byggeleder Jon fikk seg et ublidt 
møte med tunnelsedimenter.  
Her ser du resultatet!
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Fjerning av støpeskjold, som er benyttet som forskaling, - på ferdig utbedret rassone.

Rassonen er nå støpt og sikret. 

Normalt utlyses kontrakter for offentlige innkjøp i form av 
totalentrepriser, der en leverandør tildeles oppdraget og 
har det fulle og hele ansvaret for gjennomføringen.

NRV ønsket en alternativ kontraktsform, ved samhandling 
mellom flere aktører. Gjennom dette prosjektet har vi vært 
pionerer innen samspill og samhandling. Det har vært en 
krevende prosess, men resultatet ble svært bra. Skanska 
ble tildelt oppdraget som den utførende entreprenøren i 
prosjektet. Norconsult AS var rådgiver, NRV var byggherre 
og Enwa AS leverte den mobile pumpestasjonen. Dykker-
teknikk AS hadde en stor og viktig rolle i gjennomføring og 
med å skaffe grunnlagsinformasjon. I tillegg bisto Sweco 
med visse funksjoner i byggherreorganisasjonen.

Alle aktører ble, gjennom tett samarbeid og god dialog, 
trygge på hva som ble forventet i prosjektet og hva som 
skulle gjennomføres.

Internt i organisasjonen pågikk to parallelle prosjekter i 
utbedringsperioden. NRV Drift sikret levering av drikke-
vann og prosjektet «Utbedring av råvannstunnelen» sto 
for gjennomføring. De to gruppene hadde tett dialog og 
samarbeidet om felles risikostyring.

Rapportene viser en jevn samlet leveranse av drikkevann 
på 500-510 l/s i utbedringsperioden. Hvorav 280-300 l/s 
ble levert fra egen produksjon og 200-240 l/s fra eksterne 
reservevannleverandører. Uttak fra eksterne leverandører 
lå godt under hva testkjøringen i 2021 hadde vist var 
maksimalt uttak. Prosjektet og testdrift av reservevann-
avtalene har gitt oss verdifull erfaring og trygghet i forhold 
til forsyningssikkerhet, dersom egen forsyning skulle 
reduseres i en periode.

Resultatet etter prosjektperioden er svært vellykket. Det 
ble gjort bergsikring av hele tunnelen basert på den  
geologiske tilstandskartleggingen. Registrerte ras og 
svake soner ble gjennomgått og utbedret. Kvaliteten på 
tunnelen er nå løftet til full kvalitet.

Gode forberedelser og dyktige medarbeidere gjorde at 
utbedringen av råvannstunnelen ble gjennomført uten at 
vannforsyningen ble påvirket. I tillegg ble prosjektet levert 
både på tid og kostnad.

VEIEN VIDERE 
Råvannstunnelen er etter utbedringen også prosjektert og 
dimensjonert til å fungere som et råvannsmagasin.

Den midlertidige forsyningsløsningen, som ble brukt i 
anleggsperioden, har en varig verdi som returpumpeanlegg 
ved akutte hendelser i råvannstunnelen. Utviklingsplanen 
til NRV har pekt på behov for et buffermagasin for råvann 
ved Glomma. Med denne beredskapsfunksjonen vil 
råvannstunnelen, i en god stund fremover, kunne dekke 
dette behovet. Returpumpeanlegget vil ivareta vilkåret 
om å raskt kunne tømme tunnelen dersom en uønsket 
situasjon skulle oppstå.
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NRV og NRA er stolte over å kunne tilby gode lærlingeplasser. For oss er 
det et samfunnsansvar å sikre sysselsetting av unge arbeidstakere. Som 
lærebedrifter er vi med på å ivareta yrkesutdanningen. 

GOD OG ALLSIDIG LÆREBEDRIFT

Ved inngangen til 2022 er det seks lærlinger hos oss, men 
totalt har vi hatt 10 lærlinger i 2021. Fire av lærlingene 
tok fagbrev i løpet av året, to i kjemiprosessfaget, en i 
automasjonsfaget og en i IKT-servicefag. To av dem har 
takket ja til fast ansettelse hos oss.  

Det er ekstra gledelig at tre av lærlingene våre er jenter 
da kjemiprosess- og elektrofaget historisk sett har vært 
mannsdominert.

NRV og NRA er godkjent lærebedrift i kjemiprosessfag, 
IKT-servicefag, laboratoriefag og elektro- og automasjons-
fag. Vi arbeider også for å bli godkjent lærebedrift innen 
industrirørleggerfaget samt vei- og anleggsfaget. Vårt mål 
er å gi de unge, som er interessert og villige til å lære, de 
beste mulighetene for å bli gode fagarbeidere. Lærlinge-
ordningen gir oss en unik mulighet til å rekruttere ønsket 
kompetanse. Flere av våre medarbeidere ble rekruttert 
allerede som lærlinger, og dette har vist seg å være en 
stor fordel. 
 
Det å ha lærlinger beriker hele organisasjonen. Vi skal 
alltid ha et bevisst forhold til de arbeidsoppgavene vi 
utfører og til hva vi lærer bort. I tillegg tilføres bedriften 
nye impulser og ny kunnskap.

NRV og NRA har en egen opplæringskoordinator som 
tar seg av søknadsprosessen og tilrettelegging i forkant 
av utplasserings- /lærlingperioden. En viktig oppgave er 
å sørge for at lærlingene blir godt mottatt og ivaretatt. 
Koordinator arrangerer sosiale samlinger, sørger for 
nødvendig utstyr og for at fagveiledere og instruktører har 
den kompetansen som trengs. 

Vi har et løpende samarbeid med videregående skoler 
som har yrkesfaglige linjer i de fagene vi tilbyr lærlinge-
plasser og utplassering i. På grunn av koronapandemien 
(Covid-19) har vi kun hatt en utplasseringselev fra videre-
gående skole på arbeidstrening og opplæring i år.

Bedriften deltar også i traineeordningen på Romerike og 
har nå en trainee i Utviklingsavdelingen.  

27   
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Aldri før har vi hatt tre jenter samtidig som lærlinger. Helene, Ida og Dina er 
tre engasjerte og sprudlende jenter, som har tatt et noe uvanlig yrkesvalg. 
«Vi er veldig stolte av å ha de som lærlinger hos oss», sier daglig leder. 
«Jentene gjør en stor forskjell i vårt mannsdominerte arbeidsmiljø.» 

JENTER I «VINDEN»

28   

Helene og Ida gikk kjemiprosessfaget.  
Helene på videregåendeskole i Halden og 
Ida i Porsgrunn. Jentene var på hver sin 
kant helt klar på at de ALDRI skulle arbeide 
i et avløpsrenseanlegg. Nå arbeider 
de begge nettopp der og forteller at de 
stortrives. 

Dina har gått Vg1 Elektro på Bjørkelangen 
og Vg2 Elenergi på Strømmen. Hun er 
lærling i en avdeling med bare menn.  
«Det er helt greit. Gutta sier ting rett ut, 
og det er enkelt å forholde seg til dem», 
forklarer Dina. «Jeg er heldig og har 
varierte arbeidsoppgaver. Jeg arbeider 
både selvstendig og sammen med flere 
forskjellige kollegaer med ulik bakgrunn 
og kunnskap. Dette gjør at jeg får en bred 
erfaring og lærer mye.»

