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BÆREKRAFTIG,
LANGSIKTIG OG KOSTNADSEFFEKTIVE LØSNINGER
NRA IKS utgjør, sammen med eierkommunene og NRV IKS, en verdikjede av kritisk
viktighet for innbyggere, næringsliv og offentlig
virksomhet på Nedre Romerike.
Å levere kostnadseffektive vanntjenester
med høy kvalitet og høy sikkerhet til eierkommunene er et viktig oppdrag. Rensing
av avløpsvann er en av samfunnets viktigste
hygiene- og helsefaktorer, og en forutsetning
for moderne samfunnsutvikling.

THOMES
TRØMBORG
Daglig leder

Dette er et stort ansvar som må løses med
gode, bærekraftige, langsiktige og kostnadseffektive løsninger, slik at vi kan ligge i
forkant av befolkningsutviklingen.
Vi startet 2018 med ny organisasjon. Et bærende
prinsipp for reorganisering og rekruttering av
nye medarbeidere har vært at vi skal eie alle
prosesser som gjentas, mens spisskompetanse og kapasitet hentes inn for å ta topper
og unike oppdrag. Økt ressursutnyttelse,
styrket fagmiljø samt en mer tverrfaglig og
robust organisering, har styrket vår evne til å
løse vårt samfunnsoppdrag.
Med ferdigstillelse av Overløpsrenseanlegget
(OREA) høsten 2018, tar vi et stort steg mot
visjonen om nullutslipp av urenset avløpsvann. Når anlegget settes i drift vil vi kunne
håndtere tilrenning også ved kraftig nedbør,
snøsmelting og krevende grunnvannsforhold.

....GODT SAMARBEID MED VÅRE EIERE,
FELLES PRIORITERINGER OG NØDVENDIG
KOMPETANSE GJØR OSS GODT RUSTET
TIL Å MØTE FREMTIDEN............
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Etableringen av OREA har vært helt nødvendig
for å hindre utslipp av urenset avløpsvann
til en sårbar resipient. Investeringen på
258 millioner er god økonomi for eierkommunene. OREA vil gi en mer kostnadseffektiv
håndtering av overflatevannet enn om hver
av eierkommunene skulle håndtert dette på
egen hånd. OREA erstatter kostbar separering
av avløpsnettet i byområdene. Dermed blir
det totalt en lavere kostnad som skal fordeles
på abonnentene enn om hver av eierkommune
skulle separere overvann fra avløp gjennom
etablering av et separat rørnett for overvann i
alle byområder.

De senere årene har kapasiteten ved renseanlegget vært utilstrekkelig i ca. 250 timer pr. år.
Med OREA i drift forventes dette redusert til
ca. ti timer. Å bygge kapasitet for å håndtere
tilrenningen også de siste ti timene har blitt
vurdert som for kostnadskrevende.
Med kompetanse i egen organisasjon er vi godt
rustet til å følge opp vedtaket i representantskapet fra juni 2018 om å utrede hvordan
et eventuelt biogassanlegg bør bygges. Et
biogassanlegg vil kunne utnytte betydelige
ressurser i avløpsvannet, og er et nødvendig
bidrag for å gjøre vår virksomhet klimanøytral. I april 2019 skal representantskapet
fatte vedtak om det skal bygges et anlegg av
lokal eller regional karakter, og hvor det skal
lokaliseres. Det blir en viktig beslutning for
hele vår region.
For å møte forventet befolkningsvekst, strengere
miljøkrav og klimaendringer planlegges det
de neste årene betydelige investeringer i
infrastrukturen for vann- og avløp på Nedre
Romerike. For NRA er det et mål å ligge i
forkant, slik at eierkommunenes utvikling ikke
hindres av begrensninger i kapasiteten eller
kvaliteten på våre anlegg.
Med en forsterket organisasjon er vi godt
rustet for å drifte, vedlikeholde og oppgradere
infrastrukturen. Dette er grunnlaget for at vi
gjennom forebyggende vedlikehold og smarte
tidsriktige valg av investeringer kan levere
kostnadseffektive vanntjenester med høy
kvalitet og høy sikkerhet til eierkommunene
også i årene som kommer.

Thomes Trømborg
Daglig leder

NRA IKS ÅRSRAPPORT 2018

5

KLIMANØYTRAL I ÅR
2030, JAVEL!

ressursutnyttelsen i samfunnet. I tillegg gir
det lokal verdiskapning og grønne arbeidsplasser. Verdikjeden gir miljønytte i flere
omganger;
• redusert miljøbelastning fra avløpsslam
• som fornybar energi til erstatning for
fossil energi
• som biogjødsel med viktige næringsstoffer
som bl.a. nitrogen og fosfor og til erstatning for kunstgjødsel innenfor landbruket

En bieffekt av mer miljøvennlig drift, er
at det også er økonomisk lønnsomt for
innbyggerne på Nedre Romerike.
NRA IKS kan gi betydelige bidrag for å nå
målet om at Norge skal være klimanøytrale
allerede i 2030, slik Stortinget vedtok i juni
2016. At dette tidspunktet har rykket 20 år
nærmere krever at vi alle anstrenger oss
ekstra for å bidra.
Stortingsvedtaket i 2016 kom ikke som noen
overraskelse. Det ble implisitt vedtatt allerede
i klimaforliket i 2008. Der het det at Norge
skal nå målet om klimanøytralitet innen 2050,
men at det skal framskyndes til 2030 dersom
det kommer på plass en «global og ambisiøs
klimaavtale der også andre industriland tar
på seg store forpliktelser». Med Paris-avtalen
mente stortingsflertallet at vilkåret var oppfylt. For de aller fleste av oss blir det stadig
tydeligere at vi må ta grep for å bremse den
globale oppvarmingen.
Forpliktet til å bidra
Hva kan så NRA IKS bidra med? Vi kan bidra
til at virksomheten blir klimanøytral innen
2030. Konsekvensen hvis vi ikke lykkes med
det, er at andre virksomheter må bidra ekstra
for å kompensere, og det er begrenset hvor
mange virksomheter som er i posisjon og
motivert for stille opp der andre ikke bidrar i
tilstrekkelig grad.
Vår virksomhet er heldigvis godt posisjonert
for å bidra til å nå det nasjonale klimamålet.
I «Strategi NRV IKS og NRA IKS mot 2040»
skisseres tre hovedgrep:
• optimalisere energiforbruket gjennom
hele verdikjeden
• utnytte alle tilgjengelig ressurser i vann
og slam
• kun benytte fornybare innsatsmidler i
produksjonen
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• som «grønn» CO 2 til erstatning for fossil
CO 2 i kommersiell anvendelse, bl.a. i
veksthus

NRA IKS bruker betydelige mengder energi til
pumping og rensing. Effektivisering av energiforbruket i eksisterende anlegg og utnyttelse av
energien i avløpsvannet har et stort potensial.
For å kunne utnytte dette vil det kreves noen
investeringer. Målet er at NRA og NRV samlet
skal bli energinøytrale innen 2025. Dette er et
viktig skritt på veien mot å bli klimanøytral,
og vi har bare tiden og veien.

Miljøbedrift x 2
NRA IKS og NRV IKS skal være miljøbedrifter
i ordets dobbelte forstand. For det første har
virksomhetene som formål å forvalte vannressursen fra vi låner den i Glomma til
vi leverer den tilbake til naturen. I mellomtiden
har innbyggerne på Nedre Romerike fått
drikkevann med kvalitet i verdensklasse, og
avløpsvannet er blitt renset slik at det ikke
forurenser naturen.

Det største bidraget for å gjøre virksomhetene klimanøytrale, er å utvinne biogass
fra avløpsslam, og nyttegjøre varmeenergien
i vann.

