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

Thomes Trømborg
Daglig leder NRV/NRA

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

Thomes Trømborg
Daglig leder

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

For å detaljere hva det faktisk bør bety for
utviklingen av virksomhetene, har de to
interkommunale selskapene i fellesskap utarbeidet
en overordnet strategi. Dette skal bidra til at
aktivitetene i hovedplanperioden på fire år er
godt tilpasset et langsiktig perspektiv hva gjelder
gode veivalg og løsninger. Strategien er oversendt
eierkommunene.
I strategien ”NRA IKS og NRV IKS mot 2040”
tar vi utgangspunkt i en erkjennelse av at dagens
løsninger ikke vil være tilstrekkelig de neste tiårene.
En betydelig befolkningsvekst i regionen, en
utvikling i retning av dårligere råvannskvalitet,
strengere krav til utslipp til Nitelva, samt ambisjoner
om en klimanøytral virksomhet, gir et betydelig
investeringsbehov. Endrede forventninger til
tjenestetilbud og prismodell hos innbyggerne kan
også påvirke investeringsbildet.
Dagens befolkningsvekst forventes å vedvare,
hvilket betyr at NRVs kapasitet i dag ikke er
tilstrekkelig om 15 – 20 år, gitt dagens forbruk
per innbygger. En kostnadseffektiv utvidelse av
kapasiteten krever god planlegging og smarte
løsninger.
For å ha tilstrekkelig kapasitet på vann og avløp,
gitt antatt befolkningsvekst i regionen, kreves årlige
investeringer på anslagsvis 200 – 300 millioner
kroner. Dette er på nivå med gjennomsnittet for
Norge ifølge tall fra bransjeforeningen Norsk Vann.
Tidspunktet for større investeringer i infrastrukturen
for vann vil kunne utsettes noe dersom lekkasjene
i det kommunale ledningsnettet reduseres. I dag
forsvinner ca. 1/3 av alt vannet NRV produserer og
leverer til eierkommunene gjennom utlekking fra det
kommunale ledningsnettet.

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

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

En bærekraftig utvikling forutsetter også en
bærekraftig økonomi. Derfor er styrene i både
NRV og NRA svært opptatt av å videreutvikle en
kostnadseffektiv drift og søke løsninger, som på en
god måte bidrar til at effekten av investeringene blir
optimalisert.
Sammen med eierkommunene utgjør NRV og NRA
en verdikjede av kritisk viktighet for innbyggere,
næringsliv og offentlig virksomhet i regionen. Det er
et ansvar som krever gode bærekraftige, langsiktige,
helhetlige og kostnadseffektive løsninger.
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Videoen om oss, finner du på vår
hjemmeside: www.nrva.no og på
Facebook.
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En avklart strategi og godt samarbeid mellom alle
i verdikjeden er avgjørende for at vi kan leve opp
til vårt formål, som er å levere ”rent vann for deg,
miljøet og fremtiden”.
Strategien ”NRA IKS og NRV IKS mot
2040” skal sammen med godt lederskap,
bidra til at virksomhetene ligger i forkant av
samfunnsutviklingen. Da vil våre eiere kunne utvikle
kommunene uten å måtte ta hensyn til begrensninger
i kapasiteten eller kvaliteten på våre anlegg, og
innbyggerne kunne tilbys fremtidsrettede og
kostnadseffektive vann- og avløpstjenester.
NEDRE ROMERIKE VANNVERK IKS - NEDRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS
STRANDVEIEN 22, 1466 STRØMMEN
POSTBOKS 26, NO-2011 STRØMMEN
tlf: +47 64 84 54 00
e-post: firmapost@nrva.no - www.nrva.no
Org. nr :NRV: 992 110 996 MVA - NRA: 892 110 972 MVA
NRV/NRA er sertifisert etter ISO 9001 og ISO 14001

20NorAnalyse er akkreditert etter ISO 17025
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NRV har sammen med NRA definert sitt formål å
være ”Rent vann – for deg, miljøet og fremtiden”.

Strategi
NRV IKS og NRA IKS
mot 2040
«Strategi NRV IKS og NRA IKS mot 2040»
finner du på vår hjemmeside: www.nrva.no og på Facebook.
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Delstrategier er utarbeidet for å nå våre
seks overordnede mål:

OM NRV iks

•
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

SELSKAPETS VIRKSOMHET

Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) har som
formål å produsere og levere drikkevann fram til
nærmere definerte leveringspunkter i eierkommunene
Fet, Sørum, Nittedal, Lørenskog, Rælingen og
Skedsmo. Denne forpliktelse vil også omfatte
Gjerdrum så snart ledningsnettet er sammenkoblet i
2017.
Selskapets ansvar omfatter alle anlegg som er
nødvendige for å levere vann en gros, herunder også
reservevannanlegg.
Råvann hentes fra Glomma og pumpes gjennom
et langt tunnelsystem til et vannbehandlingsanlegg
på Leirsund. Ferdig renset drikkevann leveres
gjennom et transportsystem hvor det også inngår
flere pumpestasjoner og høydebasseng. Mengden av
drikkevann måles ved levering til eierkommunene,
som har ansvar for videre transport gjennom
kommunale ledningsnett og distribusjon til sine
abonnenter.

selskapets visjon og
strategiske fokusområder

Selskapene Nedre Romerike Vannverk IKS og
Nedre Romerike Avløpsselskap IKS har felles
administrasjon og trekker veksler på felles personale i
betydelig utstrekning.
I 2016 utarbeidet selskapene i fellesskap strategien «Strategi NRV IKS og NRA IKS mot 2040».
Strategien skal bidra til at aktivitetene i
hovedplanperioden er godt tilpasset et langsiktig
perspektiv hva gjelder gode veivalg og løsninger.
Visjonen «Langsiktig og bærekraftig forvaltning
av vannressursene» underbygges av de utarbeidede
delstrategier.

Eierforhold

NRV eies av kommunene Fet, Sørum, Nittedal,
Lørenskog, Rælingen og Skedsmo. Selskapet har
hovedkontor i Strandveien, og ligger på grensen
mellom Skedsmo og Rælingen kommune.
NRV er organisert som et interkommunalt selskap
i medhold av Lov om interkommunale selskaper.
Selskapet ble stiftet i 2007 og overtok virksomheten fra Nedre Romerike Vannverk AS pr.
01.01.2008.
Eierkommunene eier og har økonomisk ansvar
for selskapet i samme forhold som de finansierer
selskapets virksomhet.
Forhold som berører formål, ansvar, virkeområde
og eierforhold er regulert i selskapsavtalen, som
kan lastes ned fra selskapets hjemmeside (www.
nrva.no).

Representantskapet

Til representantskapet velger kommunene tolv
medlemmer med personlige varamedlemmer – to
fra hver av eierkommunene. Representantene velges for fire år om gangen. Hver eierkommune har
èn stemme når beslutninger skal fattes.
Styrets leder og daglig leder deltar i representantskapets møter.
Representantskapets medlemmer i 2016:
Hilde Thorkildsen, leder Nittedal
Erland Vestli			Nittedal
Marianne Grimstad Hansen
Sørum
Mona Øyn Øyen			Sørum
John Harry Skoglund		
Fet
Arvid Mytting 		Fet
Knut Berg, nestleder		 Lørenskog
Ragnhild Bergheim		 Lørenskog
Øivind Sand			Rælingen
Gro Langdalen			Rælingen
Ole Jacob Flæten		Skedsmo
Kjartan Berland			Skedsmo

organisasjon

Styret

Styret består av fem medlemmer valgt av representantskapet og ett medlem valgt av og blant de
ansatte.
Styrets medlemmer i 2016:
Bjørn Arne Skogstad, leder
May Rostad, nestleder
Bjørn Brodwall, styremedlem
Torbjørn Øgle Rud, styremedlem
Inger-Lise Melby Nøstvik, styremedlem
Renata Muzyka-Gniady, ansatt valgte styremedlem

Personalet

Ved utgangen av 2016 var det 19 personer med
ansettelsesforhold i NRV. Det foreligger en samarbeidsavtale mellom selskapene som gir NRV adgang
til å benytte personalressurser fra NRA. Loggførte
timer viser at NRV har benyttet ca. 33 årsverk av
disse ressursene.
Daglig leder har sitt ansettelsesforhold i NRA og
leies ut på 50 % basis til NRV.