Dagene til Helene og Ida består av å 
overvåke, optimalisere og vedlikeholde 
avløpsrenseanlegget og tilhørende instal-
lasjoner. Jentene arbeider selvstendig og 
får ofte prøvd seg som problemløsere.

«Det er ingen dager som er like!», forteller 
Ida. «Vi må veldig ofte improvisere og 
finne kreative løsninger på utfordringer vi 
møter.» «Og det er jo det som er gøy!», 
bryter Helene inn. 

Helene er opprinnelig utdannet blomster-
dekoratør, og har arbeidet som dette i flere 
år. Da arbeidet hun i et svært kvinne- 
dominert miljø og i velluktende delikate 
omgivelser. Man kan vel si at hun nå har 
valgt det motsatte. «Jeg liker jo fortsatt 
å pynte litt rundt meg», smiler Helene. 
«Før jul pyntet Ida og jeg i renseanlegget, 
det syntes guttene var veldig koselig.» 
«De blir ikke lei seg når vi baker til dem 
heller!», legger Ida til. 

Jentene tror det er viktig å by litt på seg 
selv, men jenter skal være jenter, også i 
avløpsanlegget. «Man kan i hvert fall ikke 
være redd for å bli skitten under neglene!», 
ler Ida.

Det er helt klart positivt for arbeidsmiljøet 
å ha begge kjønn i en avdeling. Det blir et 
mildere miljø og jentene setter stor pris på 
humøret og humoren i bedriften. Alle tre er 
svært fornøyd med lærlingeplassene sine 
og sier at den har stått til forventningene, 
om ikke mer. 

29   
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VANN I TALL

Meter utskiftet  
ledningsnett i 2021

225 
meter

Totalt antall meter  
ledningsnett

149 760
meter

Antall lekkasjer i 2021
3

kWh pr. m3 vann levert i 2021
0,87

Strømforbruk

kroner pr. m3 renset drikkevann 
Driftskostnader i 2021

10,55
Kostnad

Lillestrøm 49 %
Rælingen 9 %

Nittedal 15,5 %

Lørenskog 24 %

Gjerdrum 2,5 %

Mengde solgt vann til eierkommunene 
i 2021 er 17 132 983 m³

Vannsalg
fra NRV IKS

Andel vannsalg til eierkommunene i 2021 (%)

Andel vannsalg til  
eierkommunene i 2021

Gjennomsnittlig vannforbruk; 266 liter pr. person pr. døgn i 2021. Vannforbruk i liter pr. døgn pr. innbygger oppdelt i eierkommunene. 
Forbruk pr. innbygger

Lillestrøm Gjerdrum Lørenskog Rælingen Nittedal
277 243 242 224 224

Status forsyningssikkerhet
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Tilgang på reservevann l/sek. NRV 2021 
*Maks. tilgang til reservevann.

465 l/s900 l/s*
Produksjonskapasitet i NRV 2021 

*Ved dårlig råvannskvalitet kan kapasiteten bli redusert ned mot 400 l/s. 
**Maks. kapasitet på anlegget (1020 l/s).

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

Vannkvalitet

Parameter Enhet Råvann Rentvann
SENSORISKE PARAMETERE
Farge mg Pt/l 29,3 2,46
Lukt Normal Normal
Smak Normal
Turbiditet FNU 2,0 0,19

MIKROBIOLOGISKE PARAMETERE
Kimtall, 22 °C (3 dager) /ml 50 8
Koliforme bakterier /100 ml 240 0,01
Escherichia coli (E.coli) /100 ml 64,3 <1
Intestinale enterokokker /100 ml 17,3 <1
Clostridium perfringens /100 ml 9,3 <1

KJEMISKE OG FYSISKE PARAMETERE
Konduktivitet v/ 25 °C mS/m 3,4 9,1
pH (surhetsgrad) pH 6,8 7,8
Totalt organisk karbon (TOC) mg C/l 4,9 2,0
Trihalometaner - total 6 μg/l - 5,5

ANDRE PARAMETERE
Hardhetsgrad d°H - 1,58
Kalsium mg Ca/l - 10,2

Lit
er

/s

Lit
er

/s
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BEREDSKAP OG SIKKERHET

I et moderne samfunn er tilgang på vann- og avløps- 
tjenester avgjørende for mer enn bare behageligheten. 
Vann er samfunnets viktigste næringsmiddel og hygiene- 
faktor, mens rensing av avløpsvann er samfunnets viktigste 
hygiene- og helsefaktor.

Målet vårt «Tilstrekkelig kvalitet og kapasitet – alltid» 
gjenspeiler vårt kritisk viktige samfunnsoppdrag, og det 
ansvaret som følger med. NRV skal dekke abonnentenes 
behov for drikkevann, ved å ha en sikker produksjon hele 
året. Drikkevannet som produseres skal være trygt og 
godt uavhengig av endringer i vannkilden. Likeledes skal 
NRA ha kapasitet til å ta imot og rense avløpsvannet, 
også ved uforutsette hendelser og ved ekstremnedbør.

Selskapene har døgnbemannet overvåkning av både  
produksjon, distribusjonsnettet for drikkevann og for avløps- 
rensing med tilhørende installasjoner. Vaktsentralen er 
selskapenes operative enhet utenfor normal arbeidstid. 
Selskapene har også nødvendig driftspersonell på vakt 
døgnet rundt for å raskt kunne håndtere situasjoner som 
kan oppstå. NorAnalyse som er vårt eget akkrediterte 
laboratorium, kontrollerer kontinuerlig kvaliteten på drikke- 
vannet, samt på det rensede avløpsvannet som slippes ut 
i Nitelva.

En beredskapsplan sikrer rask og målrettet håndtering av 
eventuelle hendelser. Trusselbildet mot vannforsyningen 
kan deles inn i teknisk svikt, naturgitte forhold og «villede 
handlinger». For å redusere risikonivået, gjennomføres et 
omfattende arbeid med risiko- og sårbarhetsanalyser. For-
målet med dette er å avdekke svakheter og foreslå tiltak 
for å redusere risikonivået. Risikoanalysen er styrende for 
selskapenes prioriteringer.

Gjensidige reservevannavtaler er inngått med Oslo, 
Ullensaker, Aurskog-Høland og noen mindre vannverk. 
Disse gjensidige avtalene skal sikre at abonnentene får 
tilgang til hygienisk trygt vann, hvis store produksjonsen-
heter svikter eller større lokale hendelser oppstår. NRV 
har egne krisevannkilder, som benyttes dersom det ikke 
kan leveres vann fra behandlingsanlegget i Hauglifjell eller 
gjennom reservevannavtalene våre til deler av distribusjons- 

Høy sikkerhet og god beredskap er nødvendig for at NRV og NRA skal opp-
fylle sitt samfunnsoppdrag. Vi må ivareta sikkerheten både for ansatte og de 
tjenestene vi leverer. Produksjonen og kvaliteten overvåkes døgnet rundt.

nettet. NRV leverer nødvann til kommunene hvis dette 
er tiltrengt. Distribusjon av nødvann gjøres gjennom 
utplassering av 1 000 liters drikkevanntanker på egnede 
steder i områder hvor vannforsyningen har opphørt. Her 
kan abonnentene hente 10 liters drikkevannposer inntil 
vannforsyningen er utbedret. I noen tilfeller kan vi også 
koble tanker med drikkevann direkte til ledningsnettet, 
f.eks. inn til en institusjon.