For det andre skal vi, på vegne av innbyggerne
på Nedre Romerike, drive virksomheten på
en miljøvennlig og forsvarlig måte, og til
glede for oss alle.

Dagens behandling av avløpsslam er basert
på innblanding av brent kalk. Dette gir et godkjent hygienisert og stabilisert slam. Prosessen
er kalt Orsa-metoden. Metoden er kostnadskrevende, og økende slammengder som følge
av befolkningsøkning i eierkommune vil gi
ytterligere økning av driftskostnadene. Det
forventes at kravene knyttet til behandling
og anvendelse av avløpsslam vil bli skjerpet.
Hvorvidt Orsa-metoden vil tilfredsstille fremtidige krav til slambehandling og kvalitet er
usikkert.
Planlegger biogassanlegg
Bedre utnyttelse av slammet fra rensing av
avløpsvannet i RA-2 har vært tema siden tidlig
på 2000-tallet. NRA IKS’ Representantskap fattet
i juni 2018 vedtak om å gå i gang med innledende arbeider i et hovedprosjekt om
etablering av et biogassanlegg. Endelig
beslutninger om hvorvidt anlegget skal ha
kapasitet til å motta slam fra andre i regionen
og hvor anlegget skal ligge, fattes i april 2019.
Fra styrets side vil klimafotavtrykk,
belastning på nærmiljøet og kostnadseffektivitet være de styrende parametere i forhold til
hva vi vil anbefale overfor eierkommunene.
Produksjon av biogass er sirkulær økonomi i
praksis. Det gir en verdikjede som bidrar til å
redusere avfallsproblemer og bedre

LARS
NÆSS
Styrets leder
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OM NRA IKS
Nedre Romerike Avløpsselskap IKS
(NRA IKS) har som formål å rense avløpsvann
fra eierkommunene og levere det tilbake
til naturen. Selskapet skal også sørge for
betryggende behandling, mellomlagring og
sluttdisponering av slam som produseres i
renseanlegget. I tillegg har NRA IKS et driftsansvar for kommunale hovedledninger og
pumpestasjoner som er direkte knyttet opp til
selskapets anlegg. Denne tilleggsvirksomheten reguleres gjennom egne avtaler.
Avløpsvannet fra eierkommunene Lørenskog,
Rælingen og Skedsmo pumpes til rense-

anlegget på Strømmen, der slam blir skilt
ut. Renset avløpsvann slippes ut i Nitelva og
renner ut i Øyeren. NRA IKS renser
19,4 millioner m3 avløpsvann og produserer
19,2 tonn kalket slam.
Felles personalressurser for NRV IKS og
NRA IKS er ca. 100 årsverk, som bidrar til
kostnadseffektiv drift og god koordinering av
virksomhetene. Eierskapet utøves via
Representantskapet, og er regulert i selskapsavtalen. Selskapene drives etter selvkost og
har ikke som formål å tjene penger

FORMÅL OG VISJON
NRA IKS og NRV IKS har definert et felles formål og visjon. Formålet er å bidra med;

«RENT VANN – FOR DEG, MILJØET OG FREMTIDEN»
Visjonen for vårt arbeid er;

LANGSIKTIG OG BÆREKRAFTIG FORVALTNING AV VANNRESSURSENE
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PÅ VEI MOT 2040
Strategien
«NRV IKS og NRA IKS mot 2040» skal,
sammen med godt lederskap, bidra til at
virksomhetene ligger i forkant av samfunnsutviklingen.
Grunnleggende i strategien er det at våre
eiere skal kunne utvikle kommunene uten å
måtte ta hensyn til begrensninger i kapasiteten eller kvaliteten på våre anlegg. For at
innbyggerne skal kunne tilbys fremtidsrettede og kostnadseffektive vanntjenester må
nødvendige rammebetingelser og langsiktige
planer ligge til grunn.
Strategien bygger på en erkjennelse av at dagens løsninger ikke vil være tilstrekkelig for
å møte den befolkningsveksten og de klimaendringer som må forventes i regionen. De
innfrir heller ikke fremtidens forventninger
om tjenestetilbud og miljøhensyn fra myndigheter og innbyggere.
Strategien, bestående av seks delstrategier, tegner et overordnet bilde av retningen
selskapene skal ta de neste tiårene. Den
må konkretiseres gjennom prioriteringer og
aktiviteter i hovedplanene. Det bidrar til at
veivalg og løsninger kan tas i et langsiktig
perspektiv, til beste for innbyggerne på Nedre
Romerike.

UTFORDRINGER

Strategien tar utgangspunkt i fire utfordringer
som selskapet må møte.
Befolkningsvekst
Antall innbyggere i eierkommunene har mer
enn fordoblet seg over de siste 50 årene, og
forventes å øke i samme takt fremover. Det
krever at eksisterende utstyr vedlikeholdes
og oppgraderes, og at det i tillegg investeres
i ny infrastruktur.
Klimaendringer:
Klimaendringer fører til mer ekstremnedbør
som utfordrer kapasiteten i ledningsnettet og
avløpsrenseanlegget.
Miljøkrav
Stortinget har vedtatt at Norge skal være
klimanøytralt allerede i år 2030. Dette innebærer store endringer i vårt energiforbruk og
hvordan vi nyttiggjør oss de ressursene som
finnes i avløpsvannet.
Innbyggere og myndigheter har nå større
fokus på sårbare resipienter og menneskeskapt
påvirkning. Dette medfører en forventning
om bedre kontroll på hva vi tilbakefører til
naturen.
I tillegg forventes krav om å følge prinsippene
i den sirkulære økonomien, og at krav til
slamkvalitet skjerpes.
Smarte samfunn
Smarte samfunn vokser frem i høyt tempo
over hele verden, og vil prege utviklingen
på Nedre Romerike. For en interkommunal
leverandør av vanntjenester vil det få konsekvenser. Utviklingen går i retning av smarte
tjenester i hele verdikjeden fra vannet blir
pumpet opp fra Glomma, frem til brukeren,
og til det leveres tilbake til naturen.
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OVERORDNEDE MÅL

Seks overordnede mål er satt for å peke ut
veien mot visjonen. For hvert av de overordnede
målene er det i tillegg satt delmål.
Tilstrekkelig kapasitet – alltid
Innbyggerne i eierkommunene forventer alltid
å kunne ha rent vann i springen. Tilstrekkelig
kapasitet er prioritet nr. 1. Det krever systemer
som sikrer at det aldri er stans i leveransen,
kapasitet i forkant av befolkningsveksten og
produksjon som ligger i forkant av alle krav.
Dette fordrer aktivt vedlikehold, oppgraderinger
og betydelige investeringer.
Levere vannet tilbake med minst like
god kvalitet
NRV IKS og NRA IKS utgjør første og siste
del av samme verdikjede. Drikkevannet
som produseres skal være av beste kvalitet,
uavhengig av endringer i råvannskilden. Det
rensede avløpsvannet skal tilbakeføres med
en kvalitet som ikke forringer vassdragene.
Dette krever god overvåking av og kunnskap
om vassdraget.

Vannfaglig kompetansesenter
NRA IKS og NRV IKS skal være regionens
vannfaglige ressurs- og kompetansesenter.
Dette vil gjøre selskapene mer attraktive
og styrke evnen til å støtte eierkommunene
faglig. For å oppnå dette kreves riktig
kompetanse og deltakelse i relevante fagfora
og prosjekter.
Ledende på HMS-arbeid i vannbransjen
Vi skal være en sikker 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.
Kontinuerlig fokus på HMS medfører noe økte
drifts- og investeringskostnader, men er god
samfunnsøkonomi.
Kostnadseffektiv virksomhet
Bærekraftig utvikling forutsetter en bærekraftig økonomi. Dette innebærer kostnadseffektiv drift, smarte investeringer til riktig tid
og gode drifts- og samarbeidsmodeller, noe
som igjen fordrer riktig dimensjonert budsjett.

