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Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) er et
bærekraftig og innovativt interkommunalt avløpsselskap for kommunene Skedsmo, Nittedal, Rælingen
og Lørenskog.
Selskapet har som formål å rense avløpsvannet
fra eierkommunene og levere vannet tilbake til naturen med best mulig kvalitet. NRA skal også sørge
for miljøriktig behandling, mellomlagring og sluttdisponering av slam som tas ut og tilsettes brent kalk
i renseanlegget. NRA har i tillegg et driftsansvar for
kommunale hovedledninger og pumpestasjoner som
er direkte knyttet opp til selskapets anlegg. Denne
tilleggsdriften reguleres gjennom egne avtaler med
kommunene.
Rensing av avløpsvann er en av samfunnets viktigste hygiene- og helsefaktorer og en forutsetning for
moderne samfunnsutvikling.
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THOMES TRØMBORG
Daglig leder

DAGLIG LEDER

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

I 2019 var det flere alvorlige hendelser knyttet
til drikkevann. I juni opplevde innbyggerne i
Askøy kommune forurensning av drikkevannet
og i september gikk det et jordras i Nittedal, hvor
hovedvannledningen til kommunen ble ødelagt.
Disse hendelsene har vist hvor sårbare vi er, og vil
forhåpentligvis øke bevisstheten også for avløp.
Vår visjon er en langsiktig og bærekraftig
forvaltning av vannressursene. Ett av de overordnede
målene er å «levere vannet tilbake til naturen med
minst like god kvalitet». Vi låner drikkevannet fra
elver og vassdrag og leverer det tilbake gjennom
avløpssystemene. Vi må kunne forvente at vannets
kvalitet ikke forringes mens det er til låns. Renset
avløpsvann
skal
kvalitetsmessig
overholde
myndighetskrav og ikke forurense miljøet.
Renseanlegget på Strømmen har en avansert
renseprosess med både mekanisk, kjemisk og
biologisk rensing. Deler av anlegget stammer fra
1972. Anleggene er svært vedlikeholdskrevende,
og store ressurser brukes for å opprettholde
anleggenes kapasitet og renseevne. Som følge av
befolkningsvekst, strengere rensekrav og større
miljøfokus, må vi i tillegg forvente en økt grad av
rehabilitering og modernisering.
Kompetansen i organisasjonen er høy, og det er
etablert omfattende rutiner som skal sikre stabil drift
og god rensing av avløpsvannet.
Overvannsrenseanlegget OREA sto ferdig i 2019.
Det nye anlegget er bygget for å unngå at urenset
avløpsvann slippes ut i Nitelva i perioder med
store nedbørsmengder. RA2-anleggets kapasitet
er imidlertid fortsatt en utfordring som følge av
befolkningsvekst og klimaendringer.
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NRA utgjør, sammen med eierkommunene og NRV,
en kritisk og viktig infrastruktur på Nedre Romerike.
Velfungerende vann- og avløpstjenester er helt
avgjørende i et moderne samfunn. Disse tjenestene
tar man for gitt i Norge. Realiteten er at det kreves
store ressurser for å rense og transportere rent vann.
Tilsvarende kreves det store ressurser for å rense og
tilbakeføre avløpsvann til naturen.
Vi skal levere kostnadseffektive avløpstjenester,
med høy kvalitet og høy sikkerhet.
Dyktige medarbeidere er nøkkelen til suksess!
Vi har fokus på å videreutvikle kompetansen og
planlegger for å kunne håndtere nye utfordringer.
Vårt mål er å finne arbeidsbesparende og miljøriktige
arbeidsmetoder. Organisasjonen er godt skikket til å
drifte, vedlikeholde og oppgradere infrastrukturen.
De
neste
årene
planlegges
betydelige
investeringer i infrastrukturen for vann og avløp
på Nedre Romerike. Våre eiere skal kunne utvikle
kommunene uten å måtte ta hensyn til begrensninger
i kapasitet eller kvalitet på våre anlegg.
Så lenge vi evner å ligge i forkant av utviklingen, kan
vi tilby fremtidsrettede og kostnadseffektive vann- og
avløpstjenester.

THOMES TRØMBORG
Daglig leder

NRA IKS Årsrapport 2019 | 5

MAGNE J. KALSTAD
Styrets leder

INVESTERINGENE MÅ VEDLIKEHOLDES
NRA skal levere bærekraftige og kostnadseffektive
avløpstjenester. Derfor investerer vi for å hente enda
mer ut av ressursene som ligger i avløpsvannet.

OREA-anlegget, som ble satt i drift i 2019, er den
største enkeltinvesteringen i NRAs historie etter at
fjellanlegget ble etablert i 1972.
OREA settes i drift ved store nedbørsmengder
for å unngå urenset utslipp til Nitelva. Den samlede
rensekapasiteten i avløpsrenseanlegget er økt
vesentlig med denne investeringen.
Vår virksomhet er 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 i hele verdikjeden
- Utnytte alle tilgjengelig ressurser i vann og slam
- Kun fornybare innsatsmidler i produksjonen
Biogassanlegg i Krogstad Miljøpark er den neste
store miljørettede investeringen NRA planlegger.
Bedre utnyttelse av ressursene i slammet vil gi et
betydelig bidrag til å nå målet om at Norge skal være
klimanøytral innen 2030, slik Stortinget vedtok i juni
2016.
Anlegget har en kostnadsramme på 865 millioner
kroner. Biogassanlegget skal inkludere oppgradering
til hydrogengass, dersom dette lar seg gjøre innen
prosjektets rammer. Anlegget vil gi et viktig bidrag til
målet om nullutslipp.
Produksjon av biogass er sirkulærøkonomi i
praksis, som gir lokal verdiskapning og grønne
arbeidsplasser.
Vi har, fra vår foreldregenerasjon, arvet en
infrastruktur som er viktig for alle innbyggere på
Nedre Romerike. Det er viktig at vi gir de kommende
generasjoner de samme gode forutsetningene som vi
fikk. I vår tid innebærer det en enda større innsats for
å redusere det miljømessige fotavtrykket.
For å sikre best mulig utnyttelse av investeringene
gjennom hele livsløpet, må de vedlikeholdes og
videreutvikles. Dette er krevende i praksis. Stort
arbeidspress på driftsavdelingen, høy alder på store
deler av anlegget og et stramt budsjett har medført
at enkelte oppgaver har blitt nedprioritert og utsatt.
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Dette har igjen ført til at det har bygget seg opp et
vedlikeholdsetterslep på anleggene.
Høsten 2019 revnet flere av reaktorene i
biorensetrinnet. Dette medførte at hele rensetrinnet
ble satt ut av drift og rensekapasiteten ble dårligere
i en periode. Det positive i situasjonen var at
konsekvensen av havariene ble begrenset fordi
OREA-anlegget nylig var ferdigstilt og satt i drift.
Vedlikeholdsetterslep øker risikoen for driftsstans
og uønskede situasjoner. Kostnadene for å reparere
reaktorene ble høyere enn om dette hadde blitt gjort
i forbindelse med ordinært og planlagt vedlikehold.
Havariene viser også at biolinjene er sårbare, og
arbeidet med hovedplanens mål om nye linjer må
prioriteres.