NRA samarbeider med «Vannområdet Øyeren» for å 
beskytte og sikre bærekraftig bruk av vannmiljøet i området. 
Dette fordi Nitelva er resipient for NRA sitt rensede 
avløpsvann. 

Sikkerhet for de ansatte er i høysetet hos oss. Ledelsen 
sørger for at de ansatte gis opplæring, deltar på kurs og 
innehar sertifikater som er nødvendig i forhold til opp-
gavene som skal løses. Det sørges også for riktig 
bekledning og annet personlig verneutstyr. De ansatte 
deltar på bedriftsinterne HMS-dager to ganger i året. 
Disse dagene er dedikert til temaer som omhandler helse, 
miljø og sikkerhet. Her gjennomgås alt fra førstehjelp, 
fallsikring og brannslukking til tema som psykisk helse, 
ergonomi og informasjonssikkerhet. 

Vi må alltid være beredt til å kunne håndtere uforut-
sette hendelser. Det er viktig med god kunnskap både 
om våre anlegg og hvordan vi som organisasjon skal 
reagere dersom det oppstår uforutsette hendelser. Flere 
av våre ansatte har derfor gjennomført høyskolestudier i 
beredskap og krisehåndtering for vannbransjen. I tillegg 
har vi fagarbeidere med høy kompetanse innenfor sine 
respektive ansvarsområder. For å kunne være forberedt 
på det uforutsette, må vi også gjennomføre øvelser. 
Dette bidrar til at vi er rustet til å møte hendelser som 
kan oppstå i fremtiden. Vi skal alltid være sikre på at våre 
ansatte er trygge på jobb, og at vi kan levere sikkert og 
nok drikkevann til abonnentene. Vi skal samtidig ta vare 
på vannkvaliteten i våre vassdrag.

Aurskog-Høland

Enebakk

Nannestad

Nes

Ullensaker

Eidsvoll

OSLO

Nittedal

Lø
ren

sko
g

Lillestrøm

Rælingen

Gjerdrum

Gimilvann*

leveranse av drikkevann
gjensidig leveranse av reservevann 
*privat vannverk
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Bjørn Brodwall 
Styremedlem

Sittet i NRA styret 
siden 2016 og er 
fortsatt medlem. 
(foran til venstre)

Thomes Trømborg 
Daglig leder

Ansatt siden 2015 
(bak til venstre)

Bjørn Arne Skogstad 
Styreleder

Styremedlem 2014.
 Ble styrets leder 

i 2015. Sitter fortsatt 
som styrets leder.

Torbjørn Øgle Rud 
Styremedlem
Ble medlem i  
2015 og sitter 
fortsatt i styret.

Anne Strømme 
Lycke 

Nestleder
Ble valgt inn i 

2020 og sitter fortsatt 
som nestleder.

Merete Dalsegg 
Ansattes  

representant
Ble valgt inn i 

2020 og sitter fortsatt 
som ansattes 

representant i styret.

Inger-Lise  
Nøstvik Melbye 
Styremedlem

Ble innvalgt i 2015 
og er fortsatt 

medlem av styret.
(foran til høyre)

NRV IKS -  
STYRETS BERETNING 2021

Styret har i 2021 avholdt åtte styremøter og har i disse 
møtene behandlet saker i henhold til lov og selskaps-
avtale. Det har vært avholdt to representantskapsmøter i 
2021, hvor styret har fremmet fjorten 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 drikke-
vann til eierkommunene, samt fra salg av analyser.  
Beregningen av inntektsdekningen er utført i henhold til 
Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale 
og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften) av 
01.01.20 hjemlet i LOV-2018-06-22-83-§15-1. Selvkostbe-
regningen legges til grunn for eierkommunenes kostnader. 

Selskapet hadde driftsinntekter på 167,6 mnok i 2021 
mot 160,7 mnok i 2020. Økningen skyldes i hovedsak økt 
vannsalg til eierkommunene. 

Vannproduksjonen faktureres eierkommunene etter- 
skuddsvis basert på faktisk forbruk. Dette medfører liten 
risiko knyttet til fremtidige resultater fordi et regnskaps-
messig merforbruk (underskudd) eller mindreforbruk 
(overskudd) føres mot justeringsfond og avregnes  
påfølgende år i samsvar med selskapsavtalens §5-2. 

Selskapet viser et negativt netto driftsresultat på 12,5 mnok. 
Overforbruket er hovedsakelig knyttet til utbedring av 
Råvannstunnelen. I henhold til kommunale regnskap-
sprinsipper og i konsultasjon med revisor ble deler av  
investeringsprosjektet omdefinert til vedlikeholdskostnader 
og belastet driftsregnskapet. Vedlikeholdsarbeidet kostet 
26,6 mnok, hvorav det opprinnelig var avsatt 10 mnok 
i driftsbudsjettet. I styresak 21/03/18 ble det besluttet å 
fullfinansiere prosjektet ved kostnadsreduserende tiltak 
på til sammen 3 mnok, samt 14 mnok ved disponering av 
tidligere års mindreforbruk avsatt i justeringsfond. Styret 
informerte representantskapet om denne beslutningen i 
representantskapsmøte 1 i 2021 den 27.04.21.
 

Vannsalget i 2021 var 17,15 mill. m3, som er en økning på 
1,6 % fra 2020. Av dette produserte NRV selv 15,83 mill. m3, 
mens resterende vann ble levert gjennom reservevanns- 
avtaler i forbindelse med utbedring av råvannstunellen. 
NRV budsjetterte med vannsalg på 16,9 mill m3 i 2021. 
Strømforbruket målt i kWh/m3 vann produsert var i 2021 
0,91 kWh/m3 råvann til vannverket, mens det i 2020 var 
0,86 kWh/m3. Årsaken til økningen er i hovedsak at ytelses- 
indikatoren ikke tar høyde for redusert vannmengde til 
vannverket. Totalt strømforbruk ble redusert fra 14,86 til 
14,83 mill kWt fra 2020 til 2021. Selskapet er eksponert 
for endringer i strømpriser.

Selskapets likviditet er tilfredsstillende og utgjorde ved 
årsskiftet 107,6 mnok i ubundne midler. Av dette utgjør 
72,6 mnok lånte, men foreløpig ikke anvendte investe-
ringsmidler. NRV er eksponert for 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.

Med operasjonell risiko menes den risiko for hendelser 
som påvirker selskapets evne til å alltid levere nok rent 
vann. Styret vurderer den operasjonelle risikoen som  
moderat etter inngåelse av reservevannsavtaler og 
utbedring av råvannstunnelen. Det er imidlertid nødvendig 
med ytterligere tiltak på vannbehandling og ledningsnettet 
for å møte Mattilsynets pålegg om bedre leveringssikkerhet.