Klimanøytral virksomhet innen 2030
NRV IKS og NRA IKS skal forvalte de
ressursene som bevilges på en god og
forsvarlig måte. Selskapene er forpliktet til å
ta sin del av samfunnsansvaret for at Norge
skal nå de nasjonale klimamålene. Dette
innebærer at alle tilgjengelige ressurser i
vann og slam må utnyttes. Det skal kun
benyttes fornybare innsatsmidler i produksjonen.
Virksomheten skal bli energinøytral innen 2025.
Et biogassanlegg for å utnytte energien i
avløpsvannet er en forutsetning for å nå disse
målene.
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EIERSTYRING

STYRET

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

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

Eierkommunene utøver eierstyring i NRA IKS
gjennom Representantskapet, som er selskapets
eierorgan og øverste myndighet.
Hver eierkommunene har to medlemmer i
Representantskapet.

I tillegg til representantskapsmøter, som
finner sted minst to ganger årlig, avholdes
det eiermøter med representanter fra
eierkommunene, styret og daglig leder.
I samsvar med selskapsavtalen velger
Representantskapet styre, vedtar budsjett
og regnskap samt hovedplan for selskapet.
Utover dette forelegges saker etter behov.

Kommunestyret har instruksjonsrett overfor
sine medlemmer.

12

Representantskapets medlemmer i 2018

NRA IKS Styret 2018

Ole Jacob Flæten, leder		 Skedsmo
Tore Berg		 Skedsmo
Ragnhild Bergheim, nestleder		Lørenskog
Knut Berg		Lørenskog
Øivind Sand		 Rælingen
Gro Langdalen		 Rælingen
Hilde Thorkildsen		 Nittedal
Ketil N. Eger		 Nittedal

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Ansatt representant

NRA IKS ÅRSRAPPORT 2018

Lars Næss				(2013-2019)
Tone Therese Johansen		(2018-2021)
Hendrik R. Panman			(2010-2020)
Nina Kristiansen			(2013-2019)
Jan Ole Enlid			(2013-2019)
Tore Søsveen
(2018-2020)
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FELLES
ADMINISTRASJON
NRA IKS og NRV IKS benytter felles personalressurser, som kostnadsføres etter en egen
fordelingsnøkkel og loggført tid.

Daglig leder

Representantskapet
6 medlemmer

Thomes Trømborg

Nestleder

Torgunn Sætre

Avdelingsleder administrasjon

Ståle Murud

Styret
6 medlemmer

Avdelingsleder drift
Markus Rawcliffe

Avdelingsleder eiendom og anlegg

Ulf Engebraaten

Daglig leder
Thomes Trømborg

Avdelingsleder utvikling
Gunnar Bjørnson

....NRA IKS OG NRV IKS HAR
SOM FORMÅL Å BIDRA MED;
RENT VANNFOR DEG, MILJØET OG
FREMTIDEN............
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Kalitet/Miljø/HMS
Torgunn Sætre

HR/SIKKERHET
Dag Hogstad

IKT
Leif-Erik Mortén

NRA drift
Markus Rawcliffe

Utvikling
Gunnar Bjørnson

Eiendom og
anlegg
Ulf Engebraaten

Administrasjon
Ståle Murud
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Avløp i tall
487

452

272

Skedsmo

Lørenskog

Rælingen

liter

liter

liter

Levert avløpsvann
pr. innbygger

30

25

Skedsmo
56 %

20

Lørenskog
36 %

Gjennomsnitlig levert avløpsvann pr.
person (445 liter/døgn) er tre ganger
så stort som Norsk Vanns beregning
av spesifikt vannforbruk pr. person.
Differansen kan i all hovedsak tilskrives
overvann som følge av nedbør og
innlekking i ledningsnettet.
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Rælingen
8%

0
mill. m³
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Avløpsvann til NRA IKS

Eierkommunenes andel

NRA IKS mottok 19,4 millioner m³ avløpsvann fra
eierkommunene i 2018.

Skedsmo kommune leverte mest - 56 % - av det totale
avløpsvannet til NRA IKS i 2018.
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Produksjonskapasitet
Gjennomsnittlig døgntilførsel av avløpsvann i 2018 var
615 liter/sekund. Maksimal døgntilførsel var 1 523
liter/sekund. Det var ingen hendelser med overløp
når tilførselen var under 840 liter/sekund (grønn
sone) i 2018. Ved optimal drift kan renseanlegget

håndtere inntil 1 400 liter/sekund (gul sone).
For døgntilførsel over 1 200 liter/sekund ble alt
renset i 47,5 % av tiden. Målet er 90 % av tiden.
Dette kan i stor grad tilskrives større byggearbeider.

Slamressursen
19 230 tonn slam ble levert som jordforbedringsmiddel til landbruket
i 2018. I de perioder av året der landbruket ikke tar imot slam, blir
det mellomlagret i Krogstad Miljøpark i Sørum.
16
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P

N

95,5 %

78,0 %

NRA IKS renset 95,3 % av fosforet i tilført avløp i 2018,
kravet er 93 %. I 2018 ble det sluppet ut 4 117 kg fosfor,
mot 3 884 kg året før.

NRA IKS renset 78,0 % av nitrogenet i tilført avløp
i 2018, kravet er 70 %. I 2018 ble det sluppet ut
146 366 kg nitrogen, mot 131 696 kg året før.

renset i avløp

St

rø m

fo r b r u

renset i avløp

k

K o st n a d

0,66

343

kWh pr. 1 000 liter avløpsvann

kroner pr. person

Strømforbruk utgjør 0,66 kWh pr. 1 000 liter renset
avløpsvann i 2018. I 2013 var det 0,63 kWh.

Driftskostnadene utgjør 343 kroner pr. person i
eierkommunene i 2018. I 2013 var driftskostnaden
325 kroner pr. person.

TILSYN
Fylkesmannen i Oslo og Akershus er
forurensningsmyndighet, fører tilsyn med
avløpsrenseanlegg og gjennomfører rutinemessige inspeksjoner.
I november 2018 ble det gjennomført inspeksjon
ved NRA IKS. I rapporten blir det gitt fire avvik
og syv anmerkninger. Dette er forhold som er
planlagt utbedret, og flere av dem krever nye
investeringer.

Tjenestekvalitet
NRA IKS har god tjenestekvalitet på alle områdene i indeksen.

TJENESTEKVALITET

IVAR
IKS

NRA
IKS

TØNSBERG
RENSEANLEGG IKS

MIRA
IKS

NEDRE FOLLO
RENSEANLEGG IKS

Overholdelse av rensekrav
Slamhåndtering

Et avvik omhandler pumpestasjonen PA1.
Fylkesmannen peker på at PA1 er en gammel
og slitt stasjon som utgjør en betydelig risiko
for tidvis store utslipp til Nitelva. NRA IKS har
lagt opp til en oppgradering av PA1 i sin
langtidsplan, parallelt med Rælingen
kommunes oppgradering av pumpesystemet
oppover Nitelva og Skedsmo kommunes
bygging av ny PA6 ved Kjellerholen.