Representantskapet
12 medlemmer

organisasjonskart

Organisasjon

Høsten 2014 etablert selskapet en egen prosjekt og
planavdeling med ansvar for å gjennomføre driftsog investeringsprosjekter. Det ble i tillegg gjort
endringer i antall nivåer i organisasjonene, slik at
arbeidslederne, som har ansvar for å organisere det
daglige operative arbeidet også har fått personalansvar. Organisasjonsstrukturen evalueres 2017.
I løpet av året er det gjennomført en prosess for å
utarbeide og forankre gode gjenkjennbare medarbeider
og lederprinsipper som skal praktiseres i hele
organisasjonen.
Målet med prosessene har vært å synliggjøre
interne utfordringer og knytte de ulike avdelinger
og ansatte tettere sammen. Prosessene har vært
organisert med likeverdighet på tvers av
organisasjonene.
Identitesprosjektet har identifisert samarbeidsverdier og kjennetegn på mål av høy kvalitet på tvers
av organisasjonene.
Medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i oktober.
På en skala fra 1 til 6 ble gjennomsnittsresultat
5,12. Dette er opp 0,29 i forhold til medarbeiderundersøkelse gjennomført oktober 2015.

Styret
6 medlemmer

Daglig leder

Kvalitet/Miljø/HMS

NRV drift

Tekniske tjenester

Prosjekt og plan

Administrative
tjenester

NorAnalyse
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produksjon og levering
av drikkevann
NRVs formål er å sørge for produksjon og leveranse
av tilstrekkelige mengder drikkevann frem til avtalte
leveringspunkter i våre eierkommuner. I dette ligger
det også krav til kvalitet og leveringssikkerhet.

Over tid kan man se at befolkningsveksten er større
en den gjennomsnittlige økningen av vannsalget.
Fra 2002 til 2016 har befolkningsveksten i gjennomsnitt vært 1,8 % per år, mens den årlige økningen
i vannsalget har vært 0,9 %. Årsaken til dette er
antageligvis kommunenes tiltak mot lekkasjer og arbeid
med fornying av ledningsnettet. Over tid kan det
forventes at tiltak for å redusere forbruket vil utlignes
av befolkningsveksten, slik at økningen av vannsalg
i større grad vil harmonere med befolkningsveksten.
Ved normal vannkvalitet i Glomma er produksjonskapasiteten god.

LEVERTE VANNMENGDER

I 2016 ble det gjennomsnittlig levert 44 900 m3
vann/dag til eierkommunene. Totalt ble det i 2016
levert 16,4 m3, mot 15,8 mill. m3 i 2015. Dette
tilsvarer en økning på 4,2 % fra 2015 til 2016.
Ved inngangen til 2016 ble 150 988 personer forsynt
med vann fra NRV. I forhold til foregående år er det
en økning på 2 848 personer, eller 1,9 %.

En andel av NRVs produksjonskapasitet vil måtte
holdes av for å overholde våre forpliktelser om
reservevann, men det er allikevel ledig kapasitet for
forsyning til en økende befolkning, til eventuelle nye
eiere og til andre vannverk. Økt leveranse vil kunne
ha en god effekt på vannprisen, da det vil være flere
å dele de faste produksjonskostnadene på.

I tillegg til endring i antallet som forsynes, har lekkasjer
fra ledningsnettet og sommertemperaturen den største
innvirkning på variasjoner i det årlige vannsalget.
Både lekkasjeandel og sommertemperatur vil
variere fra år til år. I 2016 utgjorde lekkasjer fra
NRVs ledningsnett 0,7 % av det totale av vannsalget,
en reduksjon fra 1,2 % i 2015. Lekkasjene fra det
kommunale ledningsnettet er betydelig større.

spesifikt forbruk

I gjeldende hovedplan for perioden 2013-17 har NRV, sammen med eierkommunene besluttet et langsiktig
mål for vannforbruk pr. person på 220 liter pr. person og døgn. Dette målet kan kun nås ved reduksjon av
lekkasjer.
Tabellen nedenfor viser totalt vannsalg i m3 og i liter pr. person og døgn. Levering til næringsvirksomhet
inngår i tallene mens levering til større industrivirksomheter i Lørenskog og Nittedal er trukket fra.

Brutto spesifikt forbruk, l/pe*d
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Årlig vannsalg NRV
Figuren nedenfor viser utviklingen av vannsalget de siste 15 årene. Den varierer noe år for år, men
gjennomsnittlig vekst er 0,9 %. Den gjennomsnittlige årlige økningen i tilknyttede innbyggere er i samme
periode 1,8 %.
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Kommune
Lørenskog
Rælingen
Skedsmo
Fet
Sørum
Nittedal

2013
m3/år
3 754 644
1 672 135
5 836 641
981 892
1 045 343
1 883 349

2013
l/pe*d
304
281
318
290
226
252

2014
m3/år
3 808 969
1 611 696
5 481 273
975 231
1 066 336
2 020 953

2014
l/pe*d
304
264
294
280
220
264

2015
m3/år
3 578 656
1 611 325
5 620 731
912 421
1 052 443
1 992 753

2015
l/pe*d
281
259
299
268
217
252

2016
m3/år
3 649 871
1 611 573
5 923 718
858 711
1 074 332
2 272 220

2016
l/pe*d
275
253
309
247
216
284

Årstall
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I 2016 var det gjennomsnittlige spesifikke forbruket 279 l/p*døgn. På grunn av stor grad av urbanisering
antas det at Skedsmo og Lørenskog vil ha størst utfordring med å nå målet om reduksjon.

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

Årstall
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drikkevann

Vannkvalitet

Mattilsynet er NRVs tilsynsmyndighet i forhold til vannkvalitet. I 2016 oppfylte NRV alle kravene som
stilles til behandling av drikkevann i Drikkevannsforskriften. Kvalitetskravene til forsyningsvann og
nettvann ble også overholdt.
Gjennomsnittsverdier for råvann (Glomma), forsyningsvann, og nettvann

Gjennomsnittsverdier
for råvann
(Glomma), forsyningsvann
og nettvann01.01.02
2016.
Krav er iht. Forskrift
om vannforsyning
og drikkevann,
Krav er iht. Forskrift om vannforsyning og drikkevann, 01.01.02.