Strategiplanen for selskapet ble behandlet av representant- 
skapet i april 2017. Hovedplan 2020-2033 er utarbeidet 
på grunnlag av strategiplanen. 

Selskapet jobber med å oppdatere strategien, og hadde 
en målsetning om å fremme denne for representantskapet 
høsten 2021. Dette arbeidet er imidlertid forsinket som 
følge av koronasituasjonen, og forventes ferdig i 2022. 
Ny hovedplan for perioden 2023-2037 er, i dialog med 
eierkommunene, noe utsatt for å få tilstrekkelig tid til 
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Oppgradering av råvannstunnel 53,8 mnok kostnadsført i 2021 av total ramme 85 mnok

Oppgradering av pumpestasjon PV17 12,8 mnok kostnadsført i 2021 av total ramme 25 mnok

Oppgradering av filterhall 1 og  
rentvannsbasseng (B1) 7,5 mnok kostnadsført i 2021 av total ramme 20 mnok

prosessen med å koordinere hovedplanarbeidet mellom 
selskapet og kommunene. NRVs reviderte hovedplan 
vil forholde seg til de ambisjoner og forutsetninger som 
fastsettes av selskapene NRV IKS, NRA IKS og eierkom-
munene i fellesskap.

Glomma gir regionen en stor og stabil råvannskilde. Å 
ha Glomma som vannkilde medfører samtidig et mer 
omfattende behov for vannrensing, på grunn av miljø og 
klimaendringer.
Dette betyr at det må planlegges godt for å sikre frem-
tidsrettede, robuste produksjonsanlegg som sikrer fortsatt 
høy kvalitet på drikkevannet. Myndighetskrav og mål om 
en mer bærekraftig produksjon, samt befolkningsvekst og 
endret råvannskvalitet stiller store krav til NRV fremover.

INVESTERINGER
Selskapet har prosedyre for risikostyring av prosjekter. 
Prosedyren definerer beslutningspunkter etter hver fase. 
Det er 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 og inngåtte kontrakter. 

Samlede investeringer i 2021 var 121,5 mnok mot buds-
jettert 160 mnok. Underforbruket på 38,5 mnok skyldes at 
planlagte utbedringer av ledningsnett og pumpestasjoner 
ble besluttet utsatt. Dette skyldes i hovedsak viktigheten 
av stabil vannforsyning i forbindelse med utbedring av 
råvannstunnel. Enkelte prosjekter har i tillegg blitt forsinket 
grunnet utvidet kvalitetssikring, og at utredningsarbeid og 
planfaser har tatt lengre tid enn forutsatt. 

Innenfor selskapets låneramme er følgende større  
investeringer gjennomført eller igangsatt i 2021:

STYRETS KONTROLLOPPGAVE
Daglig leder avgir månedlig økonomi- og framdriftsrapport 
til styret. Rapporten tar sikte på å gi tilstrekkelig oversikt 
over driften og selskapets stilling, slik at styret bedre 
ivaretar sitt kontrollansvar. Rapporten dekker områdene 
økonomi, produksjon, kvalitet, leveringssikkerhet, 
leveringsevne, HMS og utviklingen av investeringstiltak. 
Kvartalsvis vedlegges internkontroll rapport for oppfølging 
av finansreglementet. Styret ber i tillegg om særskilte 
redegjørelser og utfyllende informasjon ved behov.

Det er utarbeidet en fullmaktsmatrise som angir 
beslutningspunkter der styret og representantskapet skal 
involveres som ledd i prosjektstyringen.

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

Revisor har ikke merknader til regnskapet for 2021.

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. På grunn av  
pandemien var vernerunden på våren noe redusert.

Arbeidsmiljøutvalget har i 2021 avholdt fire ordinære 
møter, og ett ekstraordinært møte.

Sykefraværet i 2021 var på 7,12 %, hvorav korttids-
fraværet (<16 dager) utgjør 2,16 %. De tilsvarende tallene 
for 2020 var hhv. 3,49 % og 0,31 %. 

BEMANNING OG LIKESTILLING
NRV er en kommunalteknisk virksomhet. 30 % av de 
ansatte er kvinner. I ledergruppen (felles for NRV og NRA) 
er én av seks kvinner. I styret er to av fem valgte med-
lemmer kvinner. Selskapene tilstreber en jevn fordeling 
mellom kjønnene.

Selskapet har ikke deltidsstillinger og medarbeidere 
avlønnes etter kvalifikasjon uavhengig av alder, kjønn, 
legning og etnisitet. Godtgjørelse og grunnlag for denne 
gjennomgås årlig med tillitsvalgte.

Alle nyansatte informeres om selskapets retningslinjer og 
varslingsrutiner for diskriminering og misligheter. Selskapet 
har egen prosedyre for varsling. I likhet med prosedyre er 
skjema for varsling lett tilgjengelig på selskapets intranett. 
Varsling oversendes nærmeste leder, daglig leder eller 
HR for videre behandling. Selskapet er tilknyttet eksterne 
aktører som uhildet ivaretar varslingssaker. Det er i 2021 
ikke fremmet varsel fra ansatte i selskapet. 

Gjennomsnittsalderen til de ansatte er 44 år.

ORGANISASJONEN
NRV IKS har fokus på kostnadsstyring, ressursutnyttelse,  
kvalitet og risikohåndtering. Gjennom ulike interne 
program i avdelingene adresseres utfordringer og det 
stimuleres til tverrfaglig samhandling. Hele virksomheten 
omfattes av fokuset på risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
arbeid.  Målet er fortløpende å avdekke de mest sårbare 
elementer helt ned til funksjonsnivå.

Selskapene (NRV/NRA) har etablert egen utviklingsavdeling 
for å håndtere en langsiktig prosjektportefølje. Gjentagende 
oppgaver utføres i egen regi. Spisskompetanse og kapasitet 
utover egne ressurser kjøpes eksternt.
Utviklingsavdelingens viktigste formål er å sikre at 
prosjekter gjennomføres så kostnadseffektivt som mulig 
med tilstrekkelig kvalitet. I tillegg har avdelingen ansvaret 

for porteføljestyring av dagens prosjekter og fremtidig 
porteføljeplanlegging. God porteføljeplanlegging er  
nødvendig for å sikre forutsigbarhet og gode 
beslutningsgrunnlag. Styret vektlegger særlig arbeidet 
med å periodisere de større investeringene, slik at 
igangsettelse og gjennomføring skjer i riktig tidsfase. Den 
konkrete beskrivelsen gjøres i selskapets utviklingsplan, 
som er en detaljering av hovedplanen.

I dette arbeidet har selskapet blant annet identifisert 
muligheten for en utbygging av råvannskapasitet i faser, 
hvilket vil fordele kostnadene over en lengre periode 
samtidig som krav til kapasitet ivaretas. 
Selskapenes erfaringer fra prosjekter underbygger 
betydningen av egen kompetanse, gjennomføringsevne 
og eierskap. 