Overløpsutslipp fra nettet

God: 4 poeng i kvalitetsindeksen
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Dårlig: 0 poeng i kvalitetsindeksen

Mangelfull: 2 poeng i kvalitetsindeksen

Kilde: BedreVANN

Et annet avvik omhandler manglende bærekraft i gjeldende slamstrategi. NRA IKS har

flere parallelle pågående prosjekter som vil
bøte for dette. Kontroll av påslipp, fremtidig
bærekraftig renseprosess, og ikke minst en
bærekraftig håndtering og utnyttelse av slammet.
Det planlagte biogassanlegget er det viktigste
grepet på dette området.
Fylkesmannen har anmerkninger vedrørende
utslippsmengden fra RA-2 til Nitelva, bedre
vedlikehold av RA-2, bedre koordinering
mellom NRA IKS og kommunene, avløpsmål i
overordnet plan, manglende felles plan
mellom NRA IKS og eierkommunene, prinsipper
for avregning av avløpsmengden, samt oversikt over risikobedrifter som har påslipp til det
kommunale avløpsnettet og RA-2.
NRA IKS har informert fylkesmannen om
pågående arbeid og hvilke tidsfrister det
arbeides etter for å lukke avvikene og
imøtekomme anmerkningene.
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Rense- og transportkapasitet

Kapasitetsbehov

Transportsystem - mottak

År 2018: 1 300 liter/sek
År 2025: 1 400 liter/sek

Hovedtunnel tilløp
Sidetunneler tilløp

PLAN FOR FREMTIDEN

År 2065: 2 400 liter/sek

PA1 + nedslitt
PA7

Utløp - slamlagring
Utløpstunnel. OBS: Håndterer ikke
flomsituasjoner idag
Mellomlagring slam

Overløpsrensing OREA
Innløp
Forbehandling, rister

«Hovedplan for avløp 2018-2033» er Nedre
Romerike Avløpsselskap IKS (NRA IKS) sin
overordnede operative plan for håndtering av
avløpsvann for eierkommunene.
Hovedplanen beskriver investerings-,
utbedrings- og driftstiltak. Den er styrende
for selskapets virksomhet over en fireårs
periode og gir retning i et lengre perspektiv.
NRA IKS’ Representantskap skal vedta
hovedplan, økonomiplan og årsbudsjett. Disse
er i forkant behandlet i eiernes kommunestyrer.
Prioriteringene i hovedplanen er et resultat
av en omfattende prosess med utgangspunkt
i eierkommunenes behov og planer.
Hovedplan for perioden 2018-2033 ble lagt
frem for Representantskapet i november
2017. Grunnet hovedplanenes omfang og
kostnad ønsket Representantskapet ytterligere
en kvalitetssikring av prioriteringer samt
kostnadsbildet.
Denne fremlegges som revidert hovedplan i
2019 som «Hovedplan for avløp 2020-2035».

Et stort skritt mot nullvisjonen

Overvannsrenseanlegget (OREA) skal på
kort varsel kunne startes opp og behandle
vannmengder fra ekstremnedbør som blir
tilført RA-2. Idriftsettelsen av OREA i 2019 er
et stort skritt i riktig retning mot NRA IKS’
visjon om nullutslipp av urenset avløpsvann,
og vil redusere tidsperioden med manglende
rensekapasitet fra i størrelsesorden 250 til
10 timer pr. år.
For å oppnå en helhetlig avløpshåndtering,
der resipienten er i fokus, er det behov for
optimale løsninger for å redusere samlet
utslipp fra transportsystem og renseanlegg.
Dette krever en større grad av overordnet
helhetstenkning og samordnede tiltak
mellom NRA IKS og eierkommunene enn
hva vi i dag har.
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Kjemisk felling –
slamseparasjon
Forbehandling slam

Det er likevel behov for økt kapasitet
Basert på eierkommunenes egne prognoser,
vil totalt 112 000 innbyggere i 2018 øke til
201 000 innbyggere i år 2040 og 303 000
innbyggere i år 2060. Antall innbyggere i
dagens eierkommuner forventes med andre
ord å fordoble seg omtrent hvert 40. -50. år.
Dette stiller krav både til kapasiteten i
renseanlegget (hovedanlegg og OREA) og til
tilfredsstillende overføringskapasitet i
NRA IKS’ transportsystem.

Økt tilførsel betyr at dagens kapasitet i
hovedanlegget vil bli overskredet stadig
flere timer pr. år. Det vil medføre at rensekravene blir vanskeligere å overholde
ettersom OREA kun har mekanisk og kjemisk
rensing. Beregninger indikerer at dagens
kapasitet i hovedanlegget vil bli overskredet
anslagsvis 10 og 20 % av tiden om henholdsvis
25 og 50 år. Beregninger viser at kapasiteten
i hovedanlegget må øke til ca. 2 000 liter pr.
sekund for å møte forventet avløpsmengde
frem mot år 2040.

Langt utviklingsløp

NRA IKS er inne i et utviklingsløp som kan
deles i tre faser.
I den første fasen var fokuset å sikre kapasitetsøkning i form av optimaliseringstiltak og
eliminering av flaskehalser.
I den andre fasen har utbygging av det nye
rensetrinnet OREA stått i fokus.
I den tredje fasen vil fokuset være utvidelse
av kapasiteten i det biologiske rensetrinnet
med etterfølgende sluttseparasjon av slam.
Hovedplanen for de kommende årene må
realisere fase 3 med følgende hovedlinjer;
Ikke forringe kvaliteten i vassdragene
• innen to år ha utarbeidet en overordnet plan
for oppgradering av kapasitet og kvalitet i
renseanlegget i et 50-års perspektiv

Illustrasjonen viser i hvilken grad
dagens kapasitet dekker behovet
gitt forventet befolkningsvekst i
dagens eierkommuner.

Renseanlegg RA-2
Innløp: ≈ 1 500 liter/sek
Forbehandling, rister, sandfang: 1 200 liter/sek

Resipient
Nitelva

Primærrensing: 1 400 liter/sek
Biologisk rensing: 1 400 liter/sek
Kjemisk felling – slamseparasjon: Nedslitt
Slambehandling: Dagens løsning gir for dårlig
dokumentert kvalitet

Dekker ikke dagens behov
Dekker behovet i år 2025
Dekker behovet i år 2065

Illustrasjonen viser i hvilken grad dagens kapasitet i ulike deler av infrastrukturen dekker behovet gitt forventet befolkningsvekst i dagens eierkommuner. Det som er merket rødt dekker ikke dagens behov, mens det som er merket gult
dekker behovet i 2025. De deler av produksjons- og distribusjonsinfrastrukturen som er merket grønt er forventete å dekke
behovet også i 2065.

• innen tre år ha utarbeidet overordnet plan
for hovednettet i nært samarbeid med
berørte eierkommuner. Her forankres
felles prioriteringer og tiltak.
• innen fem år ha oppgradert NRA IKSs del
av hovednettet i Nitelva med tilstrekkelig
kapasitet og sikkerhet slik at utslipp av
urenset avløpsvann kun skjer ved ekstreme
hendelser
• innen 15 år ha et hovedanlegg med rense
kapasitet på minimum 2 000 liter pr. sekund
inkl. nødvendig sikkerhetsmargin for linjer
ute av drift
Klimanøytral virksomhet innen 2030
• ved inngang til hovedplanperioden, inngå
som pilot for uttesting av bærekraftsindikatorer
i vannbransjen gjennom bedreVANN
• innen ett år ha utarbeidet klimaregnskap
for hele verdikjeden fra mottak av avløps
vann til utslipp i Nitelva
• innen to år ha utarbeidet handlingsplan
for optimalisering av energiforbruket i hele
verdikjeden
• innen tre år ha utarbeidet handlingsplan for
utnyttelse av andre energikilder og –bærere