Enhet

Sensoriske parametere

Farge
Lukt

mg Pt/l

1

Smak

Råvann

Forsyningsvann

Største tillatte
konsentrasjon
20

25

<2

normal

normal

1

2016

Nettvann

Største tillatte
konsentrasjon
hos abonnent

<2

20

normal

-

normal

Turbiditet

FNU

5,4

<0,10

1

normal

Kimtall, 22°C ( 3 dager )

/ ml

1020

2

Koliforme bakterier

/100 ml

340

<1

Escherichia coli

/100 ml

80

Intestinale enterokokker

/100 ml

Clostridium perfringens

0,16

4

[ 100 ]

5

[ 100 ]

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

20

<1

<1

<1

<1

/100 ml

10

<1

<1

<1

<1

Konduktivitet v/ 25°C

mS/m

4,3

8,1

250

8,6

250

pH ( Surhetsgrad )

pH

7,2

7,4

6,5-9,5

7,9

6,5-9,5

Plantevernmidler - total
TOC 2

µg/l

-

ikke detektert

0,50

-

0,50

4,5

2,5

5,0

-

5,0

Mikrobiologiske parametere

Kjemiske og fysiske parametere

Andre parametere

mg C/l

Hardhetsgrad

d°H

Kalsium

mg Ca/l

1,7
10,5

10,8

< betyr mindre enn
Anm.1: Terskelverdimetoden er ikke brukt, men lukt og smak er vurdert
Anm.2: TOC betyr Total Organisk Karbon

Tabellen ovenfor viser gjennomsnittsverdier fra analyser av vann i 2016 sammenstilt med krav fra drikkevannsforskriften. Som tabellen viser er alle krav innfridd.
Analysene foretas av vår eget akkrediterte laboratorium, NorAnalyse. Tilgangen på eget driftslaboratorium
gir store fordeler i forhold til beredskap, kvalitet og kommunikasjon. Det gir også selskapet tilgang på spisskompetanse innenfor vannkvalitet og vannkjemi.
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investeringer

Oppsummering

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

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

Reservevannforsyning
Økt forsyningssikkerhet
Tilknytning av Gjerdrum som ny
eierkommune
Utover dette kommer mindre tiltak for bedring av
sikkerheten i anleggene, bedring av arbeids- og
innemiljøet samt utskifting av maskiner og utstyr.
Samlet sett er det investert 113 millioner kroner i
2016, hvorav 101 millioner kroner i forannevnte
hovedtiltak.

Selskapet har lagt til grunn en målsetning om
at dagens normalforsyning skal dekkes med
reservevann fra godkjente kilder og leverandører
innen utgangen av 2018. I praksis betyr det en
samlet reservevannforsyning på 575 l/s.
Ved utgangen av 2016 er status på etablering av
reservevannforsyning med avtaler og anlegg som
følger:
Ferdigstilt operativ reservevannforsyning med en
samlet forsyningskapasitet på 175 l/s, fordelt på:
•
Gjensidig reservevannforsyning med Oslo
kommune over Skillebekk.
•
Gjensidig reservevannforsyning med
Aurskog-Høland kommune.
•
Gjensidig reservevannforsyning med
Årnes VV ved Rånåsfoss.
Tiltak under utførelse som i hovedsak ferdigstilles
i 2017 vil gi en økt forsyningskapasitet på 200 l/s.
Tiltakene omfatter:
•
Gjensidig reservevannforsyning med Oslo
kommune gjennom Lørenskog.
•
Gjensidig reservevannforsyning med
Ullensaker kommune, parsell 1.

For å spare penger og redusere miljøbelastningen
tilstreber selskapet der det er mulig samordning
av tiltakene med våre eierkommuner eller andre
samarbeidspartnere. Samordning medfører
imidlertid at vi må forholde oss til en annen part
med tanke på saksbehandling og gjennomføring.
Konsekvensen kan være at noen tiltak må
gjennomføres tidligere og andre senere enn hva
som følger av vår opprinnelige handlingsplan.

Gjensidig reservevannforsyning med Ullensaker
kommune, parsell 2, som er under forprosjektering
og planlegges ferdigstilt i 2018, evt. første halvår
2019, vil gi en økt forsyningskapasitet på 200 l/s.

Av investeringene i 2016 er 45 millioner kroner
gjennomført som samordnede tiltak.

Selskapet har i 2016 kostnadsført 58 millioner
kroner til reservevannforsyning.

Reservevannforsyning

På bakgrunn av myndighetskravet til
reservevannforsyning, samt rasutsatte
svakhetssoner i råvannstunnelen som må utbedres,
er etablering av reservevannforsyning hovedfokus i
inneværende handlingsplanperiode.
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alternativ forsyning

Økt forsyningssikkerhet

Investering i økt forsyningssikkerhet omfatter bl.a.
tiltak som øker robustheten i vannbehandlingen,
tiltak som nye bassenger som sikrer
vannforsyningen ved kortvarig stans, dublering
av ledninger for å sikre vannforsyningen ved
langvarige brudd eller rehabiliteringer og utskifting
av dårlige ledninger.
I 2016 har selskapet:
•
Ferdigstilt dublert ledning til Sørum mellom
Frogner og Sørum kirke.
•
Ferdigstilt dublerte ledninger under		
Nitelva ved Hvam, samt skiftet et dårlig
ledningsstrekk på Hvam parallelt E6 sørover.
•
Ferdigstilt planlegging av nytt basseng
på Hektner i Rælingen. Grunnarbeider er
utført og bassenget ferdigstilles i 2017/2018.
Hatt under planlegging et samordnet tiltak med
Nittedal kommune i Nitelva fra Hvam til Slattum.
NRV skal legge ny hovedvannledning til Nittedal for
å erstatte en risikoledning i ustabil grunn parallelt
med Nittedals nye overføringsledning for avløpsvann mot NRA. Prosessen med offentlige tillatelser
til tiltaket har tatt lenger tid enn forutsatt da statlige
myndigheter har brukt tid for å avklare hvilket lovverk tiltaket skal behandles etter.
Selskapet har i 2016 kostnadsført 29 millioner
kroner til økt forsyningssikkerhet.

Tilknytning av Gjerdrum som
ny eierkommune

Tilknytning av Gjerdrum til ledningsnettet
skjer i sin helhet gjennom samordnede tiltak.
Vannledningen samordnes med MIRAs
avløpsledning hele vegen fra Frogner til Ask. I
tillegg er ny vannforsyning til Gjerdrum samordnet
med gjensidig reservevannforsyning mellom NRV
og Ullensaker kommune fra Frogner til Esval ved E6.
I 2016 har tiltaket vært under utførelse og
ferdigstilles klart for drift i løpet av 1. halvår 2017.
Selskapet har i 2016 kostnadsført 14 millioner
kroner til tiltaket. Samlet kostnadsramme for
tiltaket er 40 millioner kroner.
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Leveringssikkerhet
Leveringssikkerhet handler i første rekke om et
stadig fokus på gode driftsrutiner. Når uforutsette
hendelser allikevel oppstår, er det i tillegg viktig
med gode beredskapsrutiner. Konsekvensen av
hendelser kan reduseres ved å bemanne oss med
erfarent og kompetent driftspersonell. Fokuset
på leveringssikkerhet er en sentral del av NRVs
hverdag.

Reservevann

Beredskapslovgivningen i Norge legger til grunn at
alle vannverkseiere i tillegg til drikkevannsforsyning
under normale forhold, skal sikre levering av tilstrekkelige mengder drikkevann også i de tilfeller der
normal forsyning koples ut. Reservevannforsyning
baseres på leveranse av vann fra en alternativ hovedkilde gjennom det ordinære ledningsnettet. NRV har
valgt å dekke opp dette ved å knytte seg til omkringliggende vannverk gjennom gjensidige avtaler om
utveksling av reservevann.
Ved utgangen av 2016 hadde NRV sammenkoblinger
for utveksling av reservevann med Aurskog-Høland
kommune (65 l/s) og Oslo kommune (135 l/s), totalt
200 l/s.
I tillegg til dette har NRV inngått forpliktende avtaler
om utveksling Ullensaker kommune (200 l/s), Årnes
Vannverk SA (20 l/s) og Gimilvann SA (12 l/s) og
økning av utvekslingen med Oslo (opp til 285 l/s).
Sammen med avtalen med Aurskog-Høland kommune vil dette gi 100 % dekning av reservevann.
Dette skal oppnås innen 2020.
NRV kan også levere opp til 250 l/s fra våre krisevannskilder, men dette fra enkel vannbehandling
som gir vann med noe mer smak og farge.