Gjennom gjensidige reservevannsavtaler sikrer NRV 
vannforsyningen dersom egenproduksjon bortfaller. Det 
er en lovpålagt oppgave å til enhver tid opprettholde 
vannforsyningen. Dagens reservevannsavtaler dekker 
ikke fullt ut behovene. Selskapet har imidlertid aksept fra 
tilsynsmyndighetene for at reservevannsavtalene utvides 
parallelt med at man bygger ut vannforsyningssystemene. 
Målet er å fullt ut imøtekomme behovene innen 2030. 
Dette er i henhold til selskapets vedtatte hovedplan.

Organisasjonen har gjennom flere år motivert og støttet 
lærlinge- og praksiskandidatordningen. I 2021 ble en ny 
lærling i kjemi/prosessfaget ansatt i vannverket, og en 
avla fagprøve i det samme faget. 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 på sikkerhet gjennom økt satsing på 
datasikkerhet og fysisk sikring av anlegg. I tillegg øker 
selskapene sin kompetanse innenfor beredskap og krise-



38   39   

håndtering gjennom deltagelse på årsstudiet «Beredskap 
og krisehåndtering for vannbransjen». Selskapene er en 
av initiativtakerne til studiet, og tre ansatte i NRV og NRA 
avla eksamen i studiets andre år våren 2021. Selskapet 
jobber tett med utvalgte myndighetsaktører innen sikkerhet 
og beredskap, slik at selskapets tiltak er harmonisert med 
myndighetskrav. 
Representantskapene i NRV IKS og NRA IKS besluttet i 
2021 å utrede en fusjon. Det er nedsatt en styringsgruppe 
med kommunedirektører fra to av eierkommunene, 
eierstyringssekretariat, styreledere, ledelse og ansatte. 
Arbeidet forventes sluttført våren 2022.

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 2021 ikke 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 renseanlegg for 
videre behandling.

KVALITET OG BEREDSKAP
Krav til drikkevannskvalitet er gitt gjennom drikkevanns-
forskriften. Selskapets reservevannsbuffer har dekket 
faktisk behov i 2021 i forbindelse med utbedring av 
råvannstunellen. Med referanse til Mattilsynets vedtak 
er ikke dagens reservevannforsyning tilstrekkelig. Tiltak 
for å imøtekomme Mattilsynets vedtak ivaretas gjennom 
pågående og planlagte investeringsprosjekter i tillegg til 
utvidelse av gjensidige forpliktende reservevannsavtaler.

Tiltakene for sikring av reservevann består av to ulike 
faser, der første fase er avsluttet og satt i drift. Avtalene 
innebærer at NRVs ledningsnett er sammenkoblet med 
Oslo, Ullensaker, Aurskog-Høland og noen mindre vann-
verk. Til sammen dekker disse tiltakene anslagsvis 80 % 
av dagens forsyningsbehov, 

Neste fase omfatter kapasitetsøkning i ledningsnett mellom 
forsyningsområder for å ivareta inngåtte avtaler. Ved 
gjennomføring av denne fasen vil det dekke selskapets 
nødvendige forsyningsbehov innenfor kravene i drikke-

vannsforskriften. De gjensidige avtalene skal sikre  
tilstrekkelig vannforsyning ved produksjonsstans eller 
svikt i egen produksjon og distribusjon. Avtalene kvitterer 
ut tidligere vedtak gitt av Mattilsynet.

Råvannstunellen, som forsyner vannverket med vann fra 
Glomma, har gjennom flere år hatt pågående ras. I perioden 
august-desember 2021 ble rasområdene i råvanns-
tunnelen utbedret. Vannverkets produksjon ble redusert 
til et minimum samtidig som reservevannsavtalene sørget 
for nok vann. Utbedringsarbeidet ble gjennomført uten 
konsekvenser for vannleveransen til eierkommunene.

ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER
Etter styrets oppfatning gir fremlagt driftsregnskap, 
investeringsregnskap og balanse med noter et riktig bilde 
av selskapets resultat for 2021 og økonomiske stilling ved 
årsskiftet.

Selskapet hadde i 2021 et negativt driftsresultat på 
-12,542 mnok.

Styret foreslår følgende disponering og avsetninger av 
årets driftsresultat på -12,542 mnok:

•  -0,060 mnok Overført til kjøp av andeler/aksjer i  
  KLP egenkapitaltilskudd
• - 7,650 mnok Avsatt til disposisjonsfond
• 20,209 mnok Bruk av bundet justeringsfond 
  (selvkost vann)
•   0,043 mnok Bruk av bundet justeringsfond 
  (selvkost Noranalyse)

Merforbruk Noranalyse 0,140 mnok, dekkes inn av eier-
kommunene i 2022 da det ikke er justeringsfond (selv-
kostfond Noranalyse) i 2021. 

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

Styret ønsker å takke daglig leder og alle ansatte for godt 
utført arbeid i 2021.

Bjørn Arne Skogstad* 
Styrets leder  

Inger-Lise Melby Nøstvik* 
Styremedlem 

Anne Strømmen Lycke* 
Styrets nestleder 

Bjørn Brodwall* 
Styremedlem

Torbjørn Øgle Rud* 
Styremedlem

Thomes Trømborg* 
Daglig leder 

Merethe Dalsegg* 
Ansattes representant  

Strømmen, 10. mars 2022
*elektronisk signert
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NOTE REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP
2021 2021 2020

Driftsinntekter

Andre salgs- og leieinntekter 11 867 10 834 10 752
Overføringer med krav til motytelse 7 155 692 152 856 150 026
Sum driftsinntekter 9 167 559 163 690 160 778

Driftsutgifter
Personalkostnader 1,6,9,11 45 333 36 816 39 004
Kjøp av varer og tjenester 6,9,11 84 605 68 340 57 546
Overføringer 8,9 67 0 -44
Avskrivninger 2 39 616 41 956 31 055
Andre driftsutgifter 1 532 4 931 0
Sum driftsutgifter 171 153 152 043 127 561

Brutto driftsresultat - 3 594 11 647 33 217

Finansposter
Renteinntekter og utbytte 1 307 200 460
Sum eksterne finansinntekter 1 307 200 460

Renteutgifter og låneomkostninger 9 554 11 847 13 305
Avdrag på lån 40 317 41 956 33 163
Sum eksterne finansutgifter 49 871 53 804 46 468
Resultat eksterne finanstransaksjoner - 48 564 - 53 604 - 46 007

Motpost avskrivninger - 39 616 - 41 956 - 31 055

Netto driftsresultat - 12 542 0 18 265

Interne finansieringstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 5 0 0 2 611
Bruk av tidligere års justeringsfond 5 0 0 0
Sum bruk av avsetninger 0 0 2 611

Overført investeringsregnskapet 10,12 60 60 0
Dekning av tidligere års regnsk.m merforbruk 5 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 5 0 -60 - 1 319
Bruk av bundne justeringsfond, vann 5 - 20 209 0 0
Bruk av bundne justeringsfond, NorAnalyse 5 0 0 - 469
Avsatt til disposisjonsfond 5 7 607 0 0
Avsatt til bundne justeringsfond 0 0 22 664
Sum avsetninger - 12 542 0 20 877