Utnytte tilgjengelige ressurser i vann og
slam
• kontinuerlig arbeide for å sikre kvalitet og
attraktivitet i anleggets slamprodukt, herunder deltakelse i FoU-prosjekter
• innen ett år ha valgt strategi for fremtidig
anvendelse av biogass
• innen ett år ha etablert et regime for bedret
påslippskontroll og påslippsavtaler i samarbeid med eierkommunene.
• innen tre år, som en integrert del av handlingsplan for utnyttelse av energikilder og
-bærere, behandle utnyttelse av varme
energi særskilt
• innen fire år ha etablert produksjonsanlegg
for biogass
Benytte fornybare innsatsmidler i produksjonen
• innen to år ha utarbeidet en overordnet plan
for renseanlegget som utreder mulighetene
for overgang til kun fornybare innsatsmidler
• innen fire år ha gjennomført mulighetsstudier
for fosforfjerning og slamseparasjon hvor
bruken av ny teknologi er konsekvensutredet
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Prioriterte tiltak

Kapasitetsbehov

Transportsystem - mottak

År 2018: 1 300 liter/sek
År 2025: 1 400 liter/sek

Hovedtunnel tilløp

År 2065: 2 400 liter/sek

Sidetunneler tilløp
PA1: Bygges om til 2 000 liter/sek,
levetid ca. 30 år (2018 - 2022)

Utløp - slamlagring

PA7: OK

Utløpstunnel
Mellomlagring slam

Overløpsrensing OREA
Innløp: OK
Forbehandling, rister: OK
Kjemisk felling –
slamseparasjon: OK

Renseanlegg RA-2

Forbehandling slam: OK

Innløp: Pt ikke prioritert
Forbehandling, rister og sandfang: Bygge for 2 000 liter/sek
(2021 - 2022) + ny utvidelse (2030 - 2033)
utvidelse (2030 - 2033)

Nitelva

Biologisk rensing: Bygge ny linje for 1 000 liter/sek (2023 - 2026)
+ modernisere linje 1, øker med 300 liter/sek (2029 - 2031)
Kjemisk felling – slamseparasjon: Bygge ny linje for 1 000 liter/
sek (2023 - 2026) + modernisere linje 1, øker med 300 liter/sek
(2029 - 2031)
Slambehandling: Bygge ny slamhygienisering (2018 - 2021)

Ressursutnytelse

Dekker ikke dagens behov
Dekker behovet i år 2025

Biogass
Varmeenergi

Dekker behovet i år 2065

INVESTERINGSBEHOV

Primærrensing: Bygger for 1 400 liter/sek (2016 - 2018) + ny

Resipient

Illustrasjonen viser i hvilken grad
dagens kapasitet dekker behovet
gitt forventet befolkningsvekst i
dagens eierkommuner.

2018-2021

2022-2025

2017-kroner

650 - 770

450 - 620

Nominelle kroner

690 - 820

530 - 730

2026-2029

2030-2033

SAMLET

ca. 510

460 - 610

2 070 - 2 510

ca. 650

650 - 860

2 520 - 3 060

Alle summer i mill. kr.

Betydelige investeringer

Styrket rense- og transportkapasitet betyr
store investeringer. Likeledes vil tilrettelegging for utnyttelse av de energi- og
gjødselressurser selskapet forvalter kreve
investeringer. Hovedplanen har identifisert et
grovestimert investeringsbehov i størrelsesorden 2,1 – 2,5 mill. kr. Samlet investeringsbehov i planperioden 2018-2021 er
estimert til 650 – 770 mill. kr.
Eierkommunene har nytt godt av et robust
renseanlegg (RA-2) siden oppstart tidlig på
1970-tallet. RA-2 er nå mer enn 40 år gammelt og er i liten grad modernisert. Vedlikehold har også vært holdt på et minimum i
perioden. Dette har over tid gitt lave produksjonskostnader.
Selskapet er nå ved et veiskille hvor vi må
utbedre og rehabilitere i tillegg til å utvide
rensekapasiteten for å møte fremtiden.
En forutsetning ved planarbeidet er at samtlige
investeringer sees i et langsiktig perspektiv.
Dette gjør de samlede investeringskostnadene i perioden lavere. Ledningsanlegg,
fjellhaller og andre bygningsmessige

22

NRA IKS ÅRSRAPPORT 2018

konstruksjoner med lang levetid bygges med
et 50-års perspektiv. Til sammenligning vil
tekniske installasjoner, som erfaringsmessig
har en kortere levetid dimensjoneres deretter.
For å unngå unødig investering i overkapasitet,
planlegges disse normalt i et 25-års perspektiv.
Planlegging, utvikling, drift og vedlikehold
av nye produksjonstrinn og nytt stamnett vil
kreve økt bemanning, og er en forutsetning
for effektuering av hovedplanen. Den økte
bemanningen i planlegging finansieres gjennom
investeringsprosjekter mens produksjon og
støtte finansieres over drift. De ansatte utfører
arbeid for begge selskaper og kostnader fordeles
etter medgått tid.
NRA IKS og NRV IKS arbeider for at eierkommunene skal kunne utvikle Nedre Romerike
uten å måtte ta hensyn til begrensninger i
kapasiteten eller kvaliteten på våre anlegg,
og innbyggerne tilbys fremtidsrettede
og kostnadseffektive løsninger. Vi bygger
og videreutvikler anleggene for fremtidige
generasjoner slik tidligere generasjoner har
bygget for oss.
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....INNBYGGERNE PÅ
NEDRE ROMERIKE
SKAL TILBYS
FREMTIDSRETTEDE,
TRYGGE OG
KOSTNADSEFFEKTIVE
VANNTJENESTER............
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INVESTERINGER

STYRETS BERETNING
Selskapet tar imot avløp og septik til rensing
fra eierkommunene Rælingen, Skedsmo,
Lørenskog og Nittedal. Det rensede avløpsvannet tilføres Nitelva og slam fra renseprosessen
tilføres landbruket som jordforbedringsmiddel.
Fylkesmannen har gjennom sin utslippstillatelse stilt strenge krav til kvaliteten på
rensingen av avløpsvannet. Disse rensekravene
er overholdt i 2018.
Styret har i tillegg til den daglige drift, hatt
fokus på utvikling av sirkulær økonomi og
reduksjon av klimagassutslipp gjennom
fremtidige investeringer i tillegg til oppfølging
av pågående prosjekter.
Det har i 2018 vært avholdt ni styremøter og
i disse møtene har det vært behandlet saker
i henhold til lov og selskapsavtale. Det har
vært avholdt fire representantskapsmøter i
2018, hvor styret har fremmet sytten saker
til behandling.

Resultat, utvikling og risiko.

Regnskapet er ført etter kommunale
regnskapsprinsipper i samsvar med
bestemmelser i selskapsavtalen.
NRA IKS har inntekter fra septikmottak og
rensing av avløpsvann fra eierkommunene.
Inntektsdekningen er utført i henhold til
KMD H-3/14, med gjeldende retningslinjer
fra 2016 for beregning av selvkost for
kommunale betalingstjenester.
Selskapet hadde driftsinntekter i 2018 på
116,4 mill. kr, mot 88,2 mill. kr i 2017.
Et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på 7,8 mill. kr fra 2017 ble belastet
eierkommunene i 2018.
Resultatet viser et regnskapsmessig
mindreforbruk (overskudd) i 2018 på 4,6 mill. kr.
Overskuddet er i hovedsak knyttet til lavere
finanskostnader enn forutsatt.
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Selvkostberegningen, som har andre prinsipper
for finans enn driftsregnskapet, viser et
mindreforbruk (overskudd) på 2,3 mill. kr. Det
er selvkostberegningen som legges til grunn
for kommunens kostnader. Mer-/mindreforbruk er tidligere avregnet gjennom den
månedlige faktureringen til eierkommunene
påfølgende år.
I samsvar med selskapsavtalens § 5.2 Fond og
egenkapital, avsettes resultatet til utjevningsfond.
Selskapets likviditet er tilfredsstillende og
utgjorde ved årsskiftet 27,4 mill. kr. Av dette
utgjør 19,5 mill. kr lånte, men foreløpig ikke
anvendte investeringsmidler. NRA IKS er
eksponert mot endringer i rentenivået da
selskapets investeringer finansieres etter
lånebetingelser styrt av 3 mnd. NIBOR-basert
rente (flytende rente). Sett i forhold til markedet
har vi gode rentebetingelser grunnet lav
økonomisk risiko for långiver.
NRA IKS fakturerer eierkommunene
etterskuddsvis etter selvkostprinsippet.
Faktureringen beregnes etter fordelingsnøkkel
bestående av 50 % PE (person ekvivalent) og
50 % mottatt volum avløpsvann pr. kommune.
Dette medfører liten risiko knyttet til fremtidige
resultater, ettersom et regnskapsmessig
merforbruk (underskudd) eller mindreforbruk (overskudd) føres mot utjevningsfond og
avregnes påfølgende år.
Strøm og nettleie utgjorde i 2018 14 % av
driftskostnadene. Svingninger i kraftprisen
har stor betydning for driftsresultatet.
I samarbeid med NRV IKS ble det i 2016 og
2017 utarbeidet en ny strategiplan. Strategien
ble behandlet av representantskapene våren
2017 og definerte grunnlaget for hovedplan
2018-2033. Hovedplanen ble, i samarbeid
med eierkommunene, utarbeidet med et 16 års
perspektiv (4+4+4+4) for å indikere hvilke
økonomiske konsekvenser befolkningsøkning

