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*Avløp fra deler av Lillestrøm kommune

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 sluttdisponering av slam 
som er et produkt fra renseprosessen. NRA har i tillegg et 
driftsansvar for kommunale hovedledninger og pumpe-
stasjoner 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 2021 
på vel 165,8 MNOK.

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

”RENT VANN – 
FOR DEG,  
MILJØET  
OG FREMTIDEN”

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

INNHOLD

Nittedal

Rælingen

Lillestrøm*

Lørenskog

Nittedal

Lørenskog

Rælingen

Lillestrøm*
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Selskapets fagmiljø sikrer de kloke og lønnsomme valgene. Et av dem er 
produksjon av hydrogen fra avløpsslam. Avløpsslammet skal foredles til en 
økonomisk, samfunnsnyttig og miljøvennlig ressurs.

FREMTIDEN ER HER ALLEREDE I DAG

2021 har vært et begivenhetsrikt år for Nedre Romerike 
Avløpsselskap IKS (NRA). Grunnarbeidene for biogass-
anlegget på Krogstad Miljøpark er godt i gang. Det ligger 
an til at vi kan legge ned grunnsteinen før neste sommer 
er over.
 
Det er vedtatt at vi ikke bare skal lage flytende biometan, 
men også omdanne gassen til hydrogen. Dette er mer 
fremtidsrettet, fordi det er meget lønnsomt, miljøvennlig 
og samfunnsnyttig. Det planlagte anlegget vil i første 
omgang bidra med energi som tilsvarer det årlige ener-
giforbruket til 1 000 dieselbiler, deretter økende til 3 400 
i 2045. Prognoser tilsier at den planlagte biogassproduk-
sjonen blir lønnsom allerede etter fem år. Dette vil komme 
fellesskapet til gode.

På den operasjonelle siden opplever vi stadig mer 
uforutsigbart vær. Økende avløpsmengder på grunn av 
befolkningsvekst og betydelig mer nedbør skaper utfor-
dringer for vårt anlegg. NRA sitt ledningsnett har behov 
for oppgradering. I tillegg må vi utvide kapasiteten på 

renseanlegget, gjennom rehabilitering og utbygging, for 
å møte en stadig økende befolkning i vårt område. Vi har 
dyktige ansatte på vakt hele døgnet, og til tross for alle 
ulempene og restriksjonene koronasituasjonen har gitt 
oss, har de sørget for at anleggene våre i år har overholdt 
alle rensekrav.
 
Det gleder meg å se hvilken kompetanse vi har bygget i 
NRA gjennom å fokusere på egne prosesser. Målet har 
vært at vi skal kjenne våre anlegg så godt at vi blir mindre 
avhengige av konsulenter. Vi har skapt et attraktivt og 
sterkt fagmiljø som er rustet for å møte fremtiden. Dette 
er både mer effektivt, lønnsomt og trygt for eiere og 
innbyggere. Vi håper å høste av dette i 2022 og årene 
som kommer.

Daglig leder 
Thomes Trømborg
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Det er store endringer på gang når det gjelder Nedre Romerike Avløps-
selskap IKS (NRA) sin håndtering av avløpet. En gang var avløp et problem, 
nå er det i ferd med å bli en verdifull ressurs.

STYRELEDER HAR ORDET 

Det er store endringer på gang når det gjelder Nedre 
Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) sin håndtering av 
avløpet. En gang var avløp et problem, nå er det i ferd 
med å bli en verdifull ressurs. NRA brukte 2021 til å for-
berede bygging av biogassanlegget på Krogstad, som er 
lokalisert mellom Fetsund og Mork i Lillestrøm kommune. 
Når anlegget står ferdig i 2025 blir dette et gevinstprosjekt 
i bred forstand. Målet er et klimapositivt anlegg som 
produserer hydrogen, fanger opp CO2 og skaper inntekter 
som bidrar til å finansiere driften og redusere de totale 
kostnadene.

Investeringen er et løft for regionen. En milliard er et 
betydelig beløp, men hvis man ser på antall tilknyttede 
abonnenter og levetid på anlegget, er det lett å forsvare 
investeringene. Når vi i tillegg tar med miljøgevinsten, er 
det bare å glede seg til anlegget står ferdig.