MAGNE J. KALSTAD
Styrets leder
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STYRETS LEDER

Store investeringer må forvaltes med riktig
kompetanse og godt vedlikehold.

STRATEGI

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

Avløpsvannet fra eierkommunene pumpes til NRA
sitt renseanlegg på Strømmen. I renseanlegget gjennomgår avløpsvannet en omfattende renseprosess
før det slippes ut i Nitelva. Anlegget anvender mekanisk, kjemisk og biologisk rensing for å oppnå best
mulig resultat. NRA overvåker kontinuerlig kvaliteten
på avløpsvannet før det leveres tilbake til naturen, og
kan således dokumentere at krav, gitt av FMOA, om
93 % renseeffekt av fosfor og 70 % av nitrogen blir
overholdt.
Slam blir skilt ut og avvannet, før det blir tilsatt
brent kalk som dreper sykdomsfremkallende mikroorganismer. Slammet som produseres i renseprosessen inneholder store mengder næringsstoffer og
brukes i dag som gjødsel i jordbruket.
NRA renset 25,4 millioner m³ avløpsvann og produserer 21674 tonn kalket slam i 2019.
STRATEGIEN
Strategien «NRV IKS og NRA IKS mot 2040» skal,
sammen med godt lederskap og høy fagkompetanse
bidra til at virksomhetene ligger i forkant av
samfunnsutviklingen.
Vesentlig for strategien er at våre eierkommuner
skal kunne utvikle kommunene uten å måtte ta hensyn
til begrensninger i kapasiteten eller kvaliteten på våre
tjenester. For at vi skal kunne tilby fremtidsrettede
og kostnadseffektive vanntjenester, må nødvendige
rammebetingelser og langsiktige planer ligge til
grunn.
Strategien bygger på en erkjennelse av at
dagens løsninger ikke er tilstrekkelig for å møte
den befolkningsveksten og de klimaendringer
som forventes i regionen. Antall innbyggere i
eierkommunene har mer enn fordoblet seg over
de siste 50 årene, og forventes å øke i samme takt
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fremover. Klimaendringer fører til mer ekstremnedbør
som utfordrer kapasiteten i ledningsnettet og
avløpsrenseanlegget.
Dagens løsninger vil heller ikke innfri
myndighetenes og innbyggernes fremtidige krav om
tjenestetilbud og miljøhensyn. 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.
Strategien tegner et overordnet bilde av retningen
selskapene skal ta de neste tiårene. Veivalg og
løsninger konkretiseres gjennom prioriteringer og
aktiviteter i hovedplanene.

SEKS OVERORDNEDE MÅL ER SATT
FOR Å PEKE UT VEIEN MOT VISJONEN:
• Tilstrekkelig kapasitet – alltid
• Levere vannet tilbake med minst like god kvalitet
• Klimanøytral virksomhet innen 2030
• Vannfaglig kompetansesenter
• Ledende på HMS-arbeid i vannbransjen
• Kostnadseffektiv virksomhet
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FELLES ADMINISTRASJON

Felles personalressurser for NRV og NRA 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.

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

NRA 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.
Eierkommunene utøver eierstyring i NRA gjennom
Representantskapet, som er selskapets eierorgan og
øverste myndighet. Hver eierkommune har to medlemmer i Representantskapet.
Kommunestyret har instruksjonsrett overfor sine
medlemmer. I tillegg til representantskapsmøter,
som finner sted minst to ganger årlig, avholdes det

eiermøter med representanter fra eierkommunene,
styret og daglig leder.
I samsvar med selskapsavtalen velger Representantskapet styre, vedtar budsjett og regnskap samt
hovedplan for selskapet. Utover dette forelegges
tsaker etter behov.
STYRET
Styret består av fem medlemmer valgt av Representantskapet, og ett medlem valgt av og blant de ansatte.

REPRESENTANTSKAPET
8 medlemmer

STYRET
6 medlemmer

DAGLIG LEDER
Thomes Trømborg

NRA Representantskapsmedlemmer 2019
Ole Jacob Flæten, leder

Skedsmo

Ståle Grøtte, nestleder

Rælingen

Tore Berg

Skedsmo

Gro Langdalen

Rælingen

Ragnhild Bergheim

Lørenskog

Hilde Thorkildsen

Nittedal

Knut Berg

Lørenskog

Torbjørn Seljevoll

Nittedal

NRV Styret 2019
Magne J. Kalstad

Leder

(2019-2021)

Tone Therese Johansen

Nestleder

(2018-2021)

Hendrik R. Panman

Styremedlem

(2010-2021)

Nina Kristiansen

Styremedlem

(2013-2021)

Steinar Asakskogen

Styremedlem

(2019-2021)

Tore Søsveen

Ansatt representant

(2018-2020)

10 | NRA IKS Årsrapport 2019

NOR ANALYSE
Grete Kjølmoen

KVALITET / MILJØ / HMS
Torgunn Sætre (nestleder)

HR
Dag Hogstad

IKT
Leif-Erik Mortén

SIKKERHET
Geir Havenstrøm

NRV DRIFT
Markus Rawcliffe

UTVIKLING
Gunnar Bjørnson

EIENDOM OG ANLEGG
Ulf Engbraaten

ADMINISTRASJON
Ståle Murud
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EIERSTYRING

PLAN FOR FREMTIDEN

PLAN FOR FREMTIDEN
«Hovedplan for avløp 2018-2033» er NRAs overordnede operative
plan for håndtering av avløpsvann for eierkommunene.
Hovedplanen beskriver investerings-, utbedringsog driftstiltak. Den er styrende for selskapets
virksomhet over en fireårsperiode og gir retning i et
lengre tidsperspektiv. Prioriteringene i hovedplanen
tar utgangspunkt i eierkommunenes behov og
planer. Ny revidert hovedplan fremlegges for

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

NRA vil det neste året fokusere på følgende:
Styrket
leveringssikkerhet

Økt ressursutnyttelse
–klimanøytralitet

› Rensekapasitet og –kvalitet i rensealegget
› Ny forbehandling – Rister
› Oppgradert slamlinje
› Ny linje i biotrinnet med separasjon
› Transportkapasitet og –sikkerhet
Oppgradere transportsystem PA1 – RA2 med:
		
› Trykkavløpssystem i Nitelva
		
› Oppgradering av pumpestasjon PA1
› Utarbeide en overordnet plan for renseanlegget
som utreder mulighetene for overgang til
fornybare innsatsmidler
› Bygge produksjonsanlegg for biogass
› Økt utnyttelse av varmeenergi i avløpsvannet
› Fosforfjerning og slamseparasjon ved utbygging
av ny linje i biotrinn med etterfølgende
slamseparasjon
› Fase inn bil- og maskinpark som går på
fornybar energi

Betydelige investeringer
Styrket rense- og transportkapasitet betyr store
investeringer. Likeledes vil tilrettelegging for
utnyttelse av de energi- og gjødselressurser
selskapet forvalter kreve investeringer.
Selskapet er nå ved et veiskille hvor vi må utbedre
og rehabilitere, i tillegg til å utvide rensekapasiteten,
for å møte fremtiden.
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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 konstruksjoner med lang levetid
bygges med et 50-års perspektiv.
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JULI
Vi startet igangkjøring og testing av renseanlegget
for avløpsvann fra mellomlageret av slam på
Krogstad Miljøpark.