Innenfor selskapets låneramme er følgende større investeringer gjennomført eller igangsatt i 2018:
-OREA		63,7 mill.kr		kostnadsramme 258,0 mill.kr
-Oppgradering av støttefunksjoner - prosessvann		14,3 mill.kr		kostnadsramme 20,0 mill.kr
-Produksjonsanlegg for biogass		14,9 mill.kr		Kostnadsramme 550,0 mill.kr
-Utvidelse av kontorbygg Strandveien 22		 6,0 mill.kr		kostnadsramme 36,0 mill.kr

og myndighetskrav vil gi og når det er økonomisk
optimalt å iverksette de ulike investeringsprosjektene.
Styret vurderer den operasjonelle risikoen
som moderat. Med operasjonell risiko menes
den risikoen for hendelser som påvirker
selskapets evne til å gjennomføre sitt
definerte oppdrag.

Investeringer

Samlede investeringer i 2018 var 168,4 mill. kr.
Av investeringsbudsjett i 2018 på 170 mill. kr, er
130 mill. kr benyttet i 2018. Avviket på 40 mill. kr
skyldes hovedsakelig redusert fremdrift på
grunn av forhold utenfor NRAs styring.

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 og mottar i tillegg en
månedlig statusrapport for økonomi og andre
utvalgte nøkkeltall
Det er utarbeidet en fullmaktsmatrise som
avklarer ved hvilke beslutningspunkter styret
og representantskapet skal involveres som
ledd i prosjektstyringen.
Gjennom året har styret arbeidet systematisk
for å informere representantskapet.
Revisor har ikke merknader til regnskapet
for 2018. 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 blitt rapportert om seks
mindre arbeidsskader hvorav to medførte
sykefravær.
Det gjennomføres jevnlig vernerunder
(to ganger i 2018).
Arbeidsmiljøutvalget har i 2018 avholdt
fire møter.
Sykefraværet i 2018 på 5,88 %, hvorav korttidsfraværet (<16 dager) utgjør 2,43 %. De
tilsvarende tallene for 2017 var hhv. 4,50 %
og 2,90 %.

Bemanning og likestilling

NRA IKS er en kommunalteknisk virksomhet
hvor 12 % av de ansatte er kvinner. I ledergruppen (felles for NRA IKS og NRV IKS)
er én av seks kvinner. I styret er to av seks
valgte medlemmer kvinner.
Gjennomsnittsalderen til de ansatte er 47 år.
Selskapene tilstreber en jevnere fordeling
mellom kjønnene og en større aldersspredning.

Organisasjonen

Organisasjonsendring ble gjennomført i 2014
og er evaluert i 2017. I samarbeid med de
ansatte er en ny organisering med fokus
på en optimalisering av ressursutnyttelse
tilknyttet driftsoppgaver gjennomført. Den
reviderte organiseringen ble iverksett fra
årsskiftet 2017/2018 og har hatt sitt første
driftsår. Organisasjonsendring vil bli evaluert
i 2019.
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Gjennom delvis å erstatte bruk av eksterne
konsulenter med egen tverrfaglig kompetanse
er fagmiljøet styrket. Kvaliteten på prosjektering,
prosjektstyring, utvikling, drift og vedlikehold
er forbedret uten å øke kostnadene.

Ytre miljø

NRA er en miljøbedrift som har som hovedoppgave å transportere og rense avløp før det
slippes ut i resipienten. Selskapet er således
en betydelig bidragsyter i arbeidet med å
sikre et godt vannmiljø i Nitelva.
Selskapet jobber for en stadig forbedring, og
målet om redusert energiforbruk pr. renset
m3 avløpsvann ble ikke nådd etter igangsettelse av avfuktingsanlegg. Anlegget er installert
for å ivareta arbeidsmiljø og inneklima.

Årsresultat og disponeringer

Etter styrets oppfatning gir fremlagt driftsregnskap, investeringsregnskap og balanse
med noter et riktig bilde av selskapets
resultat for 2018 og økonomiske stilling ved
årsskiftet.
Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets
slutt som er av betydning for bedømmelse av
regnskapet.
Mindreforbruk (overskudd) som vist i selvkostkalkylen for 2018 overføres utjevningsfond.
Styret ønsker å takke daglig leder og alle
ansatte for godt utført arbeid i 2018.

Selskapet har for 2018 oppfylt alle rensekrav
og betingelser som er fastsatt i Fylkesmannens
utslippstillatelse.

Strømmen, 6. mars 2019
Lars Næss
Styrets leder

Nina Kristiansen
Styremedlem

Tone Therese Johansen
Styrets nestleder

Lars Næss
Styrets leder

Tone Therese Johansen
Styrets nestleder

Jan Ole Enlid
Styremedlem

Thomes Trømborg
Daglig leder NRV/NRA

Hendrik R. Panman
Styremedlem

Tore Søsveen
Ansattes representant

Thomes Trømborg
Daglig leder

Tore Søsveen
Ansattes representant

Nina Kristiansen
Styremedlem

Hendrik R. Panman
Styremedlem

Jan Ole Enlid
Styremedlem
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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

NOTE

REGNSKAP

BUDSJETT

REGNSKAP

		
2018
2018
2017

		
2018
2018
2017

DRIFTSINNTEKTER				

INVESTERINGER				

Salg eierkommuner og refusjoner

Investeringer i anleggsmidler

7,10

105 682

104 411

77 233

Andre salgs- og leieinntekter		

10 728

8 757

10 827

0

0

180

116 410

113 168

88 240

Overføringer
Sum driftsinntekter		

2,12

Dekning av tidligere års udekket
Årets finansieringsbehov		

168 394

170 000

163 053

0

0

0

168 394

170 000

163 053

				

DRIFTSUTGIFTER				

FINANSIERT SLIK				

Personalkostnader

1,6

27 756

28 498

26 111

Bruk av lånemidler		

6

40 225

35 833

35 940

Inntekter fra salg av anleggsmidler

Andre driftsutgifter		

4 320

3 705

5 774

Kjøp av varer og tjenester
Overføringer

8

0

0

0

Avskrivninger

2

24 033

25 650

20 498

Sum driftsutgifter		

96 335

93 686

88 323

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

20 075

19 481

-83

Sum ekstern finansiering		

168 359

170 000

162 638

35

0

415

168 394

170 000

163 053

				
Bruk av avsetninger
Sum finansiering		

0

0

0

168 394

170 000

163 053

				