Nødvann

I tillegg til reservevann skal det også være på plass
systemer for leveranse av Nødvann. Nødvann er vann
fra godkjente vannverk som distribueres uten bruk av
ledningsnettet.
NRV samarbeider med kommuner i Oslo-regionen
om vår Nødvannsberedskap. 2016 var det første året
der systemet ble tatt i bruk både i øvelser og for
vannforsyning ved hendelser på kommunalt nett.
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kostnadsutvikling
NRV
Kostnadsutvikling

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

Med
2013driftskostnad
som referanseår
selskapetskal
i gjeldende
hovedplan
fastsatt
følgende mål: 2014-2017."
"Netto
prhar
innbygger
ikke øke
gjennom
hovedplanperioden
“Netto driftskostnad pr. innbygger skal ikke øke gjennom hovedplanperioden 2014-2017.”
Tabellen viser at netto driftskostnad pr innbygger er redusert med 5% fra 2013 til 2016, og målet for kostnadseffektivitet er dermed oppfylt.
Tabellen viser at netto driftskostnad pr innbygger er redusert med 5% fra 2013 til 2016, og målet for
kostnadseffektivitet er dermed oppfylt.

Driftskostnader (mill. kr)
Driftskostnader uten inflasjon (i 2013 kroner)
Vannsalg (mill. m3/år)
Driftskostnad i kr/m3
Kostnadsendring kr/m³ ift. 2013
Netto driftskostnad i kr/person
Kostnadsendring kr/person ift. 2013

2013
42,1
42,1
16,1
2,61
294

2014
41,6
40,4
15,9
2,54
-3 %
277
-6 %

2015
45,2
42,6
15,8
2,70
3%
284
-3 %

2016
45,9
42,0
16,4
2,56
-2 %
278
-5 %

Driftskostnader er ekskl. kapitalkostnader (renter og avdrag/avskrivninger). Kostnader til prosjekter
som etter regelverket skal føres på drift, er fratrukket. Det er også NorAnalyses kostnader, som er eget
Driftskostnader er ekskl. kapitalkostnader (renter og avdrag/avskrivninger).
selvkostområde. Driftskostnader er videre redusert for inntekter fra andre aktiviteter enn kommunens
Kostnader
som etter
regelverket
føresavpå
drift, er fratrukket.
Det errelatert
også Noranalyses kostnader, som er eget selvkostområde.
selvkost
samttil
forprosjekter
strøm og nettleie.
Som følge
av en ny skal
vurdering
regnskapsreglene
er kostnader
er videre
fortallene
inntekter
fra andre aktiviteter
tilDriftskostnader
reaktivering av kull
trukket redusert
ut for å gjøre
sammenlignbare
med 2013. enn kommunens selvkost samt for strøm og nettleie.
Som følge av en ny vurdering av regnskapsreglene er kostnader relatert til reaktivering av kull trukket ut for å gjøre tallene sammenlignbare med 2013

Fordeling av overskudd fra 2015

I 2015 gikk selskapet med overskudd, som er trukket fra med et tilsvarende beløp ved fakturering av vannkjøp
i 2016. Fratrekket er fordelt på kommunene etter andel av vannkjøp i 2015.

Kommune
Skedsmo
Lørenskog
Rælingen
Fet
Sørum
Nittedal
Sum
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Vannkjøp i 2015
(m3)
5 620 731
3 848 160
1 611 325
912 421
1 052 443
2 712 549
15 757 629

Relativ andel
Fordelt overskudd
(%)
fra 2015 (mill. kr.)
35,67 %
816 147
24,42 %
558 764
10,23 %
233 969
5,79 %
132 486
6,68 %
152 818
17,21 %
393 870
100 %
2 288 054
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rapportering av driften

RAPPORT FRA DRIFTEN

Vannproduksjonen har i 2016 vært stabil uten større
hendelser.
Som i 2015, har vi også i 2016 hatt hendelser
med store og brå økninger av turbiditet og
fargetallet i råvannet. Disse hendelsene setter
vannbehandlingsprosessen under press, og
reduserer maksimal behandlingskapasitet.
I løpet av året har det kun oppstått én lekkasje
på NRVs ledningsnett, og dette var en mindre
hendelse. Deler av årsaken til dette er at en
del kritiske ledningstrekk har blitt utbedret.
Vi ser også at lekkasjefrekvensen øker med
økt vanntemperatur, og sommertemperaturen i
Glomma 2016 var lavere enn i en del tidligere år.
Andelen av produsert vann som tapes via lekkasjer
fra NRVs ledningsnett var i 2016 tilnærmet
neglisjerbart (0,7 %).

Strømforbruk, kWh
Produsert vannmengde, m3
Spesifikt strømforbruk, kWh/m3
Reduksjon fra foregående år
Midlere årlig reduksjon siden 2013

I 2016 har rundt 1 200 m eksisterende ledning
blitt byttet ut. I tillegg har rundt 5 500 m nytt
ledningsanlegg blitt satt i drift. Disse arbeidene har
vært på Hvam i Skedsmo og i Sørum.
Ledningene som har blitt byttet ut har
vært på strekk med hyppige lekkasjer, og
nyanleggene har utført for å bedre kapasitet og
forsyningssikkerheten.

Lekkasjer på NRVs ledninger

Lekkasjer fra NRVs ledningsnett faktureres ikke
kommunene direkte, men selskapet har allikevel
produksjonskostnader for dette vannet, som
belastes våre eiere.

UTSKIFTING AV LEDNINGSTREKK

ENERGI

Energiforbruket pr. m3 behandlet og levert vann
skal for hvert av årene 2014 - 2017 reduseres med
1,5 %. 2013 er referanseår. Gjennomsnittlig årlig
spesifikt strømforbruk med utgangspunkt i 2013
har til og med 2016 økt med 0,02 % i snitt.
I begynnelsen av 2016 ble nytt avfuktings- og
ventilasjonssystem satt i drift. Dette er et viktig
tiltak for arbeidsmiljø og levetiden på teknisk
utrustning, men er en strømkrevende prosess.
Forbruket til avfukting er ikke trukket ut fra
beregningene ovenfor.
I løpet av 2016 har energiforbruket i alle
installasjonene blitt kartlagt for å gi et
godt beslutningsgrunnlag for prioritering
av tiltak. Selskapet arbeider videre med å
definere gode tekniske løsninger for fremtidig
energioptimalisering.

2013
14 434 527
17 945 695
0,80

2014
13 871 355
17 592 684
0,79
1,97 %
1,97 %

2015
13 353 464
16 816 798
0,79
-0,71 %
0,32
0,64 %

2016
14 128 268
699 415
312
17 555
0,80
-0,53 %
-1,35
-0,02
-0,08 %

Tabellen ovenfor oppsummer energiforbruket og beregning av spesifikt energiforbruk i målperioden.
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HMS

HMS står i fokus i vår arbeidshverdag. «Stopp
opp – tenk HMS» er gjennomgående i alle
arbeidsoppgavene vi gjennomfører. Dette
fokuset er ofte det som skal til for å redusere
sannsynligheten for en uønsket hendelse. I denne
sammenhengen er også sikker jobbanalyse
et viktig verktøy for å avdekke eventuelle
risikomomenter og sette inn risikoreduserende
tiltak.
Vi har også et fokus på nestenulykker. Med dette
kan vi på et tidlig tidspunkt ta grep for å hindre
uønskede hendelser.
HMS-dager for alle ansatte gjennomføres
regelmessig. I 2016 ble det gjennomført to ganger.
Dagene inneholdt ulike HMS-relaterte foredrag og
aktiviteter. Alle ansatte gis nødvendig opplæring
før oppgaver tildeles.
I 2016 hadde NRV ingen innmeldte skader som
medførte sykefravær.
Hvert år utarbeider alle avdelinger sine HMShandlingsplaner tilpasset virksomheten.
Disse følges opp og rapporteres årlig til
hovedverneombud og ledelsen.
Verneombudene og deres innsats er en viktig
del av HMS-arbeidet. De deltar aktivt i to årlige
vernerunder i tillegg til det daglige fokuset på
HMS. Verneombudene møtes regelmessig i
verneombudsmøter og har god og regelmessig
dialog med ledelsen.
Arbeidsmiljøutvalget avholdt i 2016 fire ordinære
møter. Utvalget består av tre representanter fra
de ansatte, tre fra ledelsen og en representant fra
bedriftshelsetjenesten.