OKTOBER
Det oppsto brudd i alle fire linjene i det biologiske
rensetrinnet. RA2 måtte stenge en uke. I denne
perioden ble avløpsvannet renset i det nyetablerte
anlegget RA1.
Vi fikk besøk fra studenter fra NMBU. De fikk
presentasjon og omvisning ved NRA.
NOVEMBER
Vi deltok med stand på Karrieredagene i regi av
NTNU. Dette gav oss en unik mulighet til å møte og
rekruttere unge studenter med høyere utdannelse.
Funksjonen «sikkerhet» ble etablert.
Driftsleder holdt innlegg om hvordan organisasjonen
håndterte raset i Nittedal på Beredskapstudiet for
vannbransjen.
To av lærlingene våre deltok, sammen med OKIO, på
Utdanningstorget på Lillestrøm varemesse.

JANUAR
NRA fikk brudd i en sil i en av bioreaktorene i
avløpsrenseanlegget RA2.
Fem ansatte gjennomførte truckførerkurs.
FEBRUAR
Det nye rensetrinnet i
renseanlegget for
avløpsvann (RA1)
sto ferdig og vi
startet oppfylling
og testkjøring.
Ti medarbeidere
gjennomførte
traverskrankurs.
Driftsleder holdt foredrag
for 250 fagpersoner på et
bransjetreff i regi av Hallingplast.
MARS
Studenter fra Norges teknisknaturvitenskapelige universitet
(NTNU) og Lillestrøm VGS var på
opplæring hos oss.
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AUGUST
Vi ble sertifisert etter ISO 45001:2018, som er et
ledelsessystem for arbeidsmiljø.
Fire ansatte deltok på
beredskapsøvelse/-kurs på Svalbard.
APRIL
Vi mottok vår mobile røykvifte,
LUF60. Dette er et beltegående
spesialutstyr for evakuering av
røyk og slukking av brann, også
kalt en slukkerobot.
MAI
Nittedal la ned det kommunale
renseanlegget på Slattum og
startet å sende avløpsvannet fra
kommunen til NRA.
Fire ansatte tok avsluttende
eksamen i Beredskapsstudiet for
vannbransjen på Høgskolen Innlandet.
JUNI
NRV og NRA hadde stand på byfesten i
Lillestrøm og på Sagelvafestivalen.
NRA tok imot besøk av deltakere fra EWA
konferansen (bærekraftig Urbanhydrologi)
i regi av Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet (NMBU)

Tre nye lærlinger starter hos oss.
To ansatte startet på Beredskapsstudiet for
vannbransjen.

Vi deltok på Yrkes- og utdanningsmessa (You) i Oslo
Spektrum, rettet mot 10-klasse.
DESEMBER
Vi ble sertifisert etter ISO 27001:2017, som er et
styringssystem for informasjonssikkerhet.
Det nye administrasjonsbygget, med blant annet 33
nye kontorer, et stort felleskontor og 3 nye møterom,
sto ferdig.

Vi deltok med stand på Politiets dag.
SEPTEMBER
Ansatte arbeidet, dag og natt,
for å sikre vannforsyningen
til abonnenter i Nittedal,
etter at et leirras ødela
hovedledningen for
drikkevann.
NRA hadde tilsyn fra
Fylkesmann i Krogstad
miljøpark.
Brannvesen testet LUF60 (slukkeroboten) i
fjellanlegget for å se hvordan røyken beveget seg.
Seks personer fra organisasjonen og styrelederne
fra NRA og NRV deltok på årsmøtet i Norsk Vann.
Daglig leder holdt innlegg og stilte spørsmålet
«Hvordan står det til med kompetanse innen drift?»

Kantinen har gjennom året servert sunn og variert
mat til trivsel og glede for våre ansatte. I år har
kantinen servert ca. 210 varme måltider, hvor av 95
av dem har vært fisk.
Gruppeledere fra NRV og NRA holdt innlegg i
Driftsassistansen på Romerike, henholdsvis om raset
i Nittedal og om det nye rensetrinnet i renseanlegget
for avløpsvann (RA1).
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ÅRET SOM GIKK 2019

ÅRET SOM GIKK 2019

Nytt primærseparasjonstrinn
i RA2 Økt kapasitet i
primærseparasjon til 1.400 l/s.

Produksjonsanlegg for biogass.
Gir en mer robust bruk av slammet
fra renseanlegget.

Nytt rensetrinn for store
vannmengder, R1. Økt
rensekapasitet på høygradig
rensing av fosfor og organisk
stoff.

Oppgradering av ventilasjon/
luktreduksjon. Øke kapasiteten i
ventilasjon og utlufting.

Foredragsholder på: Hallingplasts
årlige treff Driftsassistansen.
Bidragsytere på rapporter:
Mikroplast i vann (Norsk vann)
Mikroplast i råvann.
Modernisert datasentrene i
bedriften med ny lagringsordning.
Sikrer stabil og effektiv drift av
anlegget for avløpsrensing.

Oppgradering av støttefunksjoner
– Rammetiltak. Sikring og
styrkning av kraftforsyningen.
Oppgradert transportsystem langs
Nitelva. Gir økt kapasitet.

Utviklingsplan for RA2.
Oppgradering og utvidelse
av ulike prosessavsnitt.

Tilstrekkelig
kapasitet –
alltid
Utførerer rapportering til
Fylkesmannen ved overløp
på vegne av kommunene.
Nytt rensetrinn for
store vannmengder, R1.
Realisere selskapets visjon
om «0-utslipp» av urenset
avløpsvann.

Oppgradering av ventilasjon/
luktreduksjon. Minimere risikoen
for sjenerende luktutslipp.

Oppgradert
transportsystem langs
Nitelva. Redusere utslipp
av urenset avløpsvann.

Levere vannet
tilbake med minst
like god kvalitet

Utviklingsplan for
hovedrenseanlegg RA2.

20

Produksjonsanlegg for biogass.
Gir økt produksjon av fornybar
energi.

2

9
01

Optimalisering av blåsemaskinene For
å minske energiforbruket.
Nytt primærseparasjonstrinn i RA2
Øke uttaket av partikulært organisk stoff.
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Langsiktig og
bærekraftig
forvaltning av
vannressursene

Ledende på
HMS-arbeid i
vannbransjen

Oppgradert transportsystem
langs Nitelva. Utskifting
av gammel og slitt teknisk
installasjon.
Oppgradering av gammelt
og slitt drikke- og
slokkevannsanlegg.