Nedre Romerike er den regionen i landet med størst 
befolkningsvekst. Dette, sammen med store nedbørs-

mengder, flom og andre naturkrefter, krever at vi må 
investere fortløpende for å være sterke nok til å håndtere 
alle utfordringer. Det er i dag vårt ansvar å bygge for 
morgendagen, slik generasjoner har gjort før oss.
 
Hovedmengden av vannet vi fører inn i vannverket 
sendes ut igjen via avløpet. Dette er vann vi «låner» fra 
naturen. Det er vår plikt å levere det tilbake så rent som 
mulig. Her ligger NRA i faglig front. 

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS og Nedre Romerike 
Vannverk IKS er driftsmessig og organisatorisk tett koplet. 
Det er etter vedtak i representantskapene og i samarbeid 
med eierne satt i gang utredning av en mulig fusjon av de 
to selskapene. Utredningen er planlagt ferdig i løpet av 2022.

Styrets leder
Magne J. Kalstad
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Trygg håndtering av avløpsvann er en grunnpilar i et velfungerende sam-
funn. Det å begrense forurensing til jord og vann sikrer god helse. Samtidig 
inneholder avløpet store mengder ubenyttede ressurser. Kunsten er å utnytte 
disse ressursene slik at det er til fordel for både mennesker, dyr og miljø.

OM NRA IKS

NRA skal sørge for en bærekraftig og god avløpshåndtering 
i regionen. 

Avløpsvannet fra eierkommunene pumpes til NRA sitt rense-
anlegg på Strømmen. Her går avløpsvannet gjennom en 
omfattende prosess før det slippes ut i Nitelva. Anlegget 
anvender mekanisk, kjemisk og biologisk rensing for å 
oppnå best mulig resultat. Kvaliteten på avløpsvannet 
overvåkes kontinuerlig før det leveres tilbake til naturen. 

Slam blir skilt ut i renseprosessen og avvannet før det 
blir tilsatt brent kalk. Denne tilsettingen bidrar til å drepe 
sykdomsfremkallende mikroorganismer. Slammet som 
produseres inneholder store mengder næringsstoffer og 
brukes i dag som gjødsel i jordbruket.
 
NRA renset 21,8 millioner m³ avløpsvann og produserte 
22 993 tonn kalket slam i 2021.

Strategien «NRV IKS og NRA IKS mot 2040» skal bidra til 
at virksomhetene ligger i forkant av samfunnsutviklingen. 
Eierkommunene skal kunne utvikle kommunene uten å 
måtte ta hensyn til begrensninger i kapasitet og kvalitet på 
våre tjenester.

For å 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 kunne møte for-
ventet befolkningsvekst og klimaendringer. Infrastrukturen 
for vann- og avløp har blitt bygget gjennom de siste 100 
årene. Det betyr at generasjoner før oss har bygget de 
systemene vi benytter oss av i dag. Vi har dermed et moralsk 
ansvar for å videreføre, til kommende generasjoner, et 
system som er forvaltet på en god og fornuftig måte. 

Antall innbyggere i eierkommunene har mer enn fordoblet 
seg 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 søkelys på sårbare resipienter og menneske-
skapt påvirkning av naturen. Dette medfører at det 
stilles både krav og forventning om god kontroll på hva 
vi tilbakefører til vann, luft og jord. Råstoffene som skal 
forbrukes i fremtiden, må i større grad gjenbrukes og 
gjenvinnes i forhold til hva som gjøres i dag. I avløpsvannet 
er det næringssalter som trenges til jordbruket, blant annet 
karbon, nitrogen og fosfor. Her finnes det også store 
muligheter for å produsere energi. Arbeidet vi gjør i NRA 
vil i fremtiden være en forutsetning for at ressursene skal 
være tilgjengelige og kunne gjenbrukes.

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:  
«LANGSIKTIG OG BÆREKRAFTIG  
FORVALTNING AV VANNRESSURSENE» 

 
Målene er:

• Tilstrekkelig kapasitet – alltid

• Levere vannet tilbake med minst like god kvalitet

• Klimanøytral virksomhet innen 2030

• Vannfaglig kompetansesenter

• Ledende på HMS-arbeid i vannbransjen

• Kostnadseffektiv virksomhet
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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

Eierskapet utøves via representantskapet, og er regulert i selskapsavtalen.

EIERSTYRING

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

I samsvar med selskapsavtalen velger representantskapet 
styret, vedtar budsjett og regnskap, samt hovedplan for 
selskapet. Utover dette forelegges saker etter behov. 