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk (-/+) 0 0 0

DRIFTSREGNSKAP
01.01. - 31.12. Beløp i NOK 1 000
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NOTE REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP
2021 2021 2020

Investeringer
Investeringer i varige anleggsmidler 2,11 121 401 160 000 138 256
Kjøp av aksjer og andeler 10,12 60 60 0
Årets finansieringsbehov 121 460 160 060 138 256

Finansiert slik
Bruk av lånemidler 10 121 401 160 000 137 267
Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0 679
Tilskudd og refusjoner 0 0 310
Overføring fra drift 10,12 60 60 0
Mottatte avdrag på utlån 0 0 0
Sum ekstern finansiering 121 460 160 060 138 256

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0
Sum finansiering 121 460 160 060 138 256

Udekket/udisponert 0 0 0

INVESTERINGSREGNSKAP
01.01. - 31.12. Beløp i NOK 1 000

NOTE 2021 2020
Anleggsmidler
Faste eiendommer og anlegg 2  917 034  831 479 
Utstyr, maskiner og transportmidler 2  29 355  33 126 
Aksjer og eiendeler 10,12  963  0 
Pensjonsmidler 1  38 450  33 162 
Sum anleggsmidler  985 802  897 766 

Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer 3,7  32 812  49 100 
Premieavvik 1  3 367  2 582 
Kasse, bankinnskudd 4  109 269  64 818 
Sum omløpsmidler  145 448  116 500 

Sum eiendeler  1 131 250  1 014 267 

BALANSE - EIENDELER
01.01. - 31.12. Beløp i NOK 1 000
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NOTE 2021 2020
Egenkapital
Disposisjonsfond 5 10 226 2 576
Bundet justeringsfond vann 5 9 735 29 943
Bundet justeringsfond NorAnalyse 5 0 43
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0 0
Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift) 5 0 0
Regnskapsmessig merforbruk (Drift) 5 0 0
Kapitalkonto 10 33 851 28 514
Sum egenkapital 53 812 61 077
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser 1 31 339 29 724
Andre lån 3 993 111 879 428
Sum langsiktig gjeld 1 024 450 909 152

Kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld 8 52 987 44 038
Sum kortsiktig gjeld 52 987 44 038

Sum egenkapital og gjeld 1 131 250 1 014 267

Memoriakonti
Ubrukte lånemidler 72 599 39 999
Selvkost 5 9 735 29 987
Motkonto for memoriakontiene - 82 334 - 69 986

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD
01.01. - 31.12. Beløp i NOK 1 000

Inger-Lise Melby Nøstvik* 
Styremedlem

Bjørn Brodwall* 
Styremedlem

Torbjørn Øgle Rud* 
Styremedlem

Thomes Trømborg* 
Daglig leder

Bjørn Arne Skogstad* 
Styrets leder

Strømmen, 10. mars 2021

Anne Strømmen Lycke* 
Styrets nestleder

Merethe Dalsegg* 
Ansattes representant

*elektronisk signert

42   42   



44   45   

NOTER TIL REGNSKAPET 
Notene har til hensikt å spesifisere forhold i det frem-
lagte 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 
Regnskapet til Nedre Romerike Vannverk IKS har i tråd 
med forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning 
for interkommunale selskaper, god kommunal regnskaps-
skikk (GKRS) herunder regnskapsstandarder og er i tråd 
med ny selvkostforskrift. 
 
Regnskapet til Nedre Romerike Vannverk IKS er finansielt 
orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er 
tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og 
utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av 
anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle 
kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i 
løpet av året som vedrører selskapets virksomhet skal 
fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året -  
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 anskaffelsestids-
punktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. 
Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig 
gjeld.Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelses-
kost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt beløp på opptakstidspunktet. 
 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men ned 
skrives 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 
Selskapets anleggsmidler er aktivert til brutto anskaffelses-
kost. Dette er i samsvar med anbefalt løsning i KRS 
nr 2. Dette betyr at mottatte tilskudd ikke er fratrukket 
i anskaffelseskost. Prosjekter under arbeid er aktivert 
med anskaffelseskost pr. 31/12. Ved lånefinansiering av 
investeringer er ikke renteutgiftene (”byggelånsrenter”) 
lagt til anskaffelseskostnad. Anleggsmidler med begrenset 
økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp 
over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningstiden er i 
tråd med forskrift om årsregnskap og årsberetning.
 
SKATT 
Virksomheten er ikke skattepliktig så lenge den driver 
uten erverv som formål. 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.

NOTER
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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)

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 amortiseres over 7 år. 
Tallene i noten inkluderer også ansattes egenandel.

Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjons-
midler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som 
henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

NOTE 1 

Økonomiske forutsetninger 2021 2020
Forventet avkastning pensjonsmidler 3,50 % 4,00 %
Diskonteringsrente 3,00 % 3,50 %
Forventet årlig lønnsvekst 1,98 % 2,48 %
Forventet årlig pensjonsregulering  1,22 % 1,71 %
Forventet årlig G-regulering  1,98 % 2,48 %
AFP uttakssannsynlighet 50,00 % 50,00 %
Amortiseringstid  7 år  7 år 

Pensjon

Pensjonskostnad 2021 2020
Årets pensjonsopptjening, nåverdi  1 942  1 853 
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse  923  1 040 
 - Forventet avkastning på pensjonsmidlene  - 1 265  - 1 251 
Netto pensjonskostnad  1 600  1 642 
Administrasjonskostnader  82  96 
Netto pensjonskostnad (inkl. adm.)  1 682  1 738 
Amortisering av premieavvik  452  387 
Øvrige korrigeringer  0  429 
Samlet pensjonskostnad  2 134  2 554 

Premiavvik
Innbetalt premie (inkl. adm.)  2 919  2 199 
Administrasjonskostnader  - 82  - 96 
Netto pensjonskostnad  - 1 600  - 1 642 
Årets premieavvik  1 237  460 

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik, pensjonsforpliktelser og estimatavvik 
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Akkumulert premieavvik 2021 2020
Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.) 2 582 2 508
+ Årets premieavvik 1 237 460
- Sum amortisert premieavvik dette året 452 387

= Akkumulert premieavvik 31.12. 3 367 2 582
Beregnet arbeidsgiveravgift 0 0

Akkumulert permieavvik inkl. AGA 3 367 2 582

NOTE 1

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik 2021 2020
Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr. 31.12. 31 339 29 724
Pensjonsmidler pr. 31.12. 38 450 33 162
Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12. - 7 111 - 3 438
Beregnet arbeidsgiveravgift (AGA) 0 0
Netto pensjonsforpliktelser inkl. AGA pr. 31.12. - 7 111 - 3 438

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik  

Avstemming netto forpliktelse 2021 2020
Balanseført netto forpliktelse IB 01.01. - 2 825 - 1 518
Netto pensjonskostnad 1 600 1 642
Administrasjonskostnad/Rentegaranti 82 96
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.) - 2 919 - 2 199
Brutto estimatavvik - 3 049 - 847
Netto forpliktelse UB 31.12. - 7 111 - 2 825
Beregnet arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse 0 0
Netto forpliktelse UB 31.12. -7 111 -2 825

