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*Avløp fra deler av Lillestrøm kommune.

”RENT VANN – 
FOR DEG, MILJØET  
OG FREMTIDEN”
Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA)  
er et bærekraftig og innovativt interkommunalt  
avløpsselskap for kommunene:  
Lillestrøm, 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 slutt- 
disponering 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.

Selskapet hadde en omsetning i 2020 på vel 155,6 MNOK.
Hovedkontoret er lokalisert til Ruth Maiers gt. 22 på 
Strømmen.

Selskapets visjon: 
”LANGSIKTIG OG BÆREKRAFTIG 
FORVALTNING AV VANNRESSURSENE.”

Lillestrøm*
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”Tilstrekkelig kvalitet og kapasitet – alltid” er et overordnet mål for vår  
virksomhet. Det skulle kanskje bare mangle. Pr. i dag kan vi dessverre ikke 
garantere det, men vi arbeider så hardt vi kan for å få det til.

”ALLTID” BETYR TRYGGHET,  
OG DET FORPLIKTER!

I et moderne samfunn er tilgang på vann- og avløpstjenester 
avgjørende for mer enn bare komforten. Vann er sam-
funnets viktigste næringsmiddel og hygienefaktor, mens 
rensing av avløpsvann er samfunnets viktigste hygiene- 
og helsefaktor.

Målet gjenspeiler vårt kritisk viktige samfunnsoppdrag, 
og det ansvaret som følger med. NRA skal ha kapasitet 
til å ta imot og rense avløpsvannet, også ved uforutsette 
hendelser og ved ekstremnedbør.

Flere viktig grep er tatt, som bl.a. å fokusere på kontinuerlig 
forbedringsarbeid og omorganisering av driften i NRV og 
NRA. Målet med dette er at ekspertise og fagkunnskap 
skal utnyttes tverrfaglig og på tvers av selskapene. I dag 
nyter vi godt av dette gjennom en mer robust og kostnads- 
effektiv organisasjon. Grepene er gjort for å sikre at vi 
alltid skal kunne levere våre tjenester. 

Det er en klar forventning om at selskapet har kapasitet, 
systemer og rutiner som kan forebygge hendelser, og 
samtidig håndtere de som likevel inntreffer. Det tragiske 
kvikkleireskredet i Gjerdrum 30. desember, underbygger 
viktigheten av et solid og godt samarbeid for å løse de 
akutte behovene som oppstår under og etter en krise. 
Den robustheten mener jeg at vi som selskap har. 

I mange år har det blitt investert for lite i oppgradering, 
drift og vedlikehold av våre anlegg. 

Mangeårige kostnadskutt har medført et ubehagelig 
vedlikeholdsetterslep. Havari og akutt vedlikehold av 
produksjonsutstyr koster selskapet mer enn det planmessige, 
forebyggende vedlikeholdet.

Både eierkommunene og vi har behov for store investeringer 
i årene som kommer. Dette kommer i tillegg til drifts- og 

vedlikeholdskostnader. Det vil medføre at kostnadene for 
abonnentene vil øke.

Kostnaden for vann- og avløpstjenester beregnes etter 
selvkostprinsippet. Det innebærer at abonnentene betaler 
for det tjenesten faktisk koster. Vårt ansvar er derfor å 
planlegge og utnytte ressursene mest mulig kostnads- 
effektivt. De neste 16 årene har vår virksomhet et samlet 
investeringsbehov på mer enn 2,2 milliarder kroner.

Selskapets økte kostnader knytter seg i all hovedsak til 
finans- og investeringskostnader for å kunne møte myndig-
hetskrav og eierkommunenes fremtidige befolkningsvekst.

Selskapets mål vil alltid være det samme:  
”Å ha kapasitet til å ta imot og rense alt avløpsvann – alltid.”

Daglig leder, Thomes Trømborg
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Tidligere generasjoner tok noen store strategiske og kloke valg som sørget 
for god rensing av avløpsvannet i vår region. Nå er det vår tur til å ta gode 
valg for de kommende generasjoner.

”VI MÅ PLANLEGGE FOR FREMTIDEN!”

I mer enn 50 år har våre eierkommuner samarbeidet om å 
sikre egne innbyggere kostnadseffektive avløpstjenester. 
Det har vært avgjørende for å møte befolkningsveksten, 
samt skjerpede myndighetskrav.

Våre foreldregenerasjoner bygget i sin tid opp den kommunale 
avløpsbehandlingen på Nedre Romerike. Denne har vi 
i mer enn to generasjoner levd godt med. De var tidlig 
ute og tenkte langsiktig, ut over egne behov. Nå ligger 
ansvaret på oss. Vi må ta nye felles løft, slik at vi har  
kapasitet til å rense avløpsvannet til mange flere mennesker 
enn i dag. Vi skal fortsette å innfri myndighetenes krav og 
abonnentenes forventninger og behov.

Disse løftene er svært kostbare og ressurskrevende. 
Det fordrer tverrfaglig samarbeid på tvers av historiske 
kommunegrenser for å utnytte ressursene bedre enn i 
dag. Dette er prosesser som både kraft- og renovasjons-
bransjen allerede har vært gjennom. I 2020 ble en mulig 
fusjon mellom MIRA IKS, NRV IKS og NRA IKS utredet. 
Konklusjonen peker på store gevinster for alle. 

Vi er på ingen måte i mål med et komplett system, som vil 
tilfredsstille morgendagens krav for vår region. Men mye 
er skjedd de siste tiårene. Avløp fra tettbebyggelsen på 
Nedre Romerike ble tidligere sluppet ut i vassdragene via 
kommunale fellesledninger, etter å ha passert private  
slamavskillere eller septiktanker. På første halvdel av 
60-tallet ble det klart at mer systematisk og omfattende 
rensing av avløpet måtte til. Kommunene Skedsmo, 
Lørenskog og Rælingen stiftet A/S Sentralrenseanlegget 
RA-2 i 1965. Renseanlegget ble offisielt åpnet i 1974, åtte 
år etter at byggearbeidene startet opp. RA-2 fikk på slutten 
av 1990-tallet, som ett av svært få renseanlegg i Norge, krav 
om nitrogenrensing. Et nitrogenfjerningsanlegg ble tatt i bruk 
i 2003. 

Da overløpsrenseanlegget OREA (RA-1) var klart høsten 
2019, tok NRA og eierkommunene et stort steg mot visjonen 
om nullutslipp av urenset avløpsvann. Anlegget gjør 
det mulig å håndtere tilrenning også ved kraftig nedbør, 
snøsmelting og krevende grunnvannsforhold.
 

Sommeren 2020 gjennomførte Fylkesmannen i Oslo og 
Viken (nå Statsforvalteren) et tilsyn som resulterte i flere avvik. 
Disse avvikene lukkes gjennom vedtatte hovedplaner.

Gjennom det prosjekterte biogassanlegget, som er 
planlagt bygget i 2025, vil regionen få et stort løft i retning 
av å møte regjeringens bærekraftsmål. NRA har tatt et 
regionalt ansvar gjennom å knytte avtaler om leveranse 
av avløpsslam med omliggende kommuner og kommuner 
i den sørøstre delen av Innlandet. Avtalene gir høyere 
volum og større gassproduksjon, samt omgjort et stadig 
større problem til en ressurs. Mye taler for at vi kan få 
videreforedlet gassen til hydrogen, noe som kan gi bedre 
inntekter enn ren biogass.

De siste tiårene har vi nytt godt av investeringene som 
ble gjort av tidligere generasjoner. Nå står vi foran nye 
løft. Vi skal ikke bare sørge for å kunne levere «Rent 
vann til alle – alltid» også i fremtiden, men og gi våre barn 
en bærekraftig og enda mer solid infrastruktur, som skal 
tåle påkjenninger fra naturen selv og oss mennesker. Vi 
har gode planer, og følger vi dem, forvalter vi ressursene 
godt, både med tanke på miljø og økonomi. Vi har et 
stort og viktig ansvar for alle som bor og virker på Nedre 
Romerike i dag, og for de kommende generasjoner. Det 
haster med å ta nye løft.

For å kunne gjennomføre dette, kreves det en kompetent 
organisasjon som skal fungere både i daglig drift og i  
kritiske situasjoner. Totalt 60 av våre medarbeidere viste 
sin gode kompetanse, løsningsevne og ikke minst vilje 
til å stå på for å løse utfordringene som oppstod etter 
leirskredet i Gjerdrum 30. desember. Da deler av 
kommunens ledningsnett ble totalskadet i raset, stilte de 
ansatte opp. De bidro til at nødvann ble gjort tilgjengelig, 
og at ledningsnett for vann og avløp ble supplert med nye 
ledninger, slik at tjenesten raskt kom på plass igjen.

Styrets leder, Magne J. Kalstad
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Når verdens ressurser blir knappere, blir vår jobb viktigere. I fremtiden vil vi 
måtte bo tettere, forbruke smartere og avsette et mer skånsomt klimaavtrykk. 
Strategien skal bidra til at NRA ligger i forkant av samfunnsutviklingen.

OM NRA IKS

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.
 
Slam blir skilt ut og avvannet, før det blir tilsatt brent kalk 
som dreper sykdomsfrem-
kallende mikroorganismer. 
Slammet som produseres i 
renseprosessen inneholder 
store mengder næringsstoffer 
og brukes i dag som gjødsel i 
jordbruket.