25

Solcellepanel på nytt
administrasjonsbygg.

Vannfaglig
kompetansesenter

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

Klimanøytral
virksomhet
innen 2030

Klimanøytral 2030
Klimaregnskap, optimalisering
av energiforbruk,
ressursutnyttelse,
varmeenergi og utnyttelse av
andre energikilder.
Utviklingsplan for
hovedrenseanlegg RA2.

Kostnadseffektiv
virksomhet

20

25

Ny sikkerhetsleder.
Har samlet industrivern og
brannvern i en gruppe.
Nytt primærseparasjonstrinn
i RA2. Ny kompakt og
arbeidsmiljøvennlig teknologi.
Nytt rensetrinn for
store vannmengder,
R1. Ny kompakt og
arbeidsmiljøvennlig teknologi.
Nye ISO sertifiseringer:
ISO 45001 Arbeidsmiljø
ISO 27001
Informasjonssikkerhet

Produksjonsanlegg for biogass.
Bidrar til langsiktig lønnsomhet sett i
forhold til dagens slambehandling.
Utvidelse av kontorbygg
Strandveien.
Nytt primærseparasjonstrinn i RA2.

20

Nytt rensetrinn for store
vannmengder, R1.
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RASET PÅ LI I NITTEDAL

NYTT RENSETRINN, RA1 - «AKKURAT I TIDE»
En drøy måned etter oppstart fikk vi en veritabel stresstest av
vårt nye rensetrinn, RA1, da vi uventet måtte stenge hovedprosessanlegget for vedlikehold. Det gikk over all forventning,
og vi kan trygt konkludere med at vi er rustet for ekstreme
værforhold i fremtiden.

OREA som prosjektet het, men nå RA1, er et nytt
rensetrinn for behandling av store vannmengder. RA1
er spesielt bygget for å øke renseanleggets robusthet
under intense nebørshendelser og ved planlagte eller
uforutsatte utkoblinger av hovedrenseanlegget. Det
nye anlegget har en enklere renseprosess enn dagens
hovedanlegg, men det vil fjerne synlige avløpsrester
ved hjelp av finrister og fosfor i en etterfølgende
kjemisk fellingsprosess. RA1 har en kompakt og
arbeidsmiljøvennlig teknologi.
Hovedprosessanlegget for avløp, RA2, har
en kapasitet på ca. 1 400 l/s. Med RA1 har NRAs
avløpsrenseanlegg økt sin samlede rensekapasitet på
høygradig rensing av fosfor fra 1.400 l/s til 4.200 l/s.
Bygging av RA1 fører til at utslipp av urenset
avløpsvann kun vil skje ved helt ekstreme
nedbørsituasjoner. Dette vil bidra til forbedret
vannkvalitet i Nitelva.
Med tanke på befolkningsveksten på Romerike og
ekstremværet vi har sett de siste årene, er dette en
riktig og svært viktig miljøinvestering.
BYGGEPROSESSEN
Etableringen av RA1 (OREA prosjektet) har vært en
lang og krevende prosess i NRA. Hovedprosjektet
startet høsten 2014. Byggingen startet høsten 2016
og varte frem til og med 1. kvartal 2019. Deretter
er det gjennomført funksjonstesting og prøvedrift.
Ved utgangen av 2019 pågikk det prøvedrift for å
dokumentere at anlegget fyller funksjonskravene som
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er lovet av leverandør. Prøvedriften er tilfredsstillende
med hensyn til teknisk driftsstabilitet og rensegrad.
Optimalisering av slamfasen pågår.
Prosjektet har en forventet kostnad på 249 mnok.
Dette prosjektet har vært et viktig bidrag til å realisere
selskapets visjon om «null-utslipp» av urenset
avløpsvann.
DRIFTSERFARINGER
RA1 var klart for prøvedrift, under normale forutsetninger, i begynnelsen av september. Selv om det
gjensto noen optimaliseringer, viste noen kraftige
nedbørshendelser i løpet av prøvedriften at anlegget i
all hovedsak fungerte etter hensikt.
AKKURAT I TIDE
I midten av oktober fikk vi en større uønsket hendelse
i det biologiske rensetrinnet i RA2. Det oppstod brudd
i silene som holder biomediet på plass i biotankene.
Dette medførte at vi måtte stenge ned hele RA2. Til
tross for dette, og takket være RA1, har det ikke vært
noen utslipp av urenset avløpsvann til Nitelva.
Dette illustrerer hvor viktig det er å ha robuste
anlegg som tar høyde for uønskede hendelser og
havari.
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Knut Weensvangen kommer fra Jessheim VGS, IKT-Servicefag.
«Det er spennende å være en del av en viktig infrastruktur. Jeg
har mye frihet og tillit i arbeidet som IKT- lærling. Jeg har gode
muligheter til å utvikle meg faglig. Det er i tillegg god mat i kantina,
og jeg slipper å dra helt inn til Oslo.»

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

Marius Soknes Løvås kom fra Strømmen VGS, Automasjon.
«NRV/NRA er en bedrift som bryr seg om lærlingene sine. Jeg får
delta på veldig mye forskjellig. Jeg har tilgang til alt nødvendig utstyr
og fasiliteter for å ha det bra på jobb og for å lære det som er forventet at jeg skal lære i lærlingetiden.»
Sebastian Sivertsen kom til oss fra Porsgrunn VGS, Kjemi og prosess.
Sebastian søkte lærlingplass hos oss etter å ha vært utplasseringselev her i 3 uker. Jeg valgte å søke lærlingeplass her fordi jeg
er interessert i vann og avløp. I tillegg fikk jeg et godt inntrykk av
arbeidsmiljøet i utplasseringsperioden. Jeg får alltid den hjelpen
og tilliten jeg trenger for å mestre nye arbeidsoppgaver. Det er et
utrolig bra miljø på arbeidsplassen.»
Kristian Andres Lavik kom til oss fra Strømmen VGS, Automatisering.
Kristian fikk lyst å arbeide hos oss etter at klassen hans var på besøk
i Hauglifjell. Han syntes fjellanlegget så kult ut.
«Det jeg liker best med å være lærling hos NRV/NRA er

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

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

variasjonen i arbeidet vi gjør på elektro, i tillegg til hvor blide og
trivelige alle kollegaene er.»
Christian Hagen har tidligere gått studiespesialisering.
Han fant derimot ut at yrkesfag ville være mer riktig og han startet
derfor på Teknikk og Industriell Produksjon (TIP) på videregående
skole. Gjennom opplæringskontoret (OKIO) kom Christian i kontakt
med NRV/NRA og han fikk omvisning i begge fjellanleggene våre.
«Etter omvisningene var det ingen tvil om hva jeg ville drive med,
vann- og/eller avløpsrensing. Det er et kjempebra miljø her. Jeg
føler at jeg blir tatt vare på og at jeg er ønsket. NRV/NRA er en
strukturert og velfungerende lærebedrift. Jeg føler at jeg gjør noe
meningsfylt hver dag.»
Benn Imar Gundersen kom fra Porsgrunn VGS, Laboratoriefaget.
«Jeg er veldig fornøyd med læretiden så langt. NRV/NRA er en
veldig sosial arbeidsplass og jeg føler meg inkludert.»
Marius Brekka kom fra Porsgrunn VGS, Kjemi og prosess. (Ikke
til stede på bilde.) Han søkte lærlingeplass etter å ha vært utplasseringselev hos oss i 3 uker. «Jeg synes miljøet er bra og jeg liker
meg her. Jeg føler at jeg har en like viktig rolle som de andre som
arbeider her, og mine meninger blir hørt.»