UDEKKET/UDISPONERT

0

0

0

FINANSPOSTER				
Renteinntekter og utbytte

443

500

356

Sum eksterne finansinntekter		

443

500

356

				
Renteutgifter og låneomkostninger		

8 620

12 205

6 979

Avdrag på lån

23 541

25 650

24 314

Sum eksterne finansutgifter

32 161

37 855

31 293

-31 718

-37 355

-30 937

Resultat eksterne finanstransaksjoner		

				
Motpost avskrivninger		

24 033

25 650

20 498

				

NETTO DRIFTSRESULTAT

12 390

7 776

-10 522

				
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER				
Dekning av tidligere års merforbruk

5

Sum bruk av avsetninger		

7 776

7 776

2 746

7 776

7 776

2 746

				
Overført til investeringsregnskapet		

0

0

0

				

REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK

4 614

0

-7 776
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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

2018

NOTE

2017

2018

2017

ANLEGGSMIDLER			

EGENKAPITAL			

Faste eiendommer og anlegg

2

572 769

430 872

Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift)

5

4 615

0

Utstyr, maskiner og transportmidler

2

39 776

37 351

Regnskapsmessig merforbruk (drift)

5

0

-7 776

Pensjonsmidler

1

101 195

87 391

			

SUM ANLEGGSMIDLER		

713 740

555 615

			

Kapitalkonto

11

9 461

2 527

SUM EGENKAPITAL		

14 076

-5 249

OMLØPSMIDLER			
Kortsiktige fordringer

3,7

24 637

11 970

Premieavvik

1

6 184

1 688

Kasse, bankinnskudd

4

27 410

SUM OMLØPSMIDLER		

58 231

LANGSIKTIG GJELD			
Pensjonsforpliktelser

1

97 984

90 806

27 072

Andre lån

3

581 595

456 135

40 730

SUM LANGSIKTIG GJELD		

679 579

546 941

			

			

SUM EIENDELER

KORTSIKTIG GJELD			

771 971

596 345

Annen kortsiktig gjeld

10

78 316

54 653

SUM KORTSIKTIG GJELD		

78 316

54 653

			

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

771 971

596 345

			
MEMORIAKONTI			
Ubrukte lånemidler		

-24 093

64 598

Selvkost		 -2 003

0

Motkonto for memoriakontiene		

26 096

-64 598

Strømmen, 6. mars 2019

Lars Næss
Styrets leder
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Nina Kristiansen
Styremedlem

Tone Therese Johansen
Styrets nestleder

Jan Ole Enlid
Styremedlem

Hendrik R. Panman
Styremedlem

Tore Søsveen
Ansattes representant

Thomes Trømborg
Daglig leder

NRA IKS ÅRSRAPPORT 2018

35

NOTER
36

NRA IKS ÅRSRAPPORT 2018

NRA IKS ÅRSRAPPORT 2018

37

NOTER

NOTE 1

PENSJON

Beløp i NOK 1000

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).

NOTER TIL REGNSKAPET

Notene har til hensikt å spesifisere forhold
i det fremlagte driftregnskap, investeringsregnskap og balanse. I tillegg er hensikten
å beskrive forhold som ikke er direkte regnskapsrelaterte, men som kan være utfyllende
og ha betydning for brukeren av regnskapet.

REGNSKAPSPRINSIPPER

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

KLASSIFISERING OG VURDERING AV
BALANSEPOSTER
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter
poster som forfaller til betaling innen ett år
etter anskaffelsestidspunktet, samt poster
som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige
poster er klassifisert som anleggsmiddel/
langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld
balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost,
men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall
som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp
på etableringstidspunktet. Kundefordringer
og andre fordringer er oppført i balansen til
pålydende.

VARIGE DRIFTSMIDLER

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

SKATT

Virksomheten er ikke skattepliktig så lenge
den driver uten erverv som formål. Imidlertid
har selskapet omsetning til kunder, utover
eierkommunene og Nedre Romerike
Vannverk IKS, knyttet til forretningsområdet
avløpsrensing. Denne del av virksomheten
ansees for å være skattepliktig.
Skattekostnad består av betalbar skatt og
endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på forskjeller mellom
regnskapsmessig og skattemessig verdi på
eiendeler og gjeld. Utsatt skattefordel er
beregnet på grunnlag av de midlertidige
forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt
skattemessig underskudd til fremføring ved
utgangen av regnskapsåret. Netto utsatt
skattefordel balanseføres i den grad det er
sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.

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.

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

2018
4,50 %
4,00 %
2,97 %
2,20 %
2,97 %
50,00 %
7 år

2017
4,50 %
4,00 %
2,97 %
2,20 %
2,97 %
50,00 %
7 år

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik
Pensjonskostnad
Årets pensjonsopptjening, nåverdi
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse
- Forventet avkastning på pensjonsmidlene
Administrasjonskostnader
Netto pensjonskostnad (inkl. adm.)
Amortisering premieavvik
Endring netto aga
Samlet kostnad		

2018
5 906
3 838
-4 215
440
5 969
198
-973
5 195

2017
5 121
3 526
-3 679
361
5 329
-18
-614
4 697

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

2018
9 900
-440
-5 529
3 931

2017
6 847
-361
-4 968
1 518

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik
		
2018 Arb.g.avg
Brutto påløpte pensjonsforpl. pr. 31.12.
98 381
13 872
Pensjonsmidler pr. 31.12.
101 195
14 268
Netto pensjonsforpliktelser pr. 31.12.
-2 814
-397
Akkumulert premieavvik

5 729

455

2017
90 384
87 391
2 993

Arb.g.avg
12 744
12 322
422

1 518
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Spesifikasjon av estimatavvik

Faktiske midler/forpliktelser
Estimerte midler/forpliktelser
Årets estimatavvik (01.01.)
Akkumulert avvik tidligere år (01.01. dette år)
Amortisert avvik dette år
Akkumulert estimatavvik 31.12. dette år

NOTE 2

2018

2018

2017

2017

Pensjonsmidl.

Pensjonsforpl.

Pensjonsmidl.

Pensjonsforpl.

-101 195
87 391
-13 803

98 381
-90 384
7 996

-87 391
79 688
-7 703

90 384
-93 202
-2 819

0
-13 803
0

0
7 996
0

0
-7 703
0

0
-2 819
0

NOTE 4

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

NOTE 5

ANLEGGSMIDLER
Gruppe 1
60 233
-22 882
7 645
-5 217
-3
39 776

Gruppe 2
119 433
-14 303
149 868
-3 472
251 525

Gruppe 3
21 502
-11 161
2 225
-1 529
11 037

Gruppe 4
94 839
-55 469
2
-6 447
32 924

Gruppe 5
317 364
-41 333
1 754
-7 368
-2
270 415

Gruppe X
6 868
6 868

FORDRINGER OG GJELD

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

FOND SAMT AVSETNINGER/BRUK AV AVSETNINGER

Sum
613 371
-145 148
168 361
-24 033
-6
612 546

						2018		
Merforbruk fra selvkostregnskap		
0
Sum					
0
		
Positiv selvkostresultat er overført memoriakonto		

NOTE 6

2017
-5 265
-5 265

PERSONALKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER,
LÅN TIL ANSATTE OG GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Personalkostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum							

Beløp i NOK 1000

Kortsiktige fordringer
Andre kortsiktige fordringer med forfall tidligere enn ett år
Sum

2017
2 096
24 964
27 060

Beløp i NOK 1000

					
Gruppe 1
Maskiner og utstyr
Gruppe 2
Bygninger
Gruppe 3
Innløp/ledningsnett
Gruppe 4
Nitrogenanlegg
Gruppe 5
Slamfjerning, luktfjerning. Gamle anlegg.
Gruppe X
Tomter

NOTE 3

2018
2 517
24 892
27 409

Beløp i NOK 1000
Det er regnskapsført regnskapsmessing merforbruk fra 2017 i selvkostkalkylen og redusert årets
selvkostmindreforbruk.
Merforbruket fra selvkost på 5,2 mill. kr fra 2017 er tilført driften i 2018.				