NRA renset 26,6 millioner m³ 
avløpsvann og produserte  
25 993 tonn kalket slam i 2020.

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. 

Avgjørende for strategien, er at våre eierkommuner skal 
kunne utvikle kommunene uten å måtte ta hensyn til 
forbehold i kapasiteten eller kvaliteten på våre tjenester. 
For å tilby fremtidsrettede og kostnadseffektive tjenester, 
må nødvendige rammebetingelser og langsiktige planer 
ligge til grunn.

Strategien bygger på en bevissthet om 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 fremover. Klimaendringer fører til mer ekstremnedbør 
som vil utfordre kapasiteten i ledningsnettet og rensean-
legget. Sammensetningen i avløpet er endret og krever 
derfor nye renseløsninger. Innbyggere og myndigheter 
har stort fokus på sårbare resipienter og menneskeskapt 
påvirkning. Dette medfører en forventning om bedre 
kontroll på hva vi tilbakefører til naturen.

Råstoffene vi skal forbruke 
i fremtiden, må i større grad 
gjenbrukes eller gjenvinnes. 
I avløpsvannet finner vi 
næringssalter som vi trenger 
til jordbruket, blandt annet 
karbon, nitrogen og fosfor. I 
avløpet finnes det også store 
muligheter for å produsere 
energi. Jobben vi gjør i 
NRA vil i fremtiden være en 
forutsetning for at ressursene 

skal være tilgjengelig og gjenbrukes. Ved å tenke gjennom 
hva sirkulær økonomi betyr, blir avløpsanlegget vårt 
skattekammer og ledningsnettet sørger for verditransport. 
Ressursene vi skal bruke i fremtiden ligger i avløpet. Skal vi 
nyttiggjøre oss av ressursene i avløpet i det omfanget som 
kreves, må vi tenke nytt og investere i ny teknologi.

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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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”. 

EIERSTYRING

Felles personalressurser for NRV og NRA bidrar til kostnads- 
effektiv 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. 

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 
styret, vedtar budsjett og regnskap, samt hovedplan for 
selskapet. Utover dette forelegges saker etter behov. 

Styret består av fem medlemmer valgt av representant-
skapet, og ett medlem valgt av og blant de ansatte.

FELLES ADMINISTRASJON

Representantskapet 2020
Jørgen Vik, leder Lillestrøm Ståle Grøtte, nestleder Rælingen
Kjartan Berland Lillestrøm Gro Langdalen Rælingen

Ragnhild Bergheim Lørenskog Erland Vestli* Nittedal
Knut Berg Lørenskog Torbjørn Seljevoll Nittedal

Styret 2020

*for Hilde Thorkildsen

I løpet av 2020 ble det ansatt 11 nye medarbeidere i NRV 
og NRA. Ved utgangen av året var vi totalt 119 ansatte. 

Det har vært en skade med sykefravær i NRA i 2020. 
Saken ble meldt til Arbeidstilsynet og er nå lukket. 

NRV og NRA benytter felles personalressurser. Kostnadene deles etter en
egen fordelingsnøkkel og etter loggført tid.

STYRET
6 medlemmer

DAGLIG LEDER
Thomes Trømborg

NRA DRIFT
Markus Rawcliffe

NORANALYSE
Grete Kjølmoen

UTVIKLING
Gunnar Bjørnson

EIENDOM OG ANLEGG
Ulf Engbraaten

ADMINISTRASJON
Ståle Murud

IKT
Leif-Erik Mortén

KVALITET/MILJØ/HMS
Torgunn Sætre 

(nestleder)

HR
Dag Hogstad

SIKKERHET
Geir Havenstrøm

REPRESENTANTSKAPET
8 medlemmer

Magne J. Kalstad Styreleder (2019 - 2021)
Tone Therese Johansen Nestleder (2018 - 2021)

Hendrik R. Panman Styremedlem (2010 - 2021)
Nina Kristiansen Styremedlem (2013 - 2021)

Steinar Asakskogen Styremedlem (2019 - 2021)
Monica Gudim Ansatt representant (2020 - 2022)

Helen E. Sandness Ansatt vararepresentant (2018 - 2022)
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PLAN FOR FREMTIDEN

«Hovedplan for avløp 2020 - 2033» er NRA sin overordnede operative plan 
for håndtering av avløpsvann for eierkommunene.

NRA vil det neste året fokusere på følgende:

Styrket
leveringssikkerhet 

Rensekapasitet og -kvalitet i renseanlegget 
  • Ny forbehandling – Rister 
  • Oppgradert slamlinje  
  • Ny linje i biotrinnet med separasjon

Transportkapasitet og -sikkerhet 
  • Oppgradere transportsystem  
                   PA1 – RA-2 med: 
         - Trykkavløpssystem i Nitelva 
         - Oppgradering av pumpestasjon PA1

Bygge produksjonsanlegg for biogass

Økt utnyttelse av varmeenergi i avløpsvannet

Fosforfjerning og slamseparasjon ved  
utbygging av ny linje i biotrinn

Fase inn bil- og maskinpark som går på  
fornybar energi

Økt ressursutnyttelse 
– klimanøytralitet

Hovedplanen beskriver investerings-, utbedrings- og 
driftstiltak. Den er styrende for selskapets virksomhet over 
en fireårsperiode, og gir retning i et lengre tidsperspektiv. 
Prioriteringene i hovedplanen tar utgangspunkt i eierkom-
munenes behov og planer. 

Hovedplanen bygger på de ambisjoner og målsetninger 
som er satt i strategien ”NRV IKS og NRA IKS mot 2040”.

Betydelige investeringer 
Styrket rense- og transportkapasitet betyr store investeringer. 
Likeledes vil tilrettelegging for utnyttelse av de energi-  
og gjødselressurser selskapet forvalter også kreve 
investeringer. 

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 vil, i denne perioden, 
minske de samlede kostnadene. Ledningsanlegg, fjellhaller 
og andre bygningsmessige konstruksjoner med lang 
levetid, bygges med et 50-års perspektiv.

Utviklingsplan NRA 
Selskapet har i 2020 jobbet med en plan for utvikling av 
de tekniske anleggene. Denne skal beskrive hvordan 
NRA planlegger å utvikle sine anlegg fra dagens situasjon 
og frem mot 2065. 

Det er i «Hovedplan 2020 – 2033» identifisert et behov 
for å øke kapasiteten betydelig i årene fremover. Kapasitets- 
utvidelsen vil skje gjennom ulike tiltak ved prosess- 
anleggene, RA-1 og RA-2. For å sikre en helhetlig  
vurdering av tiltakene, har NRA utarbeidet en utviklings-
plan. Planen ser på utviklingen i anleggene som en 
helhet, koordinerer enkelttiltakene, prioriterer disse og 
sikrer at de gjennomføres til rett tid.

Planen skal danne grunnlag for hvilke utbyggingsløsninger 
som skal videreutvikles, da gjennom for- og hovedprosjekter, 
fra innløpet til renseanlegget og frem til utløpet i Nitelva.

NRA må sikre tilstrekkelig kapasitet for å behandle 
avløpsvannet fra våre eierkommuner. 

For å klare dette, er vi avhengig av gode prognoser for 
tilførsel av avløpsvann. Som følge av vesentlige endringer
i tilførselen til NRA de siste årene, har vi parallelt med 
arbeidet måttet oppdatere prognosene for tilførsel av 
avløpsvann. Dette medførte at utviklingsplanen ikke  
ble ferdigstilt som planlagt i 2020, men at arbeidet vil 
videreføres i 2021. 

Den betydelige økningen i tilførsel de siste årene, medfører  
at kapasiteten i dagens anlegg nås tidligere enn forutsatt. 
Flere av prosesstrinnenes restkapasitet er, eller nærmer 
seg, oppbrukt. Det vil påvirke valg av løsninger og 
prioriteringer av rekkefølgen i utbyggingstakten, og er 
en betydelig forutsetning for planarbeidet. Det er behov 
for midlertidige tiltak for å dekke kapasiteten frem til nye 
rensetrinn er etablert.
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DET ”GRØNNE SKIFTET” ER BLÅTT

Sett fra verdensrommet er jorda blå. Sjøvann dekker  
72 prosent av jordas overflate, men bare 2,5 prosent av 
alt vann er ferskvann. Av dette har vi kun tilgang til  0,3 prosent. 
Av disse 0,3 prosentene går 20 prosent til industri og 
energi, 70 prosent til jordbruk og bare 10 prosent til 
husholdningene.
 
Alt liv på jorda er avhengig av vannets kretsløp. I 2015 
vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling 
frem mot 2030. Et av målene var rent vann og gode  
sanitærforhold for alle. Fortsatt er det flere enn 700 millioner 
mennesker i verden som er uten tilstrekkelig tilgang på 
rent vann. I Norge har vi historisk sett vært privilegerte 
i forhold til tilgang på rent drikkevann. Store endringer i 
bosetningsmønster, befolkningsøkning, industri, klima-
endringer og miljøforurensinger gjør at rent drikkevann 
heller ikke her i landet er like selvfølgelig som tidligere. 
Vi må være forberedt på å bruke flere ressurser for å få 
tilgang på tilstrekkelig vann og for å rense, samt transportere 
vannet til husholdningene.

Vi mennesker påvirket vannets naturlige kretsløp og dets 
sammensetning. Vi hogger ned skogen, drenerer myrer, 
dyrker jorda, bygger byer, regulerer vassdrag, forurenser 
og forsøpler naturen. 