Kristian Andres Lavik

Marius Soknes Løvås

Christian Hagen

Knut Weensvangen

Sebastian Sivertsen

Benn Imar Gundersen
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STOLT LÆREBEDRIFT

STOLT LÆREBEDRIFT

VANN I TALL

AVLØP I I TALL
Mengde levert avløpsvann
25 424 776 m3

Nittedal

15

410 551

Rælingen

1 692 392

Lørenskog

10 226 370

Skedsmo

13 095 464

30,97

P
fosfor

15

30,97

P
fosfor

89,6 %

7

Renseprosent
fosfor

9750 kg
fosfor
utslipp

14.007

N

Nitrogen

7

14.007

N

Nitrogen

61,1 %
Renseprosent
Nitrogen

268 804 kg
Nitrogen
utslipp

Mengde levert avløpsvann (m³ ) fra eierkommunene i 2019, og andel levert mengde
avløpsvann til NRA IKS i 2019 fordelt på eierkommunene

Lørenskog

Skedsmo

Rælingen

Nittedal

617

583

283

448*

Levert mengde avløpsvann pr. innbygger
Levert avløpsvann [liter/PE døgn]
* Kun tilført avløpsvann fra juni-desember

21674

69 657

214 345

Total slammengde
produsert

Gjennomsnittlig
døgntilførsel av avløpsvann

Maksimal døgntilførsel
av avløpsvann

tonn

m³

m³

Strømforbruk
0,52

Kostnad
419

Kwh pr m3

kroner. pr. person
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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 rensingen av
avløpsvannets kvalitet. Disse rensekrav er i 2019 ikke overholdt
for fosfor og nitrogen på grunn av havari i biorensetrinnet.

Styret har i tillegg til den daglige drift hatt fokus
på utvikling av sirkulær økonomi og reduksjon av
klimagassutslipp gjennom fremtidige investeringer
som bl.a. biogassanlegg i tillegg til oppfølging av
pågående prosjekter.
Det har i 2019 vært avholdt ni styremøter og
styret har i disse møtene behandlet saker i henhold
til lov og selskapsavtale. Det har vært avholdt to
representantskapsmøter i 2019, hvor styret har
fremmet elleve saker til behandling.
RESULTAT, UTVIKLING OG RISIKO.
Regnskapet er ført etter de kommunale
regnskapsprinsipper i samsvar med bestemmelser i
selskapsavtalen.
Selskapet har inntekter fra septikmottak og rensing
av avløpsvann fra eierkommunene. Beregningen
av inntektsdekningen er utført i henhold til KMD
H-3/14 - Retningslinjer for beregning av selvkost for
kommunale betalingstjenester. Selvkostberegningen
legges til grunn for eierkommunenes kostnader.
Selskapet hadde driftsinntekter i 2019 på 134,6
mnok, mot 116,4 mnok i 2018. Økningen skyldes
i hovedsak økte rensetjenester og overføringer
fra eierkommunene. Eierkommunene faktureres
etterskuddsvis i henhold til fordelingsnøkkel
bestående av 50 % PE (person ekvivalent) og 50 %
mottatt volum avløpsvann pr kommune.
Selskapet viser et negativt netto driftsresultat
på 0,996 mnok. Underskuddet skyldes i stor grad
et havari av bioreaktorer, som følge av manglende
ressurser til forebyggende vedlikehold over en lengre
periode. Strøm og nettleie utgjorde i 2019 12 % av
driftskostnadene. Svingninger i kraftprisen har stor
betydning for driftsresultatet.
Selskapets likviditet er tilfredsstillende og utgjorde
ved årsskiftet 69,2 mnok i ubundne midler. Av dette
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utgjør 11,54 mnok lånte, men foreløpig ikke anvendte
investeringsmidler. NRA 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.
Styret vurderer den operasjonelle risiko som
moderat. Med operasjonell risiko menes den risiko
for hendelser som påvirker selskapets evne til å
gjennomføre sitt definerte oppdrag.
Strategiplanen for selskapet ble behandlet av
representantskapet våren 2017. Hovedplan 2018-2033
ble utarbeidet på grunnlag av strategiplanen. Ved
representantskapets behandling av hovedplanen ble
kun investeringsplanene for årene 2018-19 vedtatt,
slik at planen må revideres. Revidert Hovedplan
2020-33 ble lagt fram for eierne til behandling høsten
2019. Representantskapet utsatte behandlingen av
hovedplanen til våren 2020.
Selskapet startet revidering av strategien
i 2019 med mål om å legge fram denne for
representantskapet høsten 2020. Ny hovedplan for
perioden 2022-2037 (som bygger på revidert strategi)
vil bli fremlagt for representantskapets behandling
høsten 2021. Hovedplanen skal gi selskapet og eierne
den nødvendig langsiktigheten i kostnadsutviklingen
som følge av investeringer og tiltak selskapet må
gjøre for å indikere hvilke økonomiske konsekvenser
befolkningsøkning og myndighetskrav vil gi, og når
det er økonomisk optimalt og bærekraftig å iverksette
de ulike investeringsprosjektene.
INVESTERINGER
Samlede investeringer i 2019 var 94,4 mnok. Med et
investeringsbudsjett i 2019 på 168 mnok, er avviket på
73,6 mnok. Avviket skyldes hovedsakelig at planlagt

STYRETS BERETNING

STYRETS BERETNING
INNENFOR SELSKAPETS LÅNERAMME ER FØLGENDE STØRRE INVESTERINGER GJENNOMFØRT ELLER IGANGSATT I 2019:

OREA

29,8 mnok

kostnadsført i 2019 av total investeringsramme

258,0 mnok

Oppgradering av støttefunksjoner - prosessvann

3,1 mnok

kostnadsført i 2019 av total investeringsramme

20,0 mnok

Produksjonsanlegg for biogass

11,6 mnok

kostnadsført i 2019 av total investeringsramme

550,0 mnok

Utvidelse av kontorbygg Strandveien 22

31,8 mnok

kostnadsført i 2019 av total investeringsramme

36,0 mnok

biogassanlegg er utvidet fra lokalt til regionalt anlegg
med endret kostnadsramme og tidsplan. Videre har
selskapet valgt å bruke noe mer tid på utvikling av
felles tilførselssystem til renseanlegget sammen med
berørte eierkommuner.
STYRETS KONTROLLOPPGAVE
Daglig leder avgir månedsvis rapport 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.
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
2019. Innkjøp foretas i tråd med Lov om offentlige
anskaffelser og det foreligger et delegeringsreglement
som regulerer hvilke anskaffelser som skal behandles
av styret.
HMS
Arbeidsmiljøet vurderes som godt. Det er innført
elektronisk meldesystem for skader og andre
vesentlige avvik fra normalsituasjonen. Gjennom året
har det blitt rapportert om fem mindre arbeidsskader,
hvorav ingen av dem medførte sykefravær.
Det gjennomføres jevnlig vernerunder (to ganger i
2019).
Arbeidsmiljøutvalget har i 2019 avholdt fire møter.
Sykefraværet i 2019 på 2,92 %, hvorav korttidsfraværet