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

FELLES ADMINISTRASJON

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

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

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

Året 2021 har, som 2020, vært preget av pandemien for-
årsaket av Covid-19. For å minske risikoen for at kritiske

kompetanse blir satt ut av spill på grunn av ukontrollert 
intern smitte eller karanteneregler, har vi vært inndelt i 
to separate vaktlag. De som har hatt mulighet til det, har 
arbeidet på hjemmekontor store deler av året. 

Det har vært tre skader med sykefravær i NRA i 2021. 

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

Magne J. Kalstad Styreleder (2019 - 2023)

Nina Kristiansen Nestleder (2013 - 2022)

Stian Thomassen Styremedlem (2021 - 2023)

Roar Andresen Styremedlem (2021 - 2022)

Trine Wollum Styremedlem (2021 - 2023)

Monica Gudim Ansatt representant (2020 - 2022)

Helen E. Sandness Ansatt vararepresentant (2018 - 2022)

Styret 2021

Representantskapet 2021
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PLAN FOR FREMTIDEN

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

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

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

Økt rensekapasitet og -kvalitet i renseanlegget 
  • Ny forbehandling – Rister 
         - Mulighetsstudie ble igangsatt 2021  
           og forprosjektet starter i 2022. 
  • Ny slamhåndtering  
         - Mulighetsstudie ble ferdigstilt 2021,  
           forprosjektet igang og hovedprosjektet  
           er planlagt igangsatt 2022. 
  • Nye fjellhaller og tunneler 
         - Mulighetsstudie ble igangsatt 2021  
           og forprosjektet igangsettes i 2022. 
  • Nytt biotrinn med sekundærseparasjon 
         - Mulighetsstudie ble igangsatt 2021  
           og forprosjektet starter i 2022.

Økt transportkapasitet og -sikkerhet 
  • Oppgradere transportsystem PA1 – RA-2 
         - Mulighetsstudie i samarbeid med  
           Lillestrøm og Rælingen kommune  
           ble ferdigstilt i 2021. Prosessen med  
           valg av fremtidig utbyggingsløsning pågår.

Bygge produksjonsanlegg for biogass 
         - Grunn- og forberedende arbeider  
           er igangsatt, og produksjon av hydrogen 
            ble vedtatt i 2021.

Økt utnyttelse av varmeenergi i avløpsvannet 
         - Akershus Energi Varme har igangsatt for- 
           prosjekt for utvidelse av varmesentralen.

Fosforfjerning og slamseparasjon ved utbygging av ny 
linje i biotrinn 
         - Mulighetsstudie ble igangsatt 2021  
           og forprosjektet starter i 2022.

Fase inn bil- og maskinpark som går på fornybar energi

NRA vil i 2022 fokusere på følgende: 

Styrket
leveringssikkerhet 

Økt ressursutnyttelse 
– klimanøytralitet
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• NRA gruppe Anlegg og 
NRV Drift bisto Gjerdrum 
kommune med anleggs-
ledelse, sveising og 
montering av ny provisorisk 
forsyningsledning, da den 
eksisterende drikkevanns- 
ledningen ble tatt av 
leirskredet.

Januar
Februar

• NRA startet opp 
å kjøre slam for 
Midtre Romerike 
Avløpsselskap 
(MIRA IKS). 

• En linje i biotrinnet 
i avløpsrensean-
legget ble reparert 
og igangsatt. Hele 
anlegget var fra det 
tidspunktet i drift.

• En avløpskum sank 
delvis ned i bakken nær en 
pumpestasjon som vi drifter 
for Rælingen kommune. 
NRA Drift og NRA Anlegg 
samarbeidet om oppgraving 
og sikring av kummen. Våre 
drevne ansatte bistod også 
kommunen med å sette i 
stand den ødelagte kum-
men, samtidig som anlegget 
hadde konstant tilførsel av 
avløpsvann. 

Mars

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

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

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

• Tre av våre ansatte 
fullførte år to av 
Beredskapsstudiet for 
vannbransjen ved 
Høgskolen Innlandet.

• NRA søkte Statsforval-
teren om ny utslippstilla-
telse. 

• Ny vekt for veiing av 
bilene som kjører slam fra 
MIRA IKS ble etablert.

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

• Opplæringskontoret 
for industribedrifter 
nominerte oss til «Årets 
lærebedrift» 2020.

• Etter betydelig arbeids-
innsats ble rensekravene 
endelig oppfylt i