Klimaendringer fører til et tørrere klima i noen deler av 
verden og et våtere klima i andre deler. Nedbøren i Norge 
har økt de siste hundre årene. Denne trenden gir økt 
risiko for flom, ras og dårligere kvalitet på vannet. Vi leter 
derfor etter «grønnere» løsninger, som kan ta unna for de 
store nedbørsmengdene. Det er viktig at overflatevann i 
byer og tettbygde strøk samles opp og behandles separat, 
slik at det ikke belaster avløpsnettet vårt og dermed 
forringer renseprosessen. I tillegg er det særdeles viktig 
på Romerike å unngå at salter vaskes ut av grunnmasser 
og gjør den ustabil. Det kan føre til store ras med tragiske 
utfall, slik vi ble vitne til i kvikkleireskredet i Gjerdrum like 
før årsskiftet. 

Avløpet vil også være gjenstand for større interesse i 
fremtiden. Der finner vi mineraler vi trenger til jordbruket, 
bl.a. karbon, nitrogen og fosfor. Verdens fosforreserver 
er begrenset, og kan forsvinne. Derfor må vi i fremtiden 
gjenvinne og gjenbruke hver eneste fosforressurs, også 
det vi finner i avløpsvannet. 

I avløpet finner vi i tillegg store muligheter til å produsere 
energi. Forskere ser ikke på avløpsvann og slam som 
problemer, men som ressurser og muligheter. Allerede  
benyttes deler av avløpsvannet vårt til å produsere 
fjernvarme, og vi ser på muligheter for å utvide denne 
produksjonen i samarbeid med Akershus Energi Varme AS. 
Vi er i gang med planlegging av et biogassanlegg, for 
blant annet slam som er skilt ut fra avløpsvannet i rense-
prosessen.

Det ligger mange muligheter for det «grønne skiftet» i 
ferskvann og i avløp. Kunsten er å utnytte disse, slik at 
det er til fordel for både mennesker, dyr og miljø. 

Dette arbeidet pågår i NRV og NRA hver eneste dag. 
Hovedfokuset vårt er å sikre tilstrekkelig kapasitet og ikke 
forringe vannkvaliteten i vassdragene. Vårt mål er å være 
klimanøytral innen 2030. Dette skal vi gjøre så kostnads-
effektivt som mulig, ved hjelp av våre dyktige medarbeidere 
med høy faglig kompetanse.  
 
Det «grønne skiftet» er også blått! 

Vannet vi drikker har sirkulert rundt i naturens egen syklus i millioner av år.  
Bare 0,1 prosent av alt vannet på jorden er av god drikkevannskvalitet.
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PENGER RETT I DO

Driftsoperatørene Bjørn og Stein Martin viser oss rundt 
i en av NRA sine pumpestasjoner. De peker og forteller, 
mens maskinene bråker på alle kanter. Vi står mellom 
store pumper, tre etasjer under bakken. Under oss fosser 
avløpsvannet inn i stasjonen. Vi både ser og hører at en 
av pumpene jobber veldig tungt. «Denne har problemer, 
det er nok like før denne stanser» sier Bjørn og prøver å 
overdøve de høye dunkelydene. Han forteller at det er et 
vanlig problem som oppstår når folk kaster andre ting i 
toalettet enn det som faktisk skal dit. «Du vet, dopapir og 
et vanlig toalettbesøk løser seg opp og blir flytende. Det 
gjør ikke alle de andre tingene som folk kaster i toalettet. 
Det er det som skaper problemer for oss!»  

Pumpen jobber enda tyngre og selv et utrent øre som 
mitt, hører at noe er galt. «Nå slår nok motorvernet snart 
inn» spår Stein Martin. «Alle pumpestasjoner har motor-
vern på pumpene sine, i tilfelle uforutsette hendelser. Når 
en pumpe blir overbelastet slår motorvernet inn og pumpen 
vil stoppe. Det vil gå en alarm hos oss og vi må da reise til 
den stasjonen det gjelder og re-starte pumpen». 

«Det er ikke fullt så enkelt som det høres ut som» skyter 
Bjørn inn. «Pumpen må heises opp, vi må plukke ut eller 
skjære bort alle filler og det som ellers måtte forårsake 
problemene, samt spyle pumpen før den kan heises på 
plass igjen og re-startes.»
 
I og med at dette er risikofylt arbeid er de alltid to personer 
på slike jobber. Det er ikke noe trivelig jobb heller. «Det 
som skjer er at filler, hår, fett og annet vikler seg fast i 
pumpen i store klumper. Vi må være veldig forsiktige så vi 
ikke skjærer eller stikker oss på noe som kan ligge skjult i 
disse klumpene.»
 
«Husker du da vi dro opp den klumpen som var over to 
meter lang og en halv meter i diameter?» mimrer Stein 
Martin og ser på Bjørn. «Den måtte vi ha hjelp av kranbil 
for å få fraktet bort.»

«Filler, mopper, bleier og engangsvaskekluter er det 
vanligste vi ser som skaper trøbbel for pumpene. Enkelte 
ganger har vi funnet kjettinger, leker, klær, planker og rør-
biter. En kan jo undres på hvordan dette har havnet her! I 
romjulen i år måtte vi bytte to pumper til 50 000 kroner pr. 
stk. på grunn av en stålpinne som kom med avløpsvan-
net. 100 000 kr rett i do, bokstavlig talt!» 

«Folk bare kaster fra seg, lukker lokket og drar ned. Ute av syne og ute av 
sinn. Til slutt så havner regningen tilbake hos dem, men det tror jeg ikke de 
tenker på.»

Jeg blir stående å tenke litt på det Bjørn og Stein Martin 
forteller. Det er jo sant. I Forurensningsloven er foruren-
ser-skal-betale et grunnleggende prinsipp og vann og  
avløpstjenesten drifter etter selvkostprinsippet. Til syvende 
og sist er det forurenseren, dvs. abonnentene, som må ta 
kostnadene. 
 
«Det mest spesielle som vi har fått inn er kanskje et 
gebiss, men det regner vi med var et uhell» ler Bjørn. 

Driftsoperatør Stein Martin er fagansvarlig for avløps-
nettet. Han har ansvar for å sikre optimal drift og så få 
tekniske problemer som mulig. Stein Martin og Bjørn har 
24 pumpestasjoner og et septikkmottak de kontrollerer 
og vedlikeholder ukentlig, og 26 overløpskummer som de 
sjekker hver fjortende dag.
 
I tillegg til å drifte og vedlikeholde overløpskummer og 
pumpestasjoner, er en viktig del av jobben å optimalisere 
pumpene, effektivisere, spare energi og unngå driftsfeil 
og overløp. Stasjonene krever kontinuerlig vedlikehold 
og flere av stasjonene har kapasitetsproblemer. «Vi er 
problemløsere i alt vi gjør. Vi tar imot i gjennomsnitt  
70 000 kubikk avløpsvann pr. døgn, og vi vet aldri hva 
vi får inn sammen med avløpsvannet» sier Stein Martin, 
mens vi beveger oss videre mellom maskinene.

Bjørn, Stein Martin og kollegaene deres sørger for at vi 
ikke behøver å tenke på hva som skjer etter et toalett-
besøk. De er usynlige for oss, men veldig viktige for vår 
livskvalitet.

Idet jeg forlater dem, tenker jeg på hvor lite som egentlig 
skal til for å gi hverdagsheltene våre en bedre arbeidsdag. 
Vi kan alle bidra til at det kun er det som skal i avløps-
systemet som havner der. Klarer vi det, vil Bjørn og Stein 
Martin kunne bruke tiden på forebyggende vedlikehold, 
i stedet for å rengjøre og skifte ut pumper. Dette vil også 
ha en positiv økonomisk effekt. Du og jeg vil merke det på 
regningen kommunen sender for kommunale tjenester. 

Penger rett i do – er dumt. 

Bjørn SyverudStein Martin Skansen
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Mengde levert avløpsvann (m³) fra eierkommunene i 2020, og andel levert mengde avløpsvann til NRA i 2020 fordelt på eierkommunene..

Lillestrøm 13 357 772

Lørenskog 10 526 646

Rælingen 1 841 414

Nittedal 851 435

Mengde levert avløpsvann
26 577 267 m3

AVLØP I TALL

Rense- og transportkapasitet

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

Resipient
Nitelva

Transportsystem - mottak
Hovedtunnel tilløp
Sidetunneler tilløp
PA1 + nedslitt
PA7

Kapasitetsbehov
År 2020: 1 625 liter/sek
År 2030: 2 120 liter/sek
År 2050: 2 720 liter/sek

Dekker ikke dagens behov
Dekker behovet i år 2030
Dekker behovet i år 2050

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 
Primærrensing: 1 200 liter/sek 
Biologisk rensing: 1 400 liter/sek 
Kjemisk felling – slamseparasjon: Nedslitt 
Slambehandling: Dagens løsning har for  
liten kapasitet og medfører store  
driftskostnader og CO2-utslipp.

Overløpsrensing OREA
Innløp 
Forbehandling, rister 
Kjemisk felling – slamseparasjon 
Forbehandling slam

94,2 %
Renseprosent fosfor

5 221 kg
Fosfor utslipp

67,3 %
Renseprosent nitrogen 

256 353 kg
Nitrogen utslipp

P
Fosfor

15 30,97

P
Fosfor

15 30,97

N
Nitrogen

 7 14,007

N
Nitrogen

 7 14,007

Total slammengde produsert.