(<16 dager) utgjør 2,43 %. De tilsvarende tallene for
2018 var hhv. 4,50 % og 2,90 %. Selskapet har en
målsetning om sykefravær lavere enn 5%.
BEMANNING OG LIKESTILLING
NRA er en kommunalteknisk virksomhet hvor 13 % av
de ansatte er kvinner. I ledergruppen (felles for NRA og
NRV) er én av seks kvinner. I styret er to av seks valgte
medlemmer kvinner.
Gjennomsnittsalderen til de ansatte er 44 år.
Selskapene tilstreber en jevnere fordeling mellom
kjønnene.
ORGANISASJONEN
Selskapet har fokus på kostnadsstyring og
ressursutnyttelse. Gjennom ulike avdelingsvise interne
program, adresseres utfordringer og tverrfaglig
samhandling mot ulike interessenter. Som en del
av selskapets kompetanseoppbygging av ledere har
fire gruppeledere fullført kurset «Lean med glød for
ledere».
Organisasjonen har gjennom flere år tatt inn lærlinger
og motivert og støttet fagarbeidere uten fagbrev til å
avlegge fagprøve gjennom praksiskandidatordningen.
I 2019 avla ingen medarbeidere fagprøve. En lærling
avla fagprøve i faget elektro/automasjon. NRA hadde
ved årsskiftet fire lærlinger, hvorav tre ble tilsatt i 2019.
Det legges opp til at NRA, til enhver tid, i fagene
elektro/automasjon og kjemi/prosess har to lærlinger
i samme fag på henholdsvis år en og to i lærlingeløpet.
Myndighetene har i dag større fokus på sikkerhet
enn tidligere. Søsterselskapene NRV og NRA møter
det økte fokuset gjennom deltagelse på årsstudiet
«Beredskap og krisehåndtering for vannbransjen».
Selskapene er en av initiativtakerne til studiet og fire
ansatte avla eksamen våren 2019 og to startet studiet
samme høst.
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En 50 % stilling som spesialrådgiver i gruppe plan,
er definert til å ivareta funksjon som sikkerhetsleder.
Denne funksjonen er direkte underlagt daglig leder.
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, men
målet om redusert energiforbruk pr. renset m3
avløpsvann ble ikke nådd etter igangsettelse av
avfuktingsanlegg. Anlegget er installert for å ivareta
arbeidsmiljø og inneklima.
Selskapet har for 2019 ikke oppfylt alle rensekrav
og betingelser som er fastsatt i Fylkesmannens
utslippstillatelse. Avviket skyldes havari i biotrinnet.
Fylkesmannen holdes fortløpende orientert om
avviket og arbeidet med å utbedre havariet.

ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER
Etter styrets oppfatning, gir fremlagt driftsregnskap,
investeringsregnskap og balanse med noter et riktig
bilde av selskapets resultat for 2019 og økonomiske
stilling ved årsskiftet.
Styret foreslår følgende disponeringer og avsetninger
av årets netto driftsresultat pr -0,99 mnok:
4,61 mnok Bruk av tidligere års regnskapsmessige
mindreforbruk
-2,07 mnok Avsatt til disposisjonsfond
-1,55 mnok Avsatt til bundet justeringsfond
(selvkost Septik)
Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt
som er av betydning for bedømmelse av regnskapet.
Styret ønsker å takke daglig leder og alle ansatte for
godt utført arbeid i 2019.

Strømmen, 5. mars 2020
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REGNSKAP
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DRIFTSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP

01.01 - 31.12 Beløp i NOK 1000

01.01 - 31.12 Beløp i NOK 1000

NOTE
Driftsinntekter
Salg eierkommuner og refusjoner

7,10

Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer
Sum driftsinntekter

REGNSKAP

BUDSJETT

REGNSKAP

2019

2019

2018

122 897

122 380

105 682

11 702

7 597

10 728

0

0

0

134 600

129 977

116 410

Driftsutgifter
Personalkostnader
Kjøp av varer og tjenester

NOTE

REGNSKAP

BUDSJETT

REGNSKAP

2019

2019

2018

Investeringer
Investeringer i anleggsmidler
Dekning av tidligere års udekket
Årets finansieringsbehov

2,12

94 426

168 000

168 394

0

0

0

94 426

168 000

168 394

94 363

168 000

168 359

63

0

35

94 426

168 000

168 394

Finansiert slik
1,6

34 811

29 313

27 756

Bruk av lånemidler

6

49 862

37 479

40 225

Inntekter fra salg av anleggsmidler

3 696

4 135

4 320

Andre driftsutgifter

Sum ekstern finansiering

Overføringer

8

6

0

0

Avskrivninger

2

35 770

41 000

24 033

Bruk av avsetninger

124 145

111 927

96 335

Sum finansiering

10 455

18 050

20 075

udekket/udisponert

Renteinntekter og utbytte

771

250

443

Sum eksterne finansinntekter

771

250

443

Renteutgifter og låneomkostninger

13 624

18 300

8 620

Avdrag på lån

34 368

41 000

23 541

Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat

0

0

0

94 426

168 000

168 394

0

0

0

NOTE

2019

2018

Faste eiendommer og anlegg

2

633 509

572 769

Finansposter

Sum eksterne finansutgifter
Resultat eksterne finanstransaksjoner
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat

47 992

59 300

32 161

-47 221

-59 050

-31 718

35 770

41 000

24 033

-996

0

12 390

BALANSE - EIENDELER
01.01 - 31.12 Beløp i NOK 1000
Anleggsmidler

Interne finansieringstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbr.