KVALITET OG YTRE MILJØ

NRA og NRV er sertifisert etter ISO 9001 og
ISO 14001. I 2016 gjennomførte Teknologisk
Institutt en sertifiseringsrevisjon av begge
sertifiseringsområdene. Sertifiseringsrevisjonen
resulterte i tre anmerkninger og to
forbedringsforslag.
Internt er det gjennomført revisjoner innenfor ni
ulike områder.
Kvalitets- og miljøledelse er ledelsesstyrte
prosesser. For å sikre at styringssystemet fungerer
etter hensikten, og for å identifisere planer som
har en innvirkning på styringssystemet har
ledelsen en årlig gjennomgang.
Styringssystemet skal sikre at vi jobber etter
gode rutiner, at oppgaver blir gjennomført og
dokumentert til rett tid. Det arbeides med stadig
forbedring. I den forbindelse er registrering og
kartlegging av avvik et viktig verktøy.
NorAnalyse er akkreditert etter ISO 17025
innenfor kjemiske og mikrobiologiske analyser,
samt akkreditert prøvetaking. Norsk Akkreditering
gjennomførte i 2016 et oppfølgingsbesøk hos
NorAnalyse. Ved dette besøket ble det gitt elleve
vesentlige avvik og to mindre avvik.

EKSTERNE TILSYN

I 2016 gjennomførte Mattilsynet et tilsynsbesøk
hos NRV med fokus på beredskap og IKTsikkerhet. Det ble ikke avdekket forhold som fører
til påpeking av plikt eller varsel om vedtak.
Anlegget i Hauglifjell er et særskilt brannobjekt.
I 2016 gjennomførte Nedre Romerike brannog redningsvesen IKS et tilsyn. Det ble ikke
konstatert avvik ved tilsynet.

Selskapet er IA-bedrift og jobber systematisk
for et godt arbeidsmiljø hvor vi tar vare på
hverandre. Målet er et sykefravær på under 5,0 %
(kort og langtidsfravær). For 2016 var det totale
sykefraværet i NRV og NRA på 4,2 %, hvorav
langtidsfraværet utgjorde 1,8 %.
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aktuelle saker i 2016

Risiko- og sårbarhetsanalyse

I opptakt til rullering av hovedplan med
handlingsplan som skal foretas i 2017, har NRVs
Risiko- og sårbarhetsanalyse blitt rullert i 2016.
Som en del av dette har det også blitt foretatt en
komplett Mikrobiell barriere analyse (MBA) av
vannbehandlingsprosessen. Det har også blitt
gjennomført en vurdering av risiko for utslipp til
råvannskilden. Arbeidet har omfattet modellering og
beregning av tilrenningstider av potensielle utslipp til
vannverkets inntak.
Analysene er gode verktøy for å avklare risikoer,
sårbarheter og forbedringsmuligheter som selskapet
må jobbe videre med. Kvalitet- og leveringssikkerhet
er sentrale deler av selskapets pågående fokus.

Høy aktivitet i NorAnalyse

I løpet av 2016 har det det vært foretatt et lite
generasjonsskifte i NorAnalyse med pensjonsavgang
og nyansettelse. Opplæring av nye personer på et
akkreditert laboratorium er tidkrevende, men til tross
for dette har omfanget av analyser vært høyere enn på
mange år.
I tillegg til å bli benyttet av NRV og NRA, leveres det
vannprøver fra eierkommunene til analyse. Vi ser også
at laboratoriet mottar et stort omfang av prøver fra
omkringliggende vannverk og private virksomheter.

Prosessene har blitt utført med en stor del av
egeninnsats for å øke de ansattes kunnskap og
forståelse for eget system.

Reservevann fra Oslo over
Gjelleråsen

Som nevnt tidligere i rapporten, ble løsningen for
utveksling av reservevann med Oslo på Gjelleråsen
ferdigstilt. Dette forbedrer forsyningssikkerheten
i dette området, men vannet kan også føres inn i
sentrale deler av NRVs forsyningsområde.

Lærlinger i NRV

I løpet av 2016 besto en lærling fagprøven i Kjemi/
prosess. I august tok vi imot en ny lærling i samme
fag fra Sørumsand vgs. Vi håper å være en attraktiv
lærlingeplass, og oppfølgingen av lærlingene er
også en utfordrende og inspirerende oppgave for
driftsoperatørene i vannverket.
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STYRETS BERETNING 2016

STYRETS VIRKSOMHET

Styret har i 2016 avholdt syv styremøter og har i
disse møtene behandlet saker som tilligger styret i
henhold til lov og selskapsavtale.

er risikoen knyttet til fremtidige resultater liten når en
ser flere år under ett. For det enkelte år vil det kunne
oppstå regnskapsmessig merforbruk (underskudd)
eller mindreforbruk (overskudd).

Det har vært avholdt to representantskapsmøter i
2016, hvor styret har fremmet syv saker til behandling.

Strømkjøp utgjør en betydelig driftskostnad, og svingninger i kraftprisen vil ha betydning for resultatet
det enkelte år.

RESULTAT, UTVIKLING OG RISIKO

I samarbeid med NRA er en ny strategiplan utarbeidet. Strategien ble presentert representantskapene
2016 og legges frem for behandling av representantskapene våren 2017.

NRV har inntekter fra produksjon og levering av
drikkevann og fra salg av analyser. Inntektsdekningen
er beregnet i henhold til KMD H-3/14, gjeldende
retningslinjer fra 2016 for beregning av selvkost for
kommunale betalingstjenester.

Styret vurderer den operasjonelle risiko som lav. Med
operasjonell risiko menes risiko for hendelser som
påvirker selskapets evne til å levere de tjenester som
tilligger selskapet.

Regnskapet er ført i tråd med kommunale regnskapsprinsipper, etter bestemmelser om dette i selskapsavtalen.

Selskapet hadde driftsinntekter i 2016 på 88,7 mill.
kr, mot 77,8 mill. kr i 2015. Et mindreforbruk (overskudd) på 2,2 mill. kr fra 2015 ble trukket fra med
et tilsvarende beløp ved fakturering av vannkjøp i
2016. Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) i
2016 er på 1,5 mill. kr. Overskuddet er hovedsakelig
knyttet til reduserte personalkostnader grunnet overføring fra drift til investering 3,1 mill. kr.
Selvkostkalkylen viser mindreforbruk (overskudd) på
4,6 mill. kr. Det er selvkost som skal legges til grunn
for kommunens kostnader. Over-/ underforbruk blir
avregnet mot inntektene fra kommunene påfølgende
år.
Styret foreslår at fakturering av eierkommunene i
2017 reduseres tilsvarende, da selskapsavtalen sier at
selskapet ikke skal ha fondsmidler.
Selskapets likviditet var ved overgangen til 2016 god,
og selskapet disponerer ved årsskiftet 55,6 mill. kr i
likvide midler. Av dette utgjør 46,4 mill. kr lånte, men
foreløpig ikke anvendte investeringsmidler. NRV er
eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapets
gjeld har flytende rente. Selskapets investeringer
finansieres etter lånebetingelser styrt av markedet,
og benytter p.t. NIBOR-basert rente. Sett i forhold
til markedet har vi gode rentebetingelser grunnet lav
økonomisk risiko for långiver.
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Kommunene faktureres forskuddsvis. Siden inntekts
grunnlaget fra eierkommunene er basert på selvkost,

INVESTERINGER

Samlede investeringer i 2016 var på 113,8 mill. kr
mot budsjettert 178,1 mill. kr.
Avviket skyldes i hovedsak to prosjekter:
•
Samarbeidsprosjektet med Nittedal kommune og NRV om felles ledningsanlegg
mellom Hvam og Slattum. Statlige
myndigheter har vært usikre på hvilket lov
verk som skal legges til grunn for tillatelse.
Etter søknad konkluderte NVE om at
tiltaket ikke var konsesjonspliktig. Saken
er deretter forelagt Fylkesmannen.
Saksbehandlingsprosessen har forsinket
tiltaket og medført et avvik i investering på
40 mnok.
•

Samarbeidsprosjektet mellom MIRA og
NRV om felles ledningsanlegg mellom
Frogner og Ask i Gjerdrum. Oppstart 		
anleggsarbeid ble forsinket grunnet 		
manglende grunneieravtaler. Vann til
Gjerdrum vil foreligge i løpet av 2. kvartal
2017. Forsinket oppstart har medført redusert
kostnad i 2016 med tilsvarende økning i 2017.
Faktisk avvik ca. 23 mnok.