25 993
tonn

Gjennomsnittlig  
døgntilførsel av avløpsvann.

72 615
m³

Maksimal døgntilførsel  
av avløpsvann.

218 474
m³

kWh pr. m3
0,53

Strømforbruk

kroner pr. person
551

Kostnad

Levert mengde avløpsvann pr. innbygger.
Levert avløpsvann [liter/PE døgn].

Lørenskog Lillestrøm Rælingen Nittedal
629 584 306 225
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Flere av våre medarbeidere ble rekruttert allerede som lærlinger.  
Dette er vi oppriktig glade for.

GOD OG ATTRAKTIV LÆREBEDRIFT

NRV og NRA er stolte over å kunne tilby gode lærlinge-
plasser. For oss er det et samfunnsansvar å sikre syssel-
setting av unge arbeidstakere og ivaretar yrkesutdanningen. 

Ved inngangen til 2021 er det syv lærlinger hos oss, men 
vi har hatt ti lærlinger i 2020. To av lærlingene våre tok 
fagbrev i løpet av året. En tok fagbrev i automasjonsfaget 
og han er nå fast ansatt hos oss. En annen besto fagbrev 
i laboratoriefaget, og han er nå i et vikariat hos oss. Vi har 
for tiden tre førsteårslærlinger og fire andreårslærlinger. 
To av førsteårslærlingene er jenter, dette syns vi er ekstra 
gledelig, da kjemi-/prosess- og elektrofaget historisk sett 
har vært mannsdominert.

NRV og NRA er godkjent lærebedrift i fagene kjemi-/ 
prosessfag, laboratoriefag, elektro- og automasjonfag, 
samt IKT-servicefag. Vi arbeider også for å bli godkjent lære-
bedrift innen 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 
selv tatt fagbrev de siste årene. I tillegg beriker det å ha 
lærlinger hele organisasjonen. Vi må selv ha et bevisst 
forhold til de arbeidsoppgavene vi utfører og vi får tilført 
nye impulser og ny kunnskap.

Vi har en egen opplæringskoordinator som tar seg av 
søknadsprosessen og tilrettelegging i forkant av utplas-
serings- /lærlingeperioden. Koordinatoren sørger for at 
elevene blir varmt mottatt, arrangerer sosiale samlinger, 
sørger for nødvendig utstyr og for at fagveiledere og 
instruktører har den kompetansen de trenger. Faglige 
ledere og instruktører er ressurspersoner i arbeidet med 
kompetanseheving av lærlinger og elever i praksis. 

I tillegg til lærlingeordningen, har vi et løpende samarbeid 
med videregående skoler som har yrkesfaglige linjer i de 
fagene vi kan tilby lærlingeplasser og utplassering i. 
Vi har en utplasseringsavtale med en jente fra VG2 kjemi/
prosess som har vært, og skal være i NRA to dager i uken 
frem til sommeren 2021. Vi har også hatt seks utplasserings-
elever fra videregående skole på arbeidstrening og opplæring 
hos oss i år. 

I tillegg til dette deltar vi også i traineeordningen på Romerike. 
I 2020 vekslet vi mellom en trainee med master i Climate 
Change Management og en med bachelor i geologi. 
Sistnevnte har nå fått fast ansettelse hos oss. 

NRV og NRA ønsker å satse på flinke folk og gi dem 
mulighet til å videreutvikle seg. Vebjørn Aarstad Andresen 
er et eksempel på det. Han startet som automasjonslærling 
hos oss og tok fagbrev. Vi skjønte fort at han hadde stort 
potensiale, og vi ønsket derfor å tilby ham videreutdannelse 
innen ingeniørfaget. Han var ansatt hos oss i 25 % stilling 
mens han studerte til bachelor i Elektronikk- og informasjons-
teknologi med fordypning i automasjon. 

«Tilbudet fra bedriften gjorde valget om videreutdanning 
enkelt, og gav meg mange fordeler» forteller Vebjørn. 
«På grunn av støtten kunne jeg kjøpe egen leilighet 
mens jeg studerte. Jeg hadde også et stort forsprang på 
mine medstudenter, da jeg allerede hadde arbeidet som 
automatiker. Jeg var i tillegg garantert en ingeniørstilling 
etter endt skolegang.»
 
Vebjørn skryter videre over at han gjennom hele studie-
tiden følte seg som en del av bedriften. Han ble alltid 
invitert på sosiale tilstelninger og fikk arbeide så mye 
han ønsket utenom skoletiden. Nå er Vebjørn ansatt som 
prosjektingeniør innen automasjon i avdeling Utvikling, og  
vi nyter godt av hans gode kunnskap og kompetanse.

Vebjørn A. Andersen
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ÅRET SOM GIKK 2020

August
• Vi ansatte lærlinger i kjemi- /prosessfag (renseanlegget) 
og i elektrofaget (Elektro- /Automasjons avdelingen). Det 
er få jenter i disse yrkesfagene, – vi var så heldige at to 
av disse valgte å komme til oss.

• NRA startet testkjøring av megabobler i pilotanlegget. 
Megaboble-enhetene (MegaBubbelsTM) produserer 
store luftbobler som skaper turbulens i en reaktor. I 
prinsippet skal boblene forbedre omrøring og oksygen-
overføring i biotrinnet. Resultat håper vi blir en bedre 
nitrogenfjerning. Megabobler er en kjent teknologi, men i 
pilotanlegget skal vi teste om det er mulig i en reaktor 
med biofilmbærere og ulike fyllingsgrader. Viser det seg 
at disse kan erstatte noe av den eksisterende luftingen, 
vil dette redusere energiforbruket fordi enheten 
krever mindre energi enn blåsemaskiner. 

• En større prosessgjennomgang i anleggene 
våre ble gjennomført for optimalisering av driften. 

• I forbindelse med en mulig fusjon mellom 
MIRA IKS, NRV IKS og NRA IKS, ble det utlyst 
et oppdrag om ekstern vurdering. Oppdraget 
ble tildelt BDO.

• NRA ble kontaktet av produksjonen til humor-
programmet «Ylvis på holmen» med spørsmål 
om bistand. De ønsket hjelp med å fremskaffe 
store mengder «fossende» vann, som skulle 
skape forstyrrelser under et intervju.
Vi hjalp til i spalten «Tett på med Vegard», hvor 
han skulle intervjue Per Heimly. Vi bidro med 
både lokasjon for intervjuet, samt åpning og 
stenging av vanntilførselen i en demning.

Ju l i

• Underlag for retting av avvik fra  
Fylkesmannen i Oslo og Viken  
(Statsforvalteren) ble sendt inn. 

• Vi gjennomførte fullskalatest av  
brannvarslingsanlegget i rense- 
anlegget.

Sep tember November
• NRA har påbegynt ombygging og 
vedlikehold i slambehandlings- 
anlegget for å få større kapasitet  
og dublering.

• NRA har ferdigstilt karantenebinger 
for håndtering av slam fra MIRA IKS. 

• Vi jobber videre med funksjonstest 
av primærseparasjonstrinnet 
(Salsnes).

Ok tober

• Risikoanalyse for operativ drift avløp er ferdigstilt og rapportert til  
Fylkesmannen i Oslo og Viken (Statsforvalteren) for lukking av avvik.
• BDO leverte sin rapport om effekten av en mulig fusjon mellom 
selskapene MIRA IKS, NRV IKS og NRA IKS. BDO anbefalte 
fusjon, basert på det vedtatte mandat.
• Det er oppdaget nye tretthetsbrudd på silplater i biotrinnet. Dette 
er reaktorer som delvis ble reparert tidligere i år.
• Det nyetablerte solcellepanelet på taket til ny kontorfløy, har 
produsert 25 MWh i 2020. 
• Kvikkleireskredet Gjerdrum 30.12.2020, skadet den kommunale 
hovedvannledningen. Dette førte til full stans i vannforsyningen til 
kommunen. NRV og NRA bidro med rask igangsetting av reserve-
vannløsning fra Gimlivann og etablering av kommunal provisorisk 
hovedvannledning. Vi etablerte og bemannet i tillegg 3 nødvannsposter, 
samt 3 nødvannstanker for vannforsyning til trengende husdyr. Vi 
sørget for etterfylling og drift av alle 6 postene/tankene. NorAnalyse og 
overvåkingsgruppa (Vaktsentralen) stilte opp for hurtig analysering av 
vannkvaliteten. Over 60 personer fra NRV og NRA deltok i dugnads-
arbeidet for Gjerdrum.

Desember

• NRA hjalp VEAS (Vestfjorden 
Avløpsselskap) med mellomlagring 
av slam ved vårt anlegg på Krogstad.

• En lærling besto fagprøven i 
automasjon.

Februar
• Arbeid med gjennomgang og revidering 
av NRV sin risikoanalyse startet. 

• Alle linjene i biotrinnet ble endelig satt 
i drift igjen, etter silhavariet i oktober 
2019.

• CIM ble tatt i bruk for styring av beredskapshendelser. 
Dette er et helhetlig styringssystem for kvalitet, sikkerhet og 
beredskap som flere av våre eierkommuner også bruker.