5

4 614

4 614

0

Utstyr, maskiner og transportmidler

2

37 605

39 776

Bruk av tidligere års justeringsfond

5

0

0

0

Pensjonsmidler

1

109 132

101 195

4 614

4 614

0

Sum anleggsmidler

780 246

713 740

3,7

9 845

24 637

Premieavvik

1

8 855

6 184

4

72 243

27 410

90 944

58 231

871 189

771 971

Sum bruk av avsetninger
Overført investeringsregnskapet

5

0

0

0

Omløpsmidler

Dekning av tidligere års regnsk.m merforbruk

5

0

0

0

Kortsiktige fordringer

Avsatt til disposisjonsfond

5

2 065

2 611

Avsatt til bundne justeringsfond

5

1 553

2 003

7 776

Kasse, bankinnskudd

3 618

4 614

7 776

Sum omløpsmidler

0

0

4 614

Sum eiendeler

Sum avsetninger
Regnskapsmessig Mer-/mindreforbruK (-/+)
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BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD
01.01 - 31.12 Beløp i NOK 1000

Egenkapital

Note

2019

2018

5

2 065

0

0

0

1 553

0

Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift)

0

4 614

Regnskapsmessig merforbruk (drift)

0

0

Disposisjonsfond
Bundet justeringsfond - Avløp
Bundet justeringsfond - Septik

Kapitalkonto

11

Sum egenkapital

5 428

9 461

9 047

14 075

Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser

1

108 527

97 984

Andre lån

3

677 227

581 595

785 753

679 579

76 389

78 316

76 389

78 316

871 189

771 971

11 544

-24 093

1 553

2 003

-13 097

22 090

Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld

10

Sum kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld
Memoriakonti
Ubrukte lånemidler
Selvkost
Motkonto for memoriakontoene
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NOTER TIL REGNSKAPET
Notene har til hensikt å spesifisere forhold i det
fremlagte driftregnskap, investeringsregnskap og
balanse. I tillegg er hensikten å beskrive forhold
som ikke er direkte regnskapsrelaterte, men som
kan være utfyllende og ha betydning for brukeren av
regnskapet.
REGNSKAPSPRINSIPPER
Selskapet
regnskapsføres
etter
kommunale
regnskapsprinsipper. Regnskapet er ført etter
anordningsprinsippet. Det betyr at alle kjente
inntekter og utgifter for regnskapsåret er tatt med i
regnskapet enten de er betalt eller ikke.
KLASSIFISERING OG VURDERING
AV BALANSEPOSTER
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter
poster som forfaller til betaling innen ett år etter
anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter
seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert
som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av 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.

NOTE 1

NOTER

NOTER

Pensjon

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. Skattekostnad består
av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt
skatt/skattefordel er beregnet på forskjeller mellom
regnskaps-messig og skattemessig verdi på eiendeler
og gjeld. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av
de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier. Netto
utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er
sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.

GENERELT OM PENSJONSORDNINGENE I SELSKAPET

Pensjonsordningen gir rett til definerte fremtidige
ytelser. Ytelsene er i hovedsak avhengig av antall
opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder
og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. I tillegg
har selskapet en tariffestet førtidspensjonsordning
(AFP)
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

2019

2018

Forventet avkastning pensjonsmidler

4,50 %

4,50 %

Diskonteringsrente

4,00 %

4,00 %

Forventet årlig lønnsvekst

2,97 %

2,97 %

Forventet årlig pensjonsregulering

2,20 %

2,20 %

Forventet årlig G-regulering

2,97 %

2,97 %

50,00 %

50,00 %

7 år

7 år

AFP uttakssannsynlighet
Amortiseringstid

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik
Pensjonskostnad

2019

2018

Årets pensjonsopptjening, nåverdi

7 765

5 906

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse

4 234

3 838

- Forventet avkastning på pensjonsmidlene

-4 543

-4 215

7 456

5 529

416

440

7 872

5 969

Netto pensjonskostnad
Administrasjonskostnader
Netto pensjonskostnad (inkl. adm.)
Amortisering av premieavvik
Samlet pensjonskostnad

760

198

8 632

6 168

10 664

9 900

Premieavvik
Innbetalt premie (inkl. adm.)
Administrasjonskostnader
Netto pensjonskostnad
Årets premieavvik
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-416

-440

-7 456

-5 529

2 792

3 931
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NOTE 1

NOTE 2

Anleggsmidler

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik

Beløp i NOK 1000
2019

2018

Anleggsmidler

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5 Gruppe X

67 874 598

269 300 211

23 726 968

94 840 577

319 116 220

-17 775 149 -12 689 518 -61 916 316

-48 701 669

Sum

Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr.31.12.

108 601 681

98 381 031

Pensjonsmidler pr. 31.12.

109 131 973

101 194 835

-530 292

-2 813 804

Tilgang i regnskapsåret

3 871 647

37 035 958

2 432 219

-

51 086 560

-

94 426 384

-74 771

-396 746

Avgang i regnskapsåret

-87 600

-

-

-

-

-

-87 600

Brutto påløpte pensjonsforpliktelser inkl AGA pr.31.12.

108 526 910

97 984 285

-5 955 363

-5 966 360

-1 531 259

-6 447 432

-15 870 441

-

-35 770 855

Pensjonsmidler pr. 31.12.

109 131 973

101 194 835

-605 063

-3 210 550

2019

2018

Gruppe 1

Maskiner og utstyr

-2 813 804

2 992 543

Gruppe 2

Bygninger

7 455 929

5 529 497

Gruppe 3

Innløp / ledningsnett

Administrasjonskostnad/Rentegaranti

415 694

439 960

Gruppe 4

Nitrogenanlegg

Innbetalt premie/tilskudd (inkl. admi.)

-10 664 025

-9 900 403

Gruppe 5

Slamfjernning, luktfjerning. Gamle anlegg

5 075 914

-1 875 401

Gruppe X

Tomter

-530 292

-2 813 804

Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12.
Beregnet arbeidsgiveravgift (AGA)

Netto pensjonsforpliktelser inkl AGA pr 31.12.

Avstemming netto forpliktelse
Balanseført netto forpliktelse IB 1.1
Netto pensjonskostnad

Brutto estimatavvik
Netto forpliktelse UB 31.12
Beregnet arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse
Netto forpliktelse UB 31.12

-74 771

-396 746

-605 063

-3 210 550

Anskaffelseskost pr 1.1
Akkumulerte avskrivninger pr 1.1

Avskrivninger i regnskapsåret

-28 098 234

Nedskrivning
Bokført verdi 31.12.2019

6 868 025

781 726 599

- -169 180 886

-

-

-

-

-

-

-

37 605 048

282 594 660

11 938 410

26 476 829

305 630 670

6 868 025

671 113 642

NOTE 3
Fordringer og gjeld
2019

2018

0

0

Andre kortsiktige fordringer med forfall tidligere enn ett år

9 845

24 637

Sum

9 845

24 637

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år

2019

2018

505 386

463 892

0

0

505 386

463 892

0

0

Beløp i NOK 1000

2019

2018

Bundne midler gjelder skattetrekk og utgjør:

3 044

2 517

Beløp i NOK 1000
2019

Andre kortsiktige fordringer med forfall senere enn ett år

2018

PENSJONSMIDLER

PENSJONSFORPLIKTELSER

PENSJONSMIDLER

PENSJONSFORPLIKTELSER

101 194 835

98 381 031

87 391 481

90 384 024

Estimerte midler/forpliktelser

97 326 107

99 588 217

90 347 380

91 464 522

Årets estimatavvik

-3 868 728

1 207 186

2 955 899

1 080 498

Spesifikasjon av estimatavvik
Faktiske midler/forpliktelser

Gjeld til kredittinstitusjoner
Annen langsiktig gjeld

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

0

0

0

0

-3 868 728

1 207 186

2 955 899

1 080 498

0

0

0

0

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

NOTE 4
Bankinnskudd
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Ubundne midler utgjør:

69 198

24 892

Sum

72 242

27 409
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NOTE 5

NOTE 6

Ved avslutning av driftsregnskapet for 2019 er avsetning til disposisjonsfond strøket med tkr 546 og avsetning til
justeringsfond er strøket med tkr 450, som følge av årets negative driftsresultat.