•

Samlet avvik for det to prosjektene
er ca. 63 mnok.

Differanse mellom forventet og faktisk investerings
nivå har ikke gitt konsekvenser for driften.
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styret - nrv iks

STYRETS KONTROLLOPPGAVE

Daglig leder avgir hvert kvartal en kvartalsrapport
til styret. Rapporten er bygget opp med sikte på
å dekke styrets behov for å kunne ha tilstrekkelig
oversikt over driften og selskapets stilling. 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.
Styret har mottatt revisjonsrapport nr. 3 fra revisor i
2016. Administrasjonen har innført kontrollrutiner
etter anbefalinger fra revisjonsrapport nr. 3. Innkjøp
foretas i tråd med lov om offentlige anskaffelser og
det foreligger et delegeringsreglement som regulerer
hvilke anskaffelser som skal behandles av styret.

HMS

Arbeidsmiljøet vurderes som godt. Det er innført
elektronisk meldesystem for skader og andre
vesentlige avvik fra normalsituasjonen. Gjennom året
har det ikke vært rapportert inn arbeidsskader som
har medført sykefravær. Det gjennomføres jevnlig
vernerunder (to ganger i 2016).
Arbeidsmiljøutvalget har i 2016 avholdt fire møter.

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

YTRE MILJØ

Selskapet 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 2016
ikke rapportert om hendelser i driften som har hatt
negative konsekvenser for miljøet. Alt slam som er
produsert ved vannbehandlingsanlegget i Hauglifjell
transporteres i rørledning fram til renseanlegget i
NRA for videre behandling.

May Rostad
Nestleder

Torbjørn Øgle Rud
Styremedlem

Bjørn Brodwall
Styremedlem

KVALITET

Krav til drikkevannskvalitet er gitt gjennom
drikkevannsforskriften. NRV har gjennom i
2016 ikke hatt noen kvalitetsavvik i forhold til de
kvalitetskravene som stiles for drikkevann. Selskapet
har ikke en tilfredsstillende reservevannforsyning.
Tiltak gjennomføres i pågående
investeringsprosjekter.

ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER

BEMANNING OG LIKESTILLING

Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt
som er av betydning for bedømmelse av regnskapet.
Mindreforbruk (overskudd) som vist i
selvkostkalkylen tilføres driften i 2016.

Gjennomsnittsalderen til de ansatte er 47 år, dvs. ett
år høyere enn foregående år. Selskapene tilstreber
en jevnere fordeling mellom kjønnene og en større
aldersspredning.

Bjørn Arne Skogstad
Styrets leder

Selskapet jobber for en stadig forbedring og har et
mål om et redusert energiforbruk pr. m3 produsert og
levert drikkevann. I 2016 ble det oppnådd en økning
på 0,53 %, noe under målet om reduksjon på 1,5 %.

Sykefraværet (samlet i NRV og NRA) var i 2016 på
4,15 %, hvorav korttidsfraværet (<16 dager) utgjør
2,2 %. De tilsvarende tallene for 2015 var hhv.
5,5 % og 3,0 %. Sykefraværet i 2016 ligger under
målsetningen på 5 %.
NRV er en kommunalteknisk virksomhet. Av
de ansatte er 39 % kvinner og 61 % menn. I
ledergruppen (felles for NRV og NRA) er en av syv
kvinner. I styret er tre av fem valgte medlemmer
kvinner.
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ORGANSIASJONEN

Inger-Lise Melby Nøstvik
Styremedlem

Etter styrets oppfatning gir fremlagt driftsregnskap,
investeringsregnskap og balanse med noter et riktig
bilde av selskapets resultat for 2016 og økonomiske
stilling ved årsskiftet.

Styret ønsker å takke daglig leder og alle ansatte for
godt utført arbeid i 2016.

Renata Muzyka-Gniady
Ansattes representant

Thomes Trømborg
Daglig leder NRV/NRA
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Bjørn Arne Skogstad
Styrets leder

Torbjørn Øgle Rud
Styremedlem

May Rostad
Styrets nestleder

Bjørn Brodwall
Styremedlem

Inger-Lise Melby Nøstvik
Styremedlem
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Thomes Trømborg
Daglig leder
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DRIFTSREGNSKAP 01.01 - 31.12

INVESTERINGSREGNSKAP 01.01 - 31.12

Beløp i NOK 1000

Beløp i NOK 1000

Note regnskap	

BUDSJETT

regnskap

7 398

5 808

9 227

		2016

2016

2015

DRIFTSINNTEKTER

	Note regnskap	

BUDSJETT

regnskap

113 825

178 125

108 552

113 825

178 125

108 552

		2016

2016

2015

INVESTERINGER

Andre salgs- og leieinntekter		
Overføringer med krav til motytelse

7

81 286

79 138

68 620

Sum driftsinntekter

9

88 684

84 946

77 847

Investeringer i varige anleggsmidler

2,11

Årets finansieringsbehov		
FINANSIERT SLIK

DRIFTSUTGIFTER
1,6,9

26 404

29 889

25 385

Bruk av lånemidler		

113 784

178 125

108 552

Kjøp av varer og tj. som inngår i foretakets tj. prod.

6,9

34 863

34 441

32 805

Inntekter fra salg av anleggsmidler		

41

0

0

Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. prod.

9

4 306

4 302

2 881

Sum ekstern finansiering		

113 825

178 125

108 552

-6

0

69
Bruk av tidligere års udisponert		

0

0

0

Sum finansiering		
113 825
178 125

108 552

Personalkostnader

Overføringer

8,9

Avskrivninger

2

11 371

12 352

11 121

Sum driftsutgifter		

76 938

80 984

72 261

3 962

5 586

BRUTTO DRIFTSRESULTAT		
11 746

udekket/udisponert		0

0

0

FINANSPOSTER
Renteinntekter og utbytte		

642

920

1 193

Sum eksterne finansinntekter		

642

920

1 193

Renteutgifter og låneomkostninger		

9 972

7 633

7 956

Avdrag på lån		

14 512

12 352

11 307

19 985

19 263

Sum eksterne finansutgifter		
24 484
Resultat eksterne finanstransaksjoner		

-23 842

-19 065

-18 070

Motpost avskrivninger		

-11 371

-12 352

11 121

-2 751

-1 363

2 288

3 651

2 288

3 651

-463

2 288

Netto driftsresultat		
-724
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbr.