• Alle ansatte i NRV og NRA ble inndelt i to separate vaktlag 
på grunn av covid-19 pandemien. Dette ble gjort for å minske 
risikoen for at kritisk kompetanse skulle bli rammet samtidig av 
ukontrollert intern smitte eller karanteneregler. Lagene arbeidet 
uten å møtes og med ulike kantine- og garderobetider. Ansatte 
som var (er) i en posisjon til å gjennomføre sine arbeidsoppgaver 
ved bruk av hjemmekontor, ble pålagt å benytte dette. 

MarsJanuar Mai
• Det ble utført større vedlikehold på  
elektro- og automasjonsanlegget for 
sandfang 1 i RA-2.

• To ansatte fullførte første år av beredskaps-
studiet for vannbransjen.

• Denne måneden hadde vi større problemer med 
tilstopping på pumpestasjonene enn vanlig. Vi antar 
at dette kommer som følge av at mange arbeider på 
hjemmekontor, samt stort fokus på renhold.

• Det ble anskaffet en tilhenger fra Kärcher (Kärcher Steamer) 
for å fjerne grafitti fra mange av våre lokasjoner. 

Apr i l
• NRA hadde tilsyn fra Fylkesmannen i 
Oslo og Viken (Statsforvalteren).

• Det var begrenset tilgang på karbonkilde 
til den biologiske renseprosessen. Mye av 
alkoholproduksjonen gikk til produksjon av 
håndsprit i forbindelse med covid-19.

Jun i
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VEIEN TIL MÅLET
«Sektorene» representerer våre seks strategiske mål. I hver bane står 
tiltakene som både er gjennomført og planlagt for å nå disse målene. 
Tiltak, strategi og mål bygger opp om selskapets visjon – 
«Langsiktig og bærekraftig forvaltning av vannressursene».

Større vedlikeholdsarbeid på PA1
Gir større kapasitet på pumpene.

Ferdigstilt ekstra slambinger
Dette er karantenebinger for 
håndtering av slam fra MIRA IKS.

Prosessgjennomgang i  
anleggene, RA-1 og RA-2,  
er gjennomført
For å optimalisere driften.

Utviklingsplanene er utarbeidet  
for prosessanleggene,  
RA-1 og RA-2
Identifisert fremtidig behov. 

Ny forbehandling i renseanlegget, 
nye rister og sandfang
For bedre effektivisering og  
kapasitet.

Kapasitetsøkende tiltak i  
eksisterende biotrinn

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

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

Oppgradering av  
støttefunksjoner – Rammetiltak 
Sikring og styrkning av kraft- 
forsyningen.

Oppgradert transportsystem  
langs Nitelva 
Gir økt kapasitet. 

Bygging av nytt biotrinn 
med ny slamseparajon

Oppgradering av  
eksisterende linje  
i biotrinnet med ny 
slamseparasjon

Større vedlikeholds- 
arbeid på PA1
Gir mindre overløp av  
urenset vann til Nitelva.

Oppgradert transportsystem langs Nitelva 
Redusere utslipp av urenset avløpsvann.

Ny forbehandling i renseanlegget,  
nye rister og sandfang
Gir bedre renseeffekt.

Bygging av nytt samt 
oppgradering av eksisterende 
biotrinn med ny slamseparasjon

Har utarbeidet klimaregnskap  
for hele verdikjeden 

Testing av megabobler  
(MegaBubbleTM) 
Mulig energibesparelse.

Produksjonsanlegg for biogass 
Økt produksjon av fornybar energi.

Energiovervåkning
Installere energiovervåkningssystem  
for hele bedriften.

Utreder mulighetene for overgang  
til fornybare innsatsmidler

Utarbeide handlingsplan for  
utnyttelse av andre energikilder  
og -bærere

Fase inn bil- og maskinpark som  
går på fornybar energi

Klimanøytral 2030 
Klimaregnskap, optimalisering  
av energiforbruk, ressurs-
utnyttelse, varmeenergi og 
utnyttelse av andre energikilder.

Bygging av nytt og  
oppgradering av  
eksisterende biotrinn  
med ny slamseparasjon

Oppgradering av gammelt og nedslitt  
drikke- og slokkevannsanlegg 

Oppgradering av ventilasjon/luktreduksjon
Minimere risikoen for utslipp av sjenerende lukt. 

Oppgradert transportsystem langs Nitelva
Utskifting av gammel og nedslitt teknisk installasjon.

Prosessgjennomgang i anleggene,  
RA-1 og RA-2
For mer effektiv og økonomisk drift.

Utviklingsplanene er utarbeidet for 
prosessanleggene, RA-1 og RA-2
Identifisert fremtidig behov.

Innarbeide planverktøy for langsiktig  
god verdiforvaltning

Produksjonsanlegg for biogass 
Bidra til langsiktig lønnsomhet sett i  
forhold til dagens slambehandling.

Gjennomgang og revidering av 
NRA sin risikoanalyse

Fullskalatest av brannvarslings- 
anlegget i renseanlegget

Bygge opp en sterk  
beredskapsorganisasjon
Flere fullførte beredskapsstudiet for 
vannbransjen, og vi tar i bruk CIM.

Medarbeider- og  
helseundersøkelser

2021 - 2023

2024 - 2033

2020

2021 - 2023

2020

2024 - 2033

2021 - 2023

2020

2024 - 2033

2021 - 2023

2024 - 2033

2020

TILSTREKKELIG 
KAPASITET –

ALLTID 

VANNFAGLIG
KOMPETANSE- 

SENTER

LEVERE  
VANNET TILBAKE  
MED MINST LIKE  
GOD KVALITET

KLIMANØYTRAL
VIRKSOMHET 
INNEN 2030

KOSTNADS-
EFFEKTIV

VIRKSOMHET

LEDENDE PÅ
HMS-ARBEID I

VANNBRANSJEN

Langsiktig og 
bærekraftig 

forvaltning av 
vannressursene
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NYTT MILJØTILTAK – BIER

«Bare når det siste treet dør, den siste elven er blitt giftig og den siste fisken 
er blitt fanget, vil vi innse at vi ikke kan spise penger», sier et indisk ordtak. 
NRV og NRA ønsker å være litt klokere enn som så. 

I naturen henger alt sammen. Biene er en av våre 
viktigste pollinatører. Sammen med andre innsekter, er 
de selve grunnsteinen i økoksystemet, som gjør at vi 
eksisterer og har nok mat å spise. Opp mot 30 prosent av 
den maten vi spiser, er direkte eller indirekte avhengig av 
bestøvningen som biene utretter. 

I dag er en tredel av villbiene utrydningstrua, og det truer 
matproduksjonen vår. Tap av levesteder, hovedsakelig 
kulturlandskap, regnes for å være hovedårsaken til 
nedgangen i antallet og mangfoldet av villbier i Norge og 
resten av verden.

NRV og NRA har i tilknytning til alle våre installasjoner 
tilgang til store arealer, både bynære og landlige. Vi har 
derfor tilbudt birøkterne arealer i nærområdet. Ved å stille 
arealer til disposisjon, ønsker vi å skape egansjement, økt 
kunnskap og interesse for dette miljøarbeidet. Samtidig 
ønsker vi å bidra til et biologisk mangfold i de urbane 
områdene hvor vi har våre anlegg og byggninger.

I 2020 fikk vi satt ut 7 bikuber i tilknyttning til våre 
kontorer. I tillegg til at biene vil være viktige pollinatører 
i nærområdet vårt, får vi også deilig «egenprodusert» 
NRVA-honning. Vi planlegger å videreutvikle dette  
samarbeidet i 2021. 
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TILSYN VED NRA

Tillatelsen stiller krav til gjennomsnittlig renseeffekt for 
reduksjon av fosfor, nitrogen, biokjemisk oksygenforbruk 
(BOF) og kjemisk oksygenforbruk (KOF). Tillatelsen gir 
også en ramme for hvor mye organisk stoff vi kan ta imot 
i renseanlegget. Overholdelse av utslippstillatelsen rapporteres 
årlig til FMOV (nå Statsforvalteren) og Miljødirektoratet.

Som oppfølging av vår rapportering for 2019, ble det i juni 
2020 gjennomført et tilsyn fra FMOV ved NRA. Ved tilsynet 
ble det gitt 4 avvik og 1 anmerkning. Noe av årsaken 
til avvikene er en innskjerpelse av hvordan regelverket 
tolkes og forvaltes.

Avvik nr. 1 påpeker at renseanlegget har mottatt vesentlig 
mer avløpsvann fra eierkommunene enn tillatelsen tillater. 
For å rette avviket må NRA søke om ny utslippstillatelse. 
Fokuset for søknaden vil være å identifisere krav som 
beskytter resipienten og muliggjør at miljømålene for 
vassdragene nås. Samtidig må renseanlegget kunne drives 
så effektivt og ressursvennlig som mulig. Eierkommunene 
må gi føringer på hvordan tilførselen av avløpsvann til 
NRA vil utvikle seg fremover.

Avvik nr. 2 påpeker at NRA ikke overholdt kravene til 
renseeffekt for nitrogen og fosfor i 2019. Dette er første 
gang vi ikke har overholdt kravene. Tre hendelser er 
hovedårsaken til dette.
 
1. Havari på silene i biotrinnet i første halvår 2019. Dette 
skyldes anleggets konstruksjon som vanskeliggjør tilsyn 
og reparasjoner.