Beløp i NOK 1000

Fond samt avsetninger/bruk av avsetninger

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

Beløp i NOK 1000
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbuk

2019

Ytelser til ledende personer

2019

2018

DAGLIG LEDER

STYRET

DAGLIG LEDER

STYRET

1 562

403

1 230

425

4 614

0

0

0

Lønn

4 614

0

Pensjonskostnader

281

221

Annen godtgjørelse

76

46

Bruk av tidligere års justeringsfond
Sum bruk av avsetninger

2018

Overført investeringsregnskapet
Dekning av tidligere års regnsk.m merforbruk

2019

2018

0

0

0

7 776

Avsatt til disposisjonsfond

2 065

0

Avsatt til bundne justeringsfond

1 553

0

Sum avsetninger

3 618

7 776

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

2019

2018

Revisjon

88

82

Teknisk bistand

10

20

19

49

117

151

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:
Beholdning av fond

2019
Justeringsfond

Disp.fond

0

0

Rådgiving
Sum

IB 1.1 fond
Bruk av fond
Avsatt til fond

0

0

2 003

2 611

-450

-546

1 553

2 065

Strykning i forhold til budsjettvedtak
UB 31.12 fond

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

NOTE 6
Personalkostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor
Beløp i NOK 1000
Personalkostnader

2019

2018

26 362

21 159

Arbeidsgiveravgift

3 717

2 983

Pensjonskostnader

4 329

3 189

403

425

34 811

27 756

Lønninger

Andre ytelser
Sum

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS har samarbeidsavtale med Nedre Romerike Vannverk IKS og felles personale.
Gjennomsnittlig antall årsverk har tilsammen vært 109,6.
Personalkostnader fordeles på basis av estimert, virkelig arbeidstid. For 2019 er lønnskostnadene fordelt med 52,2 %
på NRV IKS og 47,8 % på NRA IKS.
med 52,2 % på NRV IKS og 47,8 % på NRA IKS. Verdien av egeninnsats på investeringsprosjekter er overført
investeringsregnskapet med 9,72 mnok mot 13,19 mnok i budsjettet.
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NOTE 7

NOTER 9

Overføringer mellom selskapet og eierkommunene

Selvkostberegning - etterkalkyle

Beløp i hele 1000 og er inkl. mva.
Kommunen som kunde av selskapet

Inng. balanse

Bevegelse

Utg. balanse

Oms. i perioden

Rælingen kommune

247

-117

130

17 037

Skedsmo kommune

1 254

-1 255

0

82 453

Lørenskog kommune

4 317

-4 318

0

53 155

Nittedal kommune

1 994

-1 347

647

9 373
Driftsinntekter

Kommunen som leverandør til selskapet
Rælingen kommune

0

0

0

-34

Skedsmo kommune

-8

8

0

-517

Lørenskog kommune

0

0

0

-1 178

-951

710

-241

-1 282

Nittedal kommune

Maskiner og biler er enten eid av NRA eller NRV. Direkte kostnader fordeles mellom selskapene på grunnlag av
faktisk timebruk 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.

Selvkost
Avløp

Selvkost
Septik

Budsjett
2019

Regnskap
2018

134 599

132 105

2 494

129 977

116 410

Direkte kostnader

88 369

87 635

734

70 927

72 301

Indirekte kostnader - kalkulatoriske renter

14 763

14 474

289

18 050

12 808

Avskrivninger

35 771

35 115

655

41 000

24 033

Resultat før mindreforbruk

-4 304

-5 121

817

0

7 268

Selvkostandel

97 %

96 %

149 %

100 %

107 %

IB Justeringsfond

2 003

1 292

711

2 003

2 003

817

0

817

0

7 268

-5 121

-5 121

0

0

0

3 858

3 858

0

0

-7 268

-3

-29

26

0

0

1 553

0

1 553

2 003

2 003

Årets positive selvkostresultat
Årets negative selvkostresultat
- herav til/fra justeringsfond og avregning mot eierne
Kalkulert renteinntekt/-kostnad justeringsfond

NOTE 8

Selvkost
NRA

UB Justeringsfond

Skatt

Årets skattekostnad fremkommer slik:
Resultat før skatt
Permanente forskjeller

2019

2018

-18

-40

0

0

205

-9

-161

49

Årets skattegrunnlag

26

0

Forskuddsbetalt inntekt

Årets betalbare skatt

6

0

IB Forskuddsbetalt inntekt ledningsnett

Endring utsatt skatt

0

0

Inntektsført

0

UB Forskuddsbetalt inntekt ledningsnett

Endring i midlertidige forskjeller
Fremførbart underskudd

Virkning av endring i skatteregler
Årets skattegrunnlag

6

Fremførbart underskudd
Grunnlag utsatt skatt

-350

-145

0

-161

-350

-306

-77

-67

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.

40 | NRA IKS Årsrapport 2019

2018
2 379

197

197

1 985

2 182

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

Utsatt skatt

2019
2 182

0

Midlertidige forskjeller
Anleggsmidler

NOTER 10

UB Forskuddsbetalt erstatning drift fjernvarme

2019

2018

1 800

1 900

100

100

1 700

1 800

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 2,5 mnok i perioden 2012 - 2036.
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NOTE 11
Kapitalkonto

Inngående balanse pr 01.01.

2019 Debet

2019 Kredit

Investering i anleggsmidler
Netto avgang driftsmidler
Avskrivninger

Bruk av lån
utgående balanse pr 31.12.

2018 Kredit
2 527

94 426

168 394

88
35 771

24 033

Avdrag på lån
Endring i netto pensjonsforpliktelse

2018 Debet

9 461

34 368

23 541

2 605

6 625

94 363

167 593

5 428

9 461

138 256

138 256

201 087

201 087

NOTE 12
Vesentlige forhold

Årets samlede investeringer ble 94,4 mnok som er en nedgang fra 168,3 mnok i 2018. 		
De største investeringene i 2019 er:
Nytt kontorbygg

31,8 MNOK

OREA

29,8 MNOK

Oppgradering vaktsentralen

5,0 MNOK

Følgende mengder avløpsvann er levert fra eierkommunene:

Antall m³ avløpsvann

Lørenskog kommune

10 226 370

Rælingen kommune

1 692 392

Skedsmo kommune

13 095 464

Nittedal kommune

410 551

Sum

25 424 777

Fellesmøte

Enkeltmøte

Hovedplan

Drift

Hovedplan

Lørenskog

4

1

2

Nittedal

4

1

Rælingen

4

1

Skedsmo

4

1
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Drift

IKT
1
2

2
1

3
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