Beløp i NOK 1000

Tekst
Anskaffelseskost pr. 01.01
Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01
Tilgang i regnskapsåret
Avgang i regnskapsåret
Avskrivninger i regnskapsåret
Nedskrivning
Bokført verdi 31.12.2018

BANKINNSKUDD

Beløp i NOK 1000

2018
24 637
24 637

2017
11 970
11 970

2018
463 892
463 892

2017
334 565
334 565

0

0

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

2018
21 159
2 983
3 189
425
27 756		

2017
20 129
2 838
2 725
420
26 112

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS har samarbeidsavtale med Nedre Romerike Vannverk IKS og
felles personale. Gjennomsnittlig antall årsverk har tilsammen vært 85.
Personalkostnader fordeles på basis av estimert, virkelig arbeidstid. For 2018 er lønnskostnadene
fordelt med 45,1 % på NRA IKS og 54,9 % på NRV IKS. 			
Verdien av egeninnsats på investeringsprosjekter er overført investeringsregnskapet med 11,16 mill. kr
mot 7,04 mill. kr i budsjettet.
Ytelser til ledende personer
Lønn
Pensjonskostnader
Annen godtgjørelse

2018
2018
2017
Daglig leder Styret
Daglig leder
1 230
425
1 220
221		
220
46		
80

2017
Styret
419

Daglig leder er også daglig leder i Nedre Romerike Vannverk IKS.
Daglig leder inngår i kollektiv pensjonsordning.
Ytelser til daglig leder fordeles likt mellom NRA IKS og NRV IKS.
Beløp opplyst er før fordeling.
Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter.
Ledende ansatte har ikke avtale om bonus eller aksjebasert avlønning.
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NOTER
NOTE 6

forts. PERSONALKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, 		
LÅN TIL ANSATTE OG GODTGJØRELSE TIL REVISOR

NOTE 9

forts. SELVKOSTBEREGNING - ETTERKALKYLE
Selvkost

Revisor
Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:

NRA

2018
82
20
49
151

Revisjon
Teknisk bistand
Rådgivning
Sum

2017
103
14
20
137

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

Driftsinntekter
Direkte kostnader
Indirekte kostnader
Netto kapitalkostnader
Resultat før mindreforbruk
Inntekter fra merforbruk

NOTE 7

OVERFØRINGER MELLOM SELSKAPET OG EIERKOMMUNENE

Beløp i NOK 1000, beløpene er inkl. mva.
Kommunen som kunde av selskapet
Rælingen kommune
Skedsmo kommune
Lørenskog kommune
Nittedal kommune
Kommunen som leverandør til selskapet
Rælingen kommune
Skedsmo kommune
Lørenskog kommune
Nittedal kommune

NOTE 8

Inng.
Bevegelse Utg. balanse
balanse
334
-87
247
1 467
-213
1 254
249
4 068
4 317
547
1 448
1 994

Oms. i
perioden
16 745
73 685
46 111
4 812

Inng.
balanse
-2
-314

Oms. i
perioden
-150
-495
-1 171
-1 907

Bevegelse
2
-8
-636

Utg. balanse
-8
-951

SKATT

Nedre Romerike Avløpsselskap 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.

NOTE 9

SELVKOSTBEREGNING - ETTERKALKYLE

Avløp

Septik

Slam

Budsjett

Regnskap

2018

2017

116 410

114 191

2 219

0

105 392

88 240

72 301

61 888

584

9 829

68 036

67 385

0

0

0

0

0

0

36 841

27 722

924

8 195

37 355

28 392

7 268

24 581

711

-18 024

0

-7 538

0

2 273

-5 265

Resultat

2 003

24 581

711

-18 024

0

-5 265

Selvkostandel

102 %

127 %

147 %

0%

100 %

103 %

NOTE 10

FORSKUDDSBETALT INNTEKT

Beløp i NOK 1000

IB - Forskuddsbetalt inntekt ledningsnett
Inntektsført
UB - Forskuddsbetalt inntekt ledningsnett

2018

2017

2 379
197
2 182

2 576
197
2 379

I år 2000 ble det inngått en avtale med Telia om å ha kabel liggende i selskapets ledningsnett.
Avtalen løper i 30 år. Inntektene ble forskuddsbetalt.
En andel skal inntektsføres årlig, mens ikke inntektsført (rest forskuddsbetalt) beløp står som
forpliktelse.

IB - Forskuddsbetalt erstatning drift fjernvarme
Inntektsført
UB - Forskuddsbetalt erstatning drift fjernvarme

2018
1 900
100
1 800

2017
2 000
100
1 900

I 2012 ble det inngått avtale med Sentralrenseanlegget RA-2 AS om erstatning for fremtidig tap
knyttet til driftsavtale med Akershus Fjernvarme AS. Det fremtidige tapet er estimert til kr 2,5 mill.
i perioden 2012 - 2036.			

Beløp i NOK 1000

Maskiner og biler er enten eid av NRA eller NRV.
Direkte kostnader fordelt mellom selskapene på grunnlag av timesbruk pr. selskap.
Det skal i utgangspunktet være en selvkostkalkyle pr. kommune. Dog har selskapet felles
gebyrsatser og selvkostkalkyle.
En felles gebyrsats og en felles selvkostkalkyle gir et riktig bilde.
Slam har negativ selvkost. Dette sees i sammenheng med selvkost avløp.
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NOTER
NOTE 11

KAPITALKONTO

Beløp i NOK 1000

2018
Debet
-2 527

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

2018
Kredit

2017
Kredit

168 394
0
24 033

160 144
588
20 498

23 541
6 625
167 593

24 313
12 005
160 144

-9 461
189 099

189 099

NOTE 12

2017
Debet
12 704

-2 527
193 935

193 934

VESENTLIGE FORHOLD

Årets samlede investeringer ble 168,3 mill. kr som er en oppgang fra 163 mill. kr i 2017.
Ferdigstilling av OREA i Q4 2018 har vært hovedprosjektet for NRA. Det ble startet testing av
anlegget i november 2018, og planlagt i drift i løpet av Q1 2019.						

													
De største investeringene i 2018 er:							
OREA
96,7 MNOK					
Prosessvann pumpestasjon
15,3 MNOK						
Forsedimentering
8,3 MNOK
						
Følgende mengder vann er levert eierkommunene:						
			
antall m3 avløpsvann						
Skedsmo kommune
10 544 722						
Lørenskog kommune
		6 662 019						
Rælingen kommune
		
1 544 722						
Sum
			
18 655 531						
							
I 2018 er fordelingen av det økonomiske merforbruket fra 2017 fakturert eierne basert på en
prosentvis fordeling basert på mottatt avløpsvann til rensing for 2017.						
							
Kontaktmøter med eierkommunenes fagavdelinger:
Enkeltmøte

Fellesmøter
Lørenskog
Nittedal
Rælingen
Skedsmo
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Eiermøte

Hovedplan

Biogass

1

3

2

Hovedplan
2
1
1
1

Drift
2
1
2
2
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Rent vann
- for deg, miljøet
og fremtiden!

Strandveien 22, 1466 Strømmen
Postboks 26, NO-2011 Strømmen
+47 64 84 54 00
firmapost@nrva.no
www.nrva.no
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Besøk oss på Facebook
NRA er sertifisert etter ISO 9001
og ISO
14001
RENT
VANN- FOR DEG, MILJØET OG FREMTIDEN