2. Testing og igangkjøring av anlegget for overløpsrensing 
(RA-1) i andre halvdel av 2019. Det er ikke mulig å teste 
og igangkjøre et komplekst anlegg som RA-1 uten at 
avløpsvannet som brukes i testingen får dårligere rensing 
i en periode. 

3. Avløpsmengden som ble tilført renseanlegget økte med 
35 % fra 2018 til 2019. Økningen beror på flere årsaker. 
Regionen har og har hatt stor befolkningsvekst. NRA har 
gjort vedlikeholdsarbeid på en pumpestasjon (PA1), som 
har resultert i større kapasitet på pumpene. Samtidig har 
kommunene forbedret sine avløpssystem. Konsekvensen 
av forbedringene er at mer avløpsvann enn tidligere når 
frem til renseanlegget og blir renset. Tidligere gikk noe av 

NRA har tillatelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken (FMOV)  
til å slippe ut renset avløpsvann i Nitelva. 

dette urenset til resipient fra overløp og lekkasjer i transport-
systemet. Det antas at uønsket tilførsel til vassdragene er 
redusert. Utfordringen er å dokumentere dette. NRA har 
kontroll på utslipp fra renseanlegget, mens utslippene fra 
ledningsnettet kun baseres på beregninger eller anslag.

For 2020 ble alle krav bortsett fra kravet til nitrogen overholdt. 
I 2021 forventes alle krav overholdt.

En revisjon av volum tilført NRA viser at det de siste  
6 årene har det vært en årlig økning av dimensjonerende 
belastning på mellom 4,7 % og 5,8 %. Dette overgår 
befolkningsøkningen i regionen. Dersom utviklingen fortsetter 
uforandret, vil nitrogenfjerningsanleggets stoffmessige 
kapasitet være fullt utnyttet i løpet av 2022. Tidligere 
prognoser har angitt 2024. Selv om årsaken til manglende 
overholdelse av rensekrav i 2019 skyldes havari mv., vil 
en fortsatt økning av tilførsel snart gi overbelastning av 
anlegget, selv ved normal drift. Det er derfor allerede nå 
nødvendig å øke kapasiteten i eksisterende biologiske 
rensetrinn. Det innebærer at mindre tiltak i økonomiplan 
fremskyndes fra 2023/24 til 2021/22.

Avvik nr. 3 omhandler mangler i gjeldende risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analysen). Selskapet var i gang 
med full oppdatering av ROS-analyse før tilsynet.  
Momentene som ble påpekt er inkludert i analysen som 
ble ferdigstilt på slutten av 2020. FMOV anser avviket som 
rettet.

Avvik nr. 4 pekte på mangler i interne prosedyrer for 
avviksføring. Korrigerende tiltak er utført. FMOV anser 
avviket som rettet.

Anmerkningen fra tilsynet påpeker at samordningen 
mellom NRA og eierkommunene bør forbedres. Selskapet 
er enige i anmerkningen og har i samråd med eierkom- 
munene kommet frem til tiltak. Det skal utarbeides en felles 
oppsummerende rapport for avløpsområdet på Nedre 
Romerike. Rapporten vil synliggjøre at effekten av innsats 
i de kommunale systemene gir økt belastning til NRA. 
Gevinsten er at forholdet for vassdragene forbedres.  
Det er også enighet om at hovedplanene til NRA og 
kommunene skal samordnes. Dette kan gi fordeler i 
prioriteringer og tiltak.
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STYRETS BERETNING

NRA IKS - STYRETS BERETNING 2020
Selskapet tar imot avløp og septik til rensing fra eierkom-
munene Rælingen, Lillestrøm, Lørenskog og Nittedal. 
Det rensede avløpsvannet tilføres Nitelva og slam fra 
renseprosessen tilføres landbruket som jordforbedrings-
middel. Fylkesmannen har gjennom sin utslippstillatelse 
stilt strenge krav til rensingen av avløpsvannets kvalitet. 
Rensekravet er ikke overholdt for nitrogen i 2020. Dette 
skyldes hovedsakelig 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 2020 vært avholdt ni styremøter, og det har i disse 
møtene blitt behandlet saker i henhold til lov og selskaps-
avtale. Det har vært avholdt fire representantskapsmøter i 
2020, hvor styret har fremmet sytten 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. Beregning av inntekts-
dekning 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 2020 på 155,6 MNOK, 
mot 134,6 MNOK i 2019. 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 positivt netto driftsresultat på 1,766 MNOK. 
Overskuddet skyldes i stor grad lavt rentenivå og lave 
kraftpriser. Strøm og nettleie utgjorde i 2020 4,5 % av 
driftskostnadene mot 12 % i 2019. Svingninger i kraftprisen 
har stor betydning for driftsresultatet.

Selskapets likviditet er tilfredsstillende og utgjorde ved 
årsskiftet 72,6 MNOK i ubundne midler. Av dette utgjør 
51,3 MNOK lånte, men foreløpig ikke anvendte investerings-
midler. 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 representant-
skapet våren 2017. ”Hovedplan 2020 - 2033” er utarbeidet 
på grunnlag av strategiplanen. 

Selskapet reviderte strategiplanen med mål om å legge 
fram denne for representantskapet høsten 2020. På grunn 
av koronasituasjonen er denne utsatt til høsten 2021. Ny 
hovedplan for perioden 2023 - 2037 vil forholde seg til, og 
bygge på revidert strategi.

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 2020 var 37,3 MNOK. Med et 
investeringsbudsjett i 2020 på 117,0 MNOK, er avviket 
på 79,7 MNOK. Avviket skyldes hovedsakelig at planlagt 
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. 

Produksjonsanlegg for biogass 13,72 MNOK kostnadsført i 2020 av total investeringsramme 828,0 MNOK

Økt kapasitet og sikkerhet – slambehandling 6,31 MNOK kostnadsført i 2020 av total investeringsramme 10,2 MNOK

OREA 4,57 MNOK kostnadsført i 2020 av total investeringsramme 258,0 MNOK

Innenfor selskapets låneramme er følgende større investeringer gjennomført eller igangsatt i 2020: 
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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 rede-
gjørelser 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 2020. 
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 en mindre arbeidsskade som medførte sykefravær. 
Det gjennomføres jevnlig vernerunder (to ganger i 2020).

Arbeidsmiljøutvalget har i 2020 avholdt seks møter.

Sykefraværet i 2020 på 2,58 %, hvorav korttidsfraværet 
(<16 dager) utgjør 0,49 %. De tilsvarende tallene for 2019 
var hhv. 2,92 % og 1,37 %. 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 NRV og 
NRA) 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 motivert og støttet 
lærlinge- og praksiskandidatordningen. NRA hadde ved 
årsskiftet seks lærlinger. En lærling har tatt fagbrev i  
automasjonsfaget. I 2020 ble to jenter tatt inn som lærlinger 
i henholdsvis elektro/automasjon og kjemi/prosess.
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 av 
initiativtakerne til studiet og to ansatte i NRV og NRA avla 
eksamen våren 2020 og fire ansatte startet studiets andre 
år samme høst.
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.

NRA søker stadig forbedringer, men målet om redusert 
energiforbruk pr. renset m3 avløpsvann er ikke oppnådd. 
Selskapet vurderer ulike tiltak for å kompensere det økte 
energiforbruket som skyldes nye prosesstrinn i anlegget 
til erstattning for eldre mindre effektive og energikrevende 
renseprosesstrinn.

Selskapet har for 2020 ikke oppfylt alle rensekrav og 
betingelser som er fastsatt i Fylkesmannens utslipps-
tillatelse. 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 2020 og økonomiske stilling ved 
årsskiftet.  

Styret foreslår følgende disponeringer og avsetninger av 
årets netto driftsresultat pr. 1,766 MNOK: 
  • 1,598 MNOK Avsatt til disposisjonsfond 
  • 0,168 MNOK Avsatt til bundet justeringsfond 
                               (selvkost septik)
  • 0,00 MNOK Avsatt til bundet justeringsfond  
                               (selvkost avløp)*

*På avløp er det et merforbruk på 0,108 MNOK som vil bli dekket inn av 
eierkommunene i 2021 da det ikke er selvkostfond i 2020.

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 2020.