5

2 288

Sum bruk av avsetninger		
2 288

Regnskapsmessig Mer-/mindreforbruK (-/+)

26

1 563
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BALANSE - EIENDELER Regnskap 31.12

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD Regnskap 31.12

Beløp i NOK 1000

Beløp i NOK 1000

Note

2016

2015

ANLEGGSMIDLER

Note

2016

2015

Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift)

5

1 563

2 288

5

0

0

10

19 257

14 412

EGENKAPITAL

Faste eiendommer og anlegg

2

525 103

422 795

Utstyr, maskiner og transportmidler

2

35 854

35 675

Regnskapsmessig merforbruk (Drift)

Pensjonsmidler

1

19 746

17 042

Kapitalkonto

Sum anleggsmidler		
580 703
475 512

Sum egenkapital		
20 820
16 700
LANGSIKTIG GJELD

OMLØPSMIDLER
Kortsiktige fordringer

3,7

25 479

14 833

Premieavvik

1

-75

-460

Kasse, bankinnskudd

4

55 596

47 889

Sum omløpsmidler		
81 000
62 261

SUM EIENDELER 		
661 703
537 773

Pensjonsforpliktelser

1

21 589

20 516

Andre lån

3

565 377

455 149

Sum LANGSIKTIG GJELD		

586 966

475 665

8

53 917

45 408

Sum KORTSIKTIG GJELD		

53 917

45 408

KORTSIKTIG GJELD
Annen kortsiktig gjeld

SUM egenkapital OG GJELD		
661 703
537 773
MEMORIAKONTI
Ubrukte lånemidler		

25 619

14 604

Motkonto for memoriakontiene		

-25 619

-14 604
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Bjørn Arne Skogstad
Styrets leder
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Torbjørn Øgle Rud
Styremedlem

May Rostad
Styrets nestleder

Bjørn Brodwall
Styremedlem

Inger-Lise Melby Nøstvik
Styremedlem

Renata Muzyka-Gniady
Ansattes representant

Thomes Trømborg
Daglig leder
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NOTER

Note 1

PENSJON

Beløp i NOK 1000

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 regn
skapsrelaterte, men som kan være utfyllende
og ha betydning for brukeren av regnskapet.

Regnskapsprinsipper

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

Klassifisering og vurdering av
balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter
poster som forfaller til betaling innen ett år etter
anskaffelsestidspunktet, samt poster som
knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster
er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig
gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld
balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost,
men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall
som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp
på etableringstidspunktet. Kundefordringer
og andre fordringer er oppført i balansen til
pålydende.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler aktiveres i balansen og
avskrives med like store årlige beløp over

levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene
starter året etter at anleggsmiddelet er
anskaffet/tatt i bruk i virksomheten.
Selskapet følger KRS nr. 4 Avgrensning mellom
driftsregnskapet og investeringsregnskapet.
Standarden har særlig betydning for skillet
mellom vedlikehold og påkostning i forhold
til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å
opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå
utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som
representerer en standardhevning av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen
utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres
på anleggsmiddelet i balansen.

Skatt

Virksomheten er ikke skattepliktig så lenge
den driver uten erverv som formål. Imidlertid
har selskapet omsetning til kunder, utover
eierkommunene og Nedre Romerike Avløpsselskap IKS, knyttet til forretningsområdet
laboratorievirksomhet. Denne del av virksomheten ansees for å være skattepliktig.
Skattekostnad består av betalbar skatt og
endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel
er beregnet på forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og
gjeld. Utsatt 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				
Selskapet har i 2015 overført sine pensjonsordninger fra DNB til KLP. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser.
Ytelsene er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene
fra folketrygden. I tillegg har selskapet en tariffestet førtidspensjonsordning (AFP).		
					
Regnskapsføring av pensjon				
Etter § 13 i forskrift om årsregnskap for kommuner mv. skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er
beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på
en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom
disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og
skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år.		
					
Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis
anleggsmidler og langsiktig gjeld.
Tilleggsinformasjon

NRV IKS har samarbeidsavtale med NRA IKS om felles personale. Gjennomsnittlig antall årsverk har tilsammen vært
81,4, hvorav omlag 17,8 årsverk har sitt ansettelsesforhold i NRV og resten i NRA. Personalkostnader fordeles på basis av
estimert, virkelig arbeidstid. Pensjonsnoten er likevel satt opp med bakgrunn i ansettelsesforhold. Pensjonsmidler vises i
balansen uten arbeidsgiveragift, mens pensjonsforpliktelser vises i balansen tillagt arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse (dvs. pensjonsforpliktelser fratrukket pensjonsmidler).

Økonomiske forutsetninger
2016
2015
Forventet avkastning pensjonsmidler
4,60 %
4,65 %
Diskonteringsrente
4,00 %
4,00 %
Forventet årlig lønnsvekst
2,97 %
2,97 %
Forventet årlig pensjonsregulering
2,20 %
2,20 %
Forventet årlig G-regulering
2,97 %
2,97 %
AFP uttakssannsynlighet
50,00 %
50,00 %
Amortiseringstid		
7 år
7 år
Selskapet har endret prinsipp fra og med regnskapsåret 2015 ved at premieavviket nå amortiseres over 7 år.
Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik
Pensjonskostnad
2016
Årets pensjonsopptjening, nåverdi
1 037
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse
829
- Forventet avkastning på pensjonsmidlene
-844
Administrasjonskostnader
134
Netto pensjonskostnad (inkl. adm.)
1 155
Amortisering av premieavvik
-44
Endring netto aga
-38
Samlet kostnad		
1 073
Premieavvik		
Innbetalt premie (inkl. adm.)
Administrasjonskostnader
Netto pensjonskostnad
Årets premieavvik

2016
1 594
-134
-1 021
439

2015
989
788
-744
144
1 177
-95
324
1 406
2015
1 538
-144
-1 033
360

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik
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Brutto påløpte pensjonsforpl. pr. 31.12.
Pensjonsmidler pr. 31.12.
Netto pensjonsforpliktelser pr. 31.12.

2016
21 361
19 746
1 615

Arb.g.avg
3 012
2 784
288

2015
20 516
17 042
3 474

Arb.g.avg
2 893
2 403
490
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NOTER
Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik forts.
		
Årets premieavvik
Sum premieavvik tidligere år (pr. 01.01.)
Sum amortisert premieavvik dette året
Akkumulert premieavvik pr. 31.12.

2016
439
-460
-44
-65

Arb.g.avg
63
-65
-7
-9

2015
360
-668
-95
-404

Arb.g.avg
51
-94
-13
-57

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

Pensjonsmidl.
2016

Pensjonsforpl.
2016

Faktiske midler/forpliktelser (31.12. forrige år)
Estimerte midler/forpliktelser (01.01. dette år)
Årets estimatavvik (01.01.)

-17 801
17 042
-759

19 856
-20 086
-231

15 703
15 046
-657

19 108
18 719
389

Akkumulert avvik tidligere år (01.01. dette år)
Amortisert avvik dette år
Akkumulert estimatavvik 31.12. dette år

0
-759
0

0
-231
0

0
-657
0

0
389
0

Spesifikasjon av estimatavvik

NRV 2016

Pensjonsmidl.
2015

Pensjonsforpl.
2015

2016
565 377
0
565 377

2015
455 149
0
455 149

0

0

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

Note 4

Bankinnskudd

Beløp i NOK 1000

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

Note 5

2016
688
54 908
55 595

2015
566
47 323
47 889

Fond samt avsetninger/bruk av avsetninger

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

NOTE NR 2, Anleggsmidler

Note 2

Anleggsmidler

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

Beløp ii hele
Beløp
NOKtusen.
1000

Tekst
Anskaffelseskost pr.
01.01
Akkumulerte
avskrivninger pr. 01.01
Tilgang i regnskapsåret
Avgang i regnskapsåret
Avskrivninger i
regnskapsåret
Nedskrivning
Bokført verdi pr. 31.12

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Beløp i NOK 1000

Sum

45 470

57 717

4 272

129 392

321 119

557 970

Personalkostnader

2016

2015

-9 795
2 953
0

-6 476
2 216
0

-4 272
0
0

-41 778
135
0

-37 179
108 555
0

-99 500
113 859
0

-2 774
0
35 854

-917
0
52 540

-4 241
0
388 254

-11 371
0
560 958

20 074
2 830
3 090
410
26 404

18 952
2 850
3 223
360
25 385

0
0

-3 439
0
84 310

Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum

					