Spesifikasjon av estimatavvik

Faktiske midler/forpliktelser 35 080 29 206 30 647 28 282
Estimerte midler/forpliktelser 33 162 30 336 28 532 27 014
Årets estimatavvik 1 918 - 1 130 2 115 1 268

0 0 0 0

Akkumulert avvik tidligere år (01.01. dette år) 0 0 0 0
Amortisert estimatavvik dette år - 1 918 1 130 - 2 115 - 1 268
Akkumulert estimatavvik 31.12. dette år 0 0 0 0

Pensjons-
midler

Pensjons-
midler

Pensjons-
forpliktelser

2021 2020
Pensjons-

forpliktelser

Beløp i NOK 1 000
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NOTE 2

        5 ÅR       10 ÅR       20 ÅR       40 ÅR       50 ÅR  SUM
Bokført verdi 01.01.21  5 272 27 458 135 745 671 725 24 403 864 605
Tilgang i året  424 3 151 5 129 112 696 0 121 401
Avgang i året 0 0 0 0 0 0

Årets ordinære avskrivinger  - 1 578 - 5 373 - 10 796 - 21 167 - 702 - 39 616

Årets nedskrivinger 0 0 0 0 0 0
Årets reverserte nedskrivinger 0 0 0 0 0 0
Bokført verdi 31.12.21 4 118 25 236 130 078 763 255 23 702 946 389

Gjeld sikret ved pant 0 0
Det er i regnskapsåret utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen kr. 40,32 mill
Minimumsavdraget etter kommunelovens § 50 nr. 7 utgjør kr. 40,30 mill.
Kommunalbanken er selskapets eneste långiver.

NOTE 3

Kortsiktige fordringer 2021 2020
Andre kortsiktige fordringer med forfall senere enn ett år 0 0
Andre kortsiktige fordringer med forfall tidligere enn ett år 32 812 49 100
Sum 32 812 49 100

Beløp i NOK 1 000

Anleggsmidler

Fordringer og gjeld
Beløp i NOK 1 000

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år
Gjeld til kredittinstitusjoner 791 526 713 613
Sum 791 526 713 613

       5 ÅR  IKT-utstyr, programvare, kontormaskiner o.l. 
      10 ÅR  Kjøretøy, inventar, maskiner, større utstyr o.l. 
      20 ÅR  Tek. anlegg, pulsator, filterhall, ledningsnett, tunnel o.l. 
      40 ÅR  Ledningsnett, renseanlegg, pumpestasjon, høydebasseng, veier 
      50 ÅR  Bygninger og lignende 

Lånereferanse Saldo pr 31.12 Startdato  Sluttdato  Rente  Flytende/Fast
KBN-20080254  92 185 870  01.07.2008  02.07.2042  NIBOR 3M + 0,6% Flytende
KBN-20100129       703 200  15.03.2010  15.03.2030  NIBOR 3M + 0,6% Flytende
KBN-20100607  67 507 000  27.10.2010  27.10.2043  NIBOR 3M + 0,6% Flytende
KBN-20120443  20 843 680  10.10.2012  11.10.2055  NIBOR 3M + 0,6% Flytende
KBN-20120444  10 967 480  10.10.2012  10.10.2029  NIBOR 3M + 0,6% Flytende
KBN-20130637    4 348 700  13.12.2013  15.12.2053  NIBOR 3M + 0,6% Flytende
KBN-20140193  44 589 560  30.04.2014  02.05.2044  NIBOR 3M + 0,6% Flytende
KBN-20150072              106 884 460  04.03.2015  06.03.2045  NIBOR 3M + 0,6% Flytende
KBN-20160063              105 434 520  04.02.2016  05.02.2046  NIBOR 3M + 0,6% Flytende
KBN-20170269  91 025 650  16.05.2017  16.05.2057  NIBOR 3M + 0,6% Flytende
KBN-20180111               117 329 390  03.04.2018  05.04.2038  Ordinær PT  Flytende
KBN-20190058              177 291 660  08.10.2019  10.10.2044  NIBOR 3M + 0,6% Flytende
KBN-20200395              154 000 000  02.08.2021  02.08.2046  NIBOR 3M + 0,6% Flytende
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NOTE 5 

2021 2020
Avsetning til disposisjonsfond 10 226 2 576
Avsetning til justeringsfond - NorAnalyse 0 43
Avsetning til justeringsfond - Vann 9 735 29 943
Sum avsetninger 19 961 32 563

Beløp i NOK 1 000

Fond samt avsetninger/bruk av avsetninger

Årets merforbruk på selvkost kr. 20,252 mill. er overført til bundet justeringsfond.  
Mindreforbruket på driftsregnskapet i 2021 er avsatt til disposisjonsfond med k.r 7,650 mill.  

2021 2020
Beholdning av fond Justeringsfond Disp.fond Justeringsfond Disp.fond
IB 01.01. fond  29 987 2 576  7 791 3 895 
Bruk av fond + endring regnskapsprinsipp tidligere år  - 20 252  0    0    0   
Avsatt til fond  0    7 650  22 195  - 1 319 
UB 31.12. fond  9 735  10 226  29 987  2 576 

NOTE 4

2021 2020 
Bundne midler gjelder skattetrekk og utgjør: 1 642 1 499
Ubundne midler utgjør 107 628 63 319
Sum 109 269 64 818

Bankinnskudd
Beløp i NOK 1 000
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NOTE 6

Personalkostnader 2021 2020
Lønninger 34 819 29 156
Arbeidsgiveravgift 4 910 4 111
Pensjonskostnader 5 068 5 316
Andre ytelser 537 420
Sum 45 333 39 004

Beløp i NOK 1 000

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS har samarbeidsavtale med Nedre Romerike Vannverk IKS og felles personale.  
Gjennomsnittlig antall årsverk har tilsammen vært 123. 

Personalkostnader fordeles på basis av estimert, virkelig arbeidstid. For 2021 er lønnskostnadene fordelt med 51,3 % på NRV IKS og 
48,7 % på NRA IKS. 

Verdien av egeninnsats på investeringsprosjekter er overført investeringsregnskapet med 16,94 mill. kr. mot 16,88 mill. kr. i budsjettet.

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

Lønn 1 574 537 1 497 420
Pensjonskostnader 271 252
Annen godtgjørelse 61 55

Revisor

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 
Revisjon 120 71
Teknisk bistand 19 40
Rådgiving 7 45
Sum 146 156

Ytelser til ledende personer
Daglig leder Daglig lederStyret Styret

2021

2021

2020

2020

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

Daglig leder i Nedre Romerike Vannverk IKS er også daglig leder i Nedre Romerike Avløpsselskap IKS og mottar sin lønn i dette selskapet. 
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/sikkerhetsstillese til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter.   
Ledende ansatte har ikke avtale om bonus eller aksjebasert avlønning.
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NOTE 7
Overføringer mellom selskapet, eierkommunene og Nedre Romerike Avløpsselskap IKS

Beløp i NOK 1 000 og er inkl. mva.

Kommunen som kunde av selskapet Inng. balanse Bevegelse Utg. balanse Oms. i perioden
Gjerdrum kommune 1 232 - 408 823 8 128
Lillestrøm kommune 14 749 - 3 024 11 725 100 673
Lørenskog kommune 6 301 - 2 181 4 121 49 137
Nittedal kommune 3 231 412 3 643 33 616
Rælingen kommune 1 520 329 1 848 17 925
Nedre Romerike Avløpsselskap IKS 1 190 - 118 1 071 5 514

Kommunen som leverandør til selskapet
Gjerdrum kommune 0 0 0 0
Lillestrøm kommune - 18 - 1 - 19 - 363
Lørenskog kommune 0 0 0 - 5
Nittedal kommune 0 - 430 - 430 - 1 372
Rælingen kommune 0 0 0 - 124
Nedre Romerike Avløpsselskap IKS - 8 333 1 575 - 6 759 - 76 230

: 2021 2020
Resultat før skatt - 566 - 393
Permanente forskjeller 0 1
Endring i midlertidige forskjeller 89 43
Fremførbart underskudd 0 0
Årets skattegrunnlag - 476 - 349

Årets betalbare skatt 0 0
Endring utsatt skatt - 9 - 14
Virkning av endring i skatteregler 0 - 72
Andre endringer skatt - 4 0
Sum skattekostnad - 13 - 86

Midlertidige forskjeller
Anleggsmidler - 27 62
Fremførbart underskudd - 496 0
Grunnlag utsatt skatt - 523 62

Utsatt skatt - 115 14

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. Utsatt skatt bokføres ikke.

Beløp i NOK 1 000
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NOTE 9 

NOTE 10

Selvkostberegning - etterkalkyle

Kapitalkonto

NRV IKS har to selvkostområder: NorAnalyse og Vann.  
Maskiner og biler er enten eid av NRV eller NRA. Direkte kostnader fordelt mellom selskapene på grunnlaget av timesbruk 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. Selvkost er eksl. skattepliktige inntekter og kostnader.

Beløp i NOK 1 000

Beløp i NOK 1 000

NRV Vann NorAnalyse 2021 2020
Driftsinntekter 160 743 158 245 2 498 163 890 160 778
Driftsutgifter 124 636 122 154 2 482 110 086 96 506
Indirekte kostnader - kalkulatoriske renter 17 748 17 692 55 11 847 11 282
Avskrivninger 39 136 38 992 143 41 956 31 055
Selvkostresultat (overskudd + / underskudd -) - 20 776 - 20 594 - 183 0 21 935
Selvkostandel 89 % 88 % 93 % 100 % 116 %

IB justeringsfond 29 987 29 943 43 29 987 7 791
Årets selvkostresultat - 20 776 - 20 594 - 183 0 21 935
Avsetning til justeringsfond fjorårets resultat 0 0 0 0 0
Bruk av justeringsfond - prinsippendring tidligere år 0 0 0 0 0
Kalkulert renteinntekt/-kostnad justeringsfond 384 385 - 1 0 261
UB justeringsfond 9 595 9 735 - 140 29 987 29 987
Ingen selvkost fond eldre enn 5 år

2021 2021 2020 2020
Debet Kredit Debet Kredit

Inngående balanse pr. 01.01. 28 514 24 407
Investering i anleggsmidler 39 616 121 401 137 585
Avskrivninger 31 055
Avdrag på lån 40 317 33 163
Endring i netto pensjonsforpliktelse 121 401 3 674 1 706
Bruk av lån 137 267
Salg 24
Aksjer og andeler 33 851 963
Utgående balanse pr. 31.12. 194 868 28 514

194 868 196 861 196 861
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NOTE 11
Vesentlige forhold
Årets samlede investeringer ble 121,4 mill. kr. som er en nedgang fra 138,2 mill. kr. i 2020, og 39,6 mnok lavere enn budsjettert. Nedgan-
gen skyldes i hovedsak endret periodisering med en kostnadsklidning over i 2022. Både fullføring av utskfting risikoledning Hvam - Slattum 
og prosjekt PV3 - ledning Hovinbakken - Merkja ble utsatt for ikke å forstyrre vannforsyningen under utbedring av råvannstunnelen. Videre 
er pararell ledning Leirsund - Åråsen - Isakbekken forsøvet i tid av kapasitetshensyn.  
Årets driftsresultat viser et merforbruk på 12,5 mnok, dette i sin helhet skyldes en planlagt disponering av tidligere års mindreforbruk i hen-
hold til styresak 21-03-18. I denne saken ble driftstiltak til 17 mnok i forbindelse med råvannstunnelprosjektet besluttet gjennomført. Dette 
ble finansiert ved disponering av kr. 14 mnok av selvkostfondet samt 3 mnok i kostnadsreduserende tiltak innen vedtatt driftsbudsjett.

De største investeringene i 2021 er:
Oppgradering av råvannstunnelen 53,76 MNOK
Oppgradering av pumpestasjon PV17 12,18 MNOK
Oppgradering av filterhall 1 og B1 7,5 MNOK

Følgende mengder vann er levert eierkommunene: Antall m3 vann
Lørenskog kommune  4 110 241 
Rælingen kommune  1 538 673 
Lillestrøm kommune  8 386 590 
Nittedal kommune  2 677 805 
Gjerdrum kommune  419 674 
Sum  17 132 983 

NRV har gjensidige reservevannsavtaler med Oslo kommune, Aurskog-Høland kommune, Ullensaker kommune, Årnes Vannverk AL og 
Gimilvann AL. Det har gjennom året vært flere anledninger med behov for utveksling av vann. Dersom ikke annet avtales, utjevnes  
leveransen over tid og NRV rapporterer status for utvekslingen mot våre samarbeidspartnere.

Saldo antall  
m³ vann

Oslo 
kommune

Aurskog-
Høland kommune

Ullensaker 
kommune

Årnes 
Vannverk AL

Gimilvann 
AL

 Inngående balanse - 185 249 111 123 - 296 372 0 0 0

 Leveranse i 2021 1 866 134 968 314 279 423 610 119 1 766 6 512

 Fakturert i 2021 - 210 562 0 0 - 210 562 0 0
 Utgående balanse 1 470 323 1 079 437 - 16 949 399 557 1 766 6 512

NOTE 12
Aksjer og andeler i andre selskaper
Beløp i NOK 1 000

Balanseverdi
31.12.2021

Balanseverdi
31.12.2020

Livsforsikring m.v.

Egenkapitaltilskudd hovedordning 963 0
Andre foretak

Totalt 963 0

Kommune
Hovedplan Drift Hovedplan Drift IKT

Lørenskog 4 1 2 0 1
Nittedal 4 1 0 0 2

Rælingen 4 1 0 2 0

Lillestrøm 4 1 1 0 3

Fellesmøte Enkeltmøte
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NEDRE ROMERIKE VANNVERK IKS 
RUTH MAIERS GATE 22, 1466 STRØMMEN
POSTBOKS 26, NO-2011 STRØMMEN
tlf: +47 64 84 54 00
e-post: firmapost@nrva.no 
hjemmeside: www.nrva.no
besøk oss på facebook

RENT VANN – FOR DEG, MILJØET OG FREMTIDEN NEDRE ROMERIKE VANNVERK IKS
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