Magne J. Kalstad* 
Styrets leder

Steinar Asakskogen* 
Styremedlem

Tone Therese Johansen* 
Styrets nestleder

Nina Kristiansen* 
Styremedlem

Hendrik R. Panman* 
Styremedlem

Thomes Trømborg* 
Daglig leder

Monica Gudim* 
Ansattes representant

Strømmen, 9. mars 2021
*elektronisk signert
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NOTE REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP
2020 2020 2019

Driftsinntekter
Driftstilskudd fra kommunene 7,10 141 970 140 697 122 897
Salgsinntekter 13 379 15 697 11 702
Overføringer 263 0 0
Sum driftsinntekter 155 612 156 394 134 600

Driftsutgifter
Personalkostnader 1,6 38 406 34 790 34 811
Kjøp av varer og tjenester 6 61 581 56 736 49 862
Andre driftsutgifter 1 175 651 3 696
Overføringer 8 75 0 6
Avskrivninger 2 41 169 43 138 35 770
Sum driftsutgifter 142 406 135 315 124 145

Brutto driftsresultat 13 206 21 079 10 455

Finansposter
Renteinntekter og utbytte 671 300 771
Sum eksterne finansinntekter 671 300 771

Renteutgifter og låneomkostninger 11 052 17 521 13 624
Avdrag på lån 42 227 43 138 34 368
Sum eksterne finansutgifter 53 279 60 660 47 992
Resultat eksterne finanstransaksjoner - 52 608 - 60 360 - 47 221

Motpost avskrivninger 41 169 43 138 35 770

Netto driftsresultat 1 766 3 858 - 996

Interne finansieringstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 5 0 0 4 614
Bruk av tidligere års justeringsfond 5 0 0 0
Sum bruk av avsetninger 0 0 4 614

Overført investeringsregnskapet 5 0 0 0
Dekning av tidligere års regnskap med merforbruk 5 0 3 858 0
Avsatt til disposisjonsfond 5 1 598 0 2 065
Avsatt til bundne justeringsfond 5 168 0 1 553
Sum avsetninger 1 766 3 858 3 618

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

DRIFTSREGNSKAP
01.01. - 31.12. Beløp i NOK 1 000

NOTE REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP
2020 2020 2019

Investeringer
Investeringer i anleggsmidler 2,12 37 321 117 000 94 426
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0
Årets finansieringsbehov 37 321 117 000 94 426

Finansiert slik
Bruk av lånemidler 36 943 117 000 94 363
Inntekter fra salg av anleggsmidler 378 0 63
Sum ekstern finansiering 37 321 117 000 94 426

Bruk av avsetninger 0 0 0
Sum finansiering 37 321 117 000 94 426

Udekket/udisponert 0 0 0

INVESTERINGSREGNSKAP
01.01. - 31.12. Beløp i NOK 1 000

NOTE 2020 2019
Anleggsmidler
Faste eiendommer og anlegg 2  625 390  633 509 
Utstyr, maskiner og transportmidler 2  41 875  37 605 
Pensjonsmidler 1  126 399  109 132 
Sum anleggsmidler  793 664  780 246 

Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer 3,7  13 745  9 845 
Premieavvik 1  7 895  8 855 
Kasse, bankinnskudd 4  72 660  72 243 
Sum omløpsmidler  94 300  90 944 

Sum eiendeler  887 964  871 189 

BALANSE - EIENDELER
01.01. - 31.12. Beløp i NOK 1 000
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NOTE 2020 2019
Egenkapital
Disposisjonsfond 5 3 663 2 065
Bundet justeringsfond - Avløp 0 0
Bundet justeringsfond - Septik 1 721 1 553
Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift) 0 0
Regnskapsmessig merforbruk (Drift) 0 0
Kapitalkonto 11  11 452  5 428 
Sum egenkapital  16 837  9 047 

Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser 1  121 206  108 527 
Andre lån 3  712 999  677 227 
Sum langsiktig gjeld  834 205  785 753 

Kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld 10  36 922  76 389 
Sum kortsiktig gjeld  36 922  76 389 

Sum egenkapital og gjeld  887 964  871 189 

Memoriakonti
Ubrukte lånemidler 51 216 11 544
Selvkost 1 721 1 553
Motkonto for memoriakontiene - 52 937 - 13 097

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

Steinar Asakskogen* 
Styremedlem 

Nina Kristiansen* 
Styremedlem

Hendrik R. Panman* 
Styremedlem

Thomes Trømborg* 
Daglig leder

Magne J. Kalstad* 
Styrets leder

Strømmen, 9. mars 2021

Tone Therese Johansen* 
Styrets nestleder

Monica Gudim* 
Ansattes representant

*elektronisk signert

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

REGNSKAPSPRINSIPPER
Regnskapet til Nedre Romerike Avløpsselskap IKS har 
i tråd med forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og års-
beretning for interkommunale selskaper, god kommunal 
regnskapsskikk (GKRS) herunder regnskapsstandarder 
og er i tråd med ny selvkostforskrift.
 
Regnskapet til Nedre Romerike Avløpsselskap IKS er 
finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler 
som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter 
og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger 
av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at 
alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger 
i løpet av året, som vedrører selskapets virksomhet, skal 
fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året, enten 
de er betalt eller ikke.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV BALANSEPOSTER
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som 
forfaller til betaling innen ett år etter 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 ned-
skrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å 
være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt 
beløp på etableringstidspunktet. Kundefordringer og 
andre fordringer er oppført i balansen til pålydende.

VARIGE DRIFTSMIDLER
Selskapets anleggsmidler er aktivert til brutto anskaffelses-
kost. Dette er i samsvar med anbefalt løsning i KRS 
nr 2. Dette betyr at mottatte tilskudd ikke er fratrukket 
i anskaffelseskost. Prosjekter under arbeid er aktivert 
med anskaffelseskost pr. 31.12. Ved lånefinansiering av 
investeringer er ikke renteutgiftene (“byggelånsrenter”) 
lagt til anskaffelseskostnad. Anleggsmidler med begrenset 
økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp 
over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningstiden er i 
tråd med forskrift om årsregnskap og årsberetning.

SKATT
Virksomheten er ikke skattepliktig så lenge den driver 
uten erverv som formål. Skattekostnad består av betalbar 
skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel 
er beregnet på forskjeller mellom regnskapsmessig og 
skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt er 
beregnet på grunnlag av de midlertidige forskjeller som 
eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige 
verdier. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad 
det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.

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

REGNSKAPSFØRING AV PENSJON
Etter § 13 i forskrift om årsregnskap for kommuner mv. 
skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader 
som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om  
avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene 
beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som 
betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt 

være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen 
mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjons-
kostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller 
utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres 
igjen neste år.

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

NOTE 1

Økonomiske forutsetninger 2020 2019
Forventet avkastning pensjonsmidler 4,00 % 4,50 %
Diskonteringsrente 3,50 % 4,00 %
Forventet årlig lønnsvekst 2,48 % 2,97 %
Forventet årlig pensjonsregulering 1,71 % 2,20 %
Forventet årlig G-regulering 2,48 % 2,97 %
AFP uttakssannsynlighet 50,00 % 50,00 %
Amortiseringstid  7 år  7 år 

Pensjon

Pensjonskostnad 2020 2019
Årets pensjonsopptjening, nåverdi 9 102   7 765 
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse  4 174   4 234 
 - Forventet avkastning på pensjonsmidlene - 4 733  - 4 543 

Netto pensjonskostnad  8 543  7 456 
Administrasjonskostnader 438  416 
Netto pensjonskostnad (inkl. adm.)  8 981  7 872 
Amortisering av premieavvik 1 159 760
Øvrige korrigeringer 1 399 0
Samlet pensjonskostnad  11 539 8 632

Premieavvik
Innbetalt premie (inkl. adm.)  10 273  10 664 
Administrasjonskostnader - 438 - 416
Netto pensjonskostnad   - 8 543   - 7 456 
Årets premieavvik 1 292 2 792

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik, pensjonsforpliktelser og estimatavvik 

Akkumulert premieavvik 2020 2019
Sum gjenstående premieavvik tidligere år ekskl. aga 7 761 5 729
Årets premieavvik 1 293 2 792
Sum amortisert premieavvik dette året 1 159 760
Akkumulert premieavvik 31.12. ekskl. aga 7 895 7 761
Aga av akkumulert premieavvik 0 1 094
Akkumulert premieavvik 31.12. inkl. aga 7 895 8 855

NOTE 1

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik 2020 2019
Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr. 31.12. 121 848 108 602
Pensjonsmidler pr. 31.12. 126 399 109 132
Netto pensjonsforpliktelser pr. 31.12. - 4 551 - 530
Beregnet arbeidsgiveravgift (aga) 0 - 75
Brutto påløpte pensjonsforpliktelser inkl. aga pr. 31.12. 121 848 108 527
Pensjonsmidler pr. 31.12. 126 399 109 132
Netto pensjonsforpliktelser inkl. aga pr. 31.12. - 4 551 - 605

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik  

Avstemming netto forpliktelse 2020 2019
Balanseført netto forpliktelse IB 01.01. - 530 - 2 8144

Netto pensjonskostnad 8 542 7 456
Administrasjonskostnad/rentegaranti 438 416
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.) - 10 273 - 10 664
Brutto estimatavvik - 2 728 5 076
Netto forpliktelse UB 31.12. - 4 551 - 530
Beregnet arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse 0 - 75
Netto forpliktelse UB 31.12. - 4 551 - 605

Spesifikasjon av estimatavvik

Faktiske midler/forpliktelser 109 132 108 602 101 195 98 381
Estimerte midler/forpliktelser 114 985 111 727 97 326 99 588
Årets estimatavvik 5 853 3 125  - 3 868 1 207

Akkumulert avvik tidligere år (01.01. dette år) 0 0 0 0
Amortisert estimatavvik dette år 5 853 3 125 3 868 - 1 207
Akkumulert estimatavvik 31.12. dette år 0 0 0 0

Pensjons-
midler

Pensjons-
midler

Pensjons-
forpliktelser

2020 2019
Pensjons-

forpliktelser

Beløp i NOK 1 000
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NOTE 2

NOTE 4

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

Anleggsmidler  Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe X  Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01. 71 659 306 336  26 159 94 841 370 203  6 868 876 065
Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01. - 34 054  - 23 742  - 14 221 - 68 364 - 64 572  0 - 204 952
Tilgang i regnskapsåret 10 317  1 919  302 0 24 782  0   37 321

Avgang i regnskapsåret 0 0 0 0  0  0   0

Avskrivninger i regnskapsåret - 6 047 - 6 349  - 972  - 6 447 - 21 354  0    - 41 169
Nedskrivning  0  0  0  0  0  0   0
Bokført verdi 31.12. 41 875 278 164 11 269  20 029 309 059  6 868 667 265

2020 2019
Bundne midler gjelder skattetrekk og utgjør 6 945 3 044
Ubundne midler utgjør 65 713 69 198
Sum 72 658 72 242

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år 2020 2019
Gjeld til kredittinstitusjoner 501 863 505 386
Annen langsiktig gjeld 0 0
Sum 501 863 505 386

Gjeld sikret ved pant 0 0
Garantiansvar, transportløyve 190
Det er i regnskapsåret utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen kr 42,23 mill.
Minimumsavdraget etter kommunelovens § 50 nr. 7 utgjør kr 41,97 mill.

NOTE 3

Kortsiktige fordringer 2020 2019
Andre kortsiktige fordringer med forfall senere enn ett år 0 0
Andre kortsiktige fordringer med forfall tidligere enn ett år 13 745 9 845
Sum 13 745 9 845

Beløp i NOK 1 000

Beløp i NOK 1 000

Beløp i NOK 1 000

Anleggsmidler

Fordringer og gjeld

Bankinnskudd

NOTE 5 

NOTE 6

2020 2019
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbuk 0 4 614
Bruk av tidligere års justeringsfond 0 0
Sum bruk av avsetninger 0 4 614

Personalkostnader 2020 2019
Lønninger 28 926 26 362
Arbeidsgiveravgift 4 079 3 717
Pensjonskostnader 4 868 4 329
Andre ytelser 533 403
Sum 38 406 34 811

2020 2019

Overført investeringsregnskapet 0 0
Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk 0 0
Avsatt til disposisjonsfond 3 663 2 065
Avsatt til bundne justeringsfond 1 721 1 553
Sum avsetninger 5 385 3 618

Beholdning av fond 2020 2020

Justeringsfond Disp.fond
IB 01.01. fond 1 553 2 065

Bruk av fond 0 0
Avsatt til fond 168 1 598
Strykning i forhold til budsjettvedtak 0 0
UB 31.12. fond  721 3 663

Beløp i NOK 1 000

Beløp i NOK 1 000

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS har samarbeidsavtale med Nedre Romerike Vannverk IKS og felles personale.  
Gjennomsnittlig antall årsverk har tilsammen vært 117.
 
Personalkostnader fordeles på basis av estimert, virkelig arbeidstid. For 2020 er lønnskostnadene fordelt med 52,0 % på NRV IKS  
og 48,0 % på NRA IKS.

Verdien av egeninnsats på investeringsprosjekter er overført investeringsregnskapet med 6,78 mill. kr mot 13,20 mill. kr i budsjettet.

Fond samt avsetninger/bruk av avsetninger

Personalkostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor
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NOTE 6
Beløp i NOK 1 000

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

Lønn 1 497 533 1 562 403
Pensjonskostnader 252 281
Annen godtgjørelse 55 76

Revisor

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende
Revisjon 88 88
Teknisk bistand 41 10
Rådgiving 46 19
Sum 176 117

Ytelser til ledende personer
Daglig leder Daglig lederStyret Styret

2020

2020

2019

2019

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

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.

NOTE 7
Overføringer mellom selskapet, eierkommunene og Nedre Romerike Vannverk IKS

Beløp i NOK 1 000 og er inkl. mva.

Kommunen som kunde av  selskapet Inng. balanse Bevegelse Utg. balanse Oms. i perioden
Rælingen kommune 130 553 683 19 269
Lillestrøm kommune 713 1 042 1 755 87 087
Lørenskog kommune 0 2 087 2 087 65 782
Nittedal kommune 647 - 1 417 - 770 9 551
Nedre Romerike Vannverk IKS 5 827 2 506 8 333 73 996

Kommunen som leverandør til selskapet
Rælingen kommune  0  0   0    - 383 
Lillestrøm kommune  0    0    0  - 1 148 
Lørenskog kommune  0    0    0    - 1 214 
Nittedal kommune  - 241  241  0  0   
Nedre Romerike Vannverk IKS  - 758  - 432  - 1 190  - 104 

2020 2019
Resultat før skatt 95 - 18
Permanente forskjeller 0 0
Endring i midlertidige forskjeller 265 205
Fremførbart underskudd 0 - 161
Årets skattegrunnlag 360 26

Årets betalbare skatt 79 6
Endring utsatt skatt 0 0
Virkning av endring i skatteregler
Årets skattegrunnlag 79 6

Midlertidige forskjeller
Anleggsmidler - 615 - 350
Fremførbart underskudd 0 0
Grunnlag utsatt skatt - 615 - 350

Utsatt skatt - 135 - 77

NOTE 8
Skatt

Årets skattekostnad fremkommer slik

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. Utsatt skatt bokføres ikke.

Beløp i NOK 1 000
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NOTE 10
Forskuddsbetalt inntekt

2020 2019
IB forskuddsbetalt inntekt ledningsnett 1 985 2 182
Inntektsført 197 197
UB forskuddsbetalt inntekt ledningsnett 1 788 1 985

2020 2019
IB forskuddsbetalt erstatning drift fjernvarme 1 700 1 800
Inntektsført 100 100
UB forskuddsbetalt erstatning drift fjernvarme 1 600 1 700

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.

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

Beløp i NOK 1 000

Årets samlede investeringer ble 37,3 mill. kr som er en nedgang fra 94,4 mill. kr i 2019. 

NOTE 12

De største investeringene i 2020 er

Biogass  13,7 MNOK 

Økt kapasitet og sikkerhet - Slambehandling  6,3 MNOK 

OREA (RA-1)  4,6 MNOK 

Følgende mengder avløpsvann er levert fra eierkommunene Antall m³ avløpsvann
Lørenskog kommune  10 524 146 
Rælingen kommune  1 841 414 
Lillestrøm kommune  12 554 995 
Nittedal kommune  851 435 
Sum  25 771 990 

Vesentlige forhold

NOTE 11

2020 
Debet

2020 
Kredit

2019 
Debet

2019
Kredit

Inngående balanse pr. 01.01. - 5 428 - 9 461
Investering i anleggsmidler 37 321 94 426
Netto avgang driftsmidler 88
Avskrivninger 41 169 35 771
Avdrag på lån 42 227 34 368
Endring i netto pensjonsforpliktelse 4 588 2 605
Bruk av lån 36 943 94 363
Utgående balanse pr. 31.12. - 11 452 - 5 428

72 684 72 684 123 366 123 366

Kapitalkonto
Beløp i NOK 1 000

NOTE 9 
Selvkostberegning - etterkalkyle

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

Selvkost  
NRA

Selvkost 
Avløp

Selvkost 
Septik

Budsjett  
2020

Regnskap 
2019

Driftsinntekter 155 612 153 840 1 772 156 394 134 599
Direkte kostnader 101 237 100 449 789 92 177 88 369
Indirekte kostnader - kalkulatoriske renter 9 309 9 145 164 17 521 14 763
Avskrivninger 41 169 40 496 673 43 138 35 771
Resultat før mindreforbruk 3 897 3 751 146 3 558 - 4 304
Selvkostandel 103 % 103 % 109 % 102 % 97 %

IB justeringsfond 1 553 0 1 553 1 553 2 003
Årets positive selvkostresultat 3 897 3 751 146 0 817
Årets negative selvkostresultat 0 0 0 0 - 5 121
- herav til/fra justeringsfond og avregning mot eierne - 3 858 - 3 858 0 0 3 858
Kalkulert renteinntekt / -kostnad justeringsfond 21 - 1 23 0 - 3
UB justeringsfond 1 613 - 108 1 721 1 553 1 553

Beløp i NOK 1 000

Ingen justeringsfond eldre enn 2 år.
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Til styret i Nedre Romerike Avløpsselskap IKS – interkommunalt samarbeid

Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Nedre Romerike Avløpsselskap IKS som viser et ordinært resultat på         
TNOK 13 206 og et regnskapsmessig mindreforbruk på TNOK 1 766. Årsregnskapet består av balanse per 
31. desember 2020, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og
noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en 
dekkende fremstilling av den finansielle stilling til Nedre Romerike Avløpsselskap IKS per 31. desember 
2020, og av resultatet for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med kommuneloven med 
tilhørende regnskapsbestemmelser i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for 
interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder 
de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige 
etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig 
og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon innhentet på datoen for denne 
revisjonsberetningen består av årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige
informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å 
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og særregnskapet, kunnskap 
vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig 
feilinformasjon.

Dersom vi, på bakgrunn av arbeidet vi har utført på øvrig informasjon som er innhentet før datoen på 
revisjonsberetningen, konkluderer med at disse andre opplysningene inneholder vesentlig feilinformasjon, er 
vi pålagt å uttale oss om dette. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide kommuneloven med tilhørende 
regnskapsbestemmelser i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale 
selskaper og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som 
den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, 
verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors beretning - 2020
Nedre Romerike Avløpsselskap IKS

2 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at 
en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil 
avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet 
kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver 
vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike 
risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er 
høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære 
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en 
mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene 
og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, 
og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en 
måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i 
løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til 
grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i 
årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen
om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag 
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen 
har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Sandefjord, 16. mars 2021
KPMG AS 

Øystein A. Kvåse
Statsautorisert revisor
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