Gruppe 11	Inventar
Inventar
og maskiner.
Labutstyr
Gruppe
og maskiner.
Laboratorieutstyr
Gruppe 22
Bygning
Gruppe
Bygning
Gruppe 33
Gruppe
Kull Kull
Gruppe 44
Tuneller,
haller,
pulsator
Gruppe
Tunneler,
haller,
pulsator
Gruppe 55	Ledninger
Lednog
og pumpestasjoner,
pumpestasjoen, anlegg
tidligere
utgiftsført
Gruppe
anlegg
tidligere
utgiftsført

Note 3

Ytelser til ledende personer
2016
2016
2015
	Daglig leder Styret	Daglig leder
Lønn
1 154
410
1 485
Pensjonskostnader
208		
267
Annen godtgjørelse
37		
69

Fordringer og gjeld

Beløp i NOK 1000

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

32

2016
0
25 479
25 479

Nedre Romerike Vannverk IKS har samarbeidsavtale med Nedre Romerike Avløpsselskap IKS
og felles personale. Gjennomsnittlig antall årsverk har tilsammen vært 69. Personalkostnader
fordeles på basis av estimert, virkelig arbeidstid. For 2016 er lønnskostnadene fordelt med
52,15 % på NRV IKS og 47,85 % på NRA IKS.
Verdien av egeninnsats på investeringsprosjekter er overført investeringsregnskapet med
4,8 mill. kr mot 2,8 mill. kr i budsjettet.

2015
0
14 833
14 833

2015
Styret
381

Daglig leder er også daglig leder i Nedre Romerike Avløpsselskap 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/sikkerhetsstillese til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter.
Ledende ansatte har ikke avtale om bonus eller aksjebasert avlønning.
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Revisor
Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:

Midlertidige forskjeller
2016
62
30
85
177		

Revisjon
Teknisk bistand
Annen bistand
Sum

2015
60
15
47
123

Note 7 Overføringer mellom selskapet og eierkommunenen
Rådgivning er i hovedsak bistand vedrørende regnskapsfaglige spørsmål samt teknisk utarbeidelse
Beløp
i hele 1000
av
årsregnskap.
Note
7 Overføringer mellom selskapet og eierkommunenen
Beløpene er inkl mva.
Beløp i hele 1000
Beløpene
er inkl mva.
Note
7	Overføringer
mellom selskapet og eierkommunene
Beløp
i NOK 1000
Kommunen
som kunde av selskapet
Beløpene er inkl. mva.
Kommunen
som kunde av selskapet Inng.
Navn
Bevegelse
Kommunen
som kunde av selskapet
balanse
Inng.
FET
-63 Bevegelse
-314
NavnKOMMUNE
balanse
LØRENSKOG KOMMUNE
481
4 320
FET KOMMUNE
-63
-314
NITTEDAL KOMMUEN
648
-463
LØRENSKOG KOMMUNE
481
4 320
RÆLINGEN KOMMUNE
-137
-542
NITTEDAL KOMMUEN
648
-463
SKEDSMO KOMMUNE
-68
-2 231
RÆLINGEN KOMMUNE
-137
-542
SØRUM KOMMUNE
92
-409
SKEDSMO KOMMUNE
-68
-2 231
SØRUM KOMMUNE
92
-409
Inng.
balanse
Inng.
balanse

FET
NavnKOMMUNE
LØRENSKOG KOMMUNE
FET KOMMUNE
NITTEDAL KOMMUEN
LØRENSKOG KOMMUNE
RÆLINGEN KOMMUNE
NITTEDAL KOMMUEN
SKEDSMO KOMMUNE
RÆLINGEN KOMMUNE
SØRUM KOMMUNE
SKEDSMO KOMMUNE
SØRUM KOMMUNE

0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4 612
0
-4 612

Utsatt skatt

Utg.
balanse
Utg.
-378
balanse
4 801
-378
185
4 801
-679
185
-2 299
-679
-317
-2 299
-317

Utg.
balanse
Utg.
Bevegelse 0
balanse
0
0
0
0
0
0
0
0
4 612
0
4 612
Bevegelse

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Oms. i
perioden
Oms. i
5 916
perioden
30 904
5 916
20 334
30 904
10 852
20 334
37 476
10 852
7 068
37 476
7 068

Driftsinntekter
Driftsutgifter
Kapitalkostnader
Resultat før
mindreforbruk 2016

Oms. i
perioden
Oms. i
-3
perioden
-18
-3
-10
-18
0
-10
-261
0
-251
-261
-251

Inntekt fra
mindreforbruk 2015
Overskudd
Selvkostandel
2015

Skatt

Årets skattekostnad fremkommer slik:
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Årets betalbare skatt
Endring utsatt skatt
Virkning av endringer i skatteregler
Sum skattekostnad

56

65

Selvkostberegning - etterkalkyle

2016

Beløp i NOK 1000

Resultat før skatt
Endring i midlertidige forskjeller
Årets skattegrunnlag

2015
258
0
258

Beløp i NOK 1000
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 timesbruk pr. selskap. Det skal i utgangspunktet være en selvkostkalkyle pr. kommune.
Dog har selskapet felles selvkostkalkyle som gir et riktig bilde. Kapitalkostnader består av kalkulatoriske
renter og avskrivninger.

2015gikk
gikkselskapet
selskapetmed
med2,2
2,2mill.
millkr
kr ii overskudd,
overskudd,som
somer
ertrukket
trukket fra
fra med
med et
et tilsvarende
tilsvarende beløp
beløp ved fakturering av vannkjøpDriftsinntekter
i 2016.
I I2015
Driftsutgifter
ved fakturering av vannkjøp i 2016.
I 2015 gikk selskapet med 2,2 mill kr i overskudd, som er trukket fra med et tilsvarende beløp ved fakturering av vannkjøpKapitalkostnader
i 2016.
Resultat før
mindreforbruk 2015

Note 8

2016
225
0
225

Selskapet er ikke skattepliktig så lenge det ikke har erverv som formål. Salg til andre enn
eierkommunene og Nedre Romerike Avløpsselskap IKS ansees som skattepliktig virksomhet.
Dette gjelder salg av analysetjenester.

Note 9

Kommunen
som
leverandør
av selskapet
Kommunen
som
leverandør
til selskapet
Navn
Kommunen
som leverandør til selskapet

Anleggsmidler
Underskudd til fremføring
Grunnlag utsatt skatt

2016
-15
34
91

2015
262
29
291

5
-8
-2
-6

79
-13
0
66

Inntekt fra
mindreforbruk 2014
Resultat
Selvkostandel

Selvkost
hele NRV

Selvkost
Selvkost
Vann	Noranalyse

Budsjett
hele NRV

88 684
65 567
20 779

82 002
59 009
20 589

6 682
6 557
190

84 946
68 633
18 712

2 338

2 404

-65

-2 399

-2 288
4 626
106 %

-2 288
4 692
106 %

0
-65
99 %

-2 288
-111
100 %

Selvkost
Selvkost
Vann	Noranalyse

Budsjett
hele NRV

Selvkost
hele NRV
77 847
61 140
19 070

71 212
54 751
18 879

6 635
6 390
191

74 961
61 449
17 163

-2 363

-2 417

54

-3 651

-3 651
1 288
102 %

-3 651
1 234
102 %

0
54
101 %

-3 651
0
100 %
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Note 10	kapitalkonto
Note i10
Kapitalkonto
Beløp
NOK
1000

INNGÅENDE BALANSE pr. 01.01.
Investering i anleggsmidler
Avskrivninger
Avdrag på lån
Endring i netto pensjonsforpliktelse
Bruk av lån
UTGÅENDE BALANSE, pr. 31.12.
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2016
Debet

2016
Kredit
14 412
113 859

11 371

2015
Debet
11 121

14 512
1 631
113 784
19 259
144 414

2015
Kredit
13 478
108 583
11 307
717

108 552

144 414

14 412
134 085

134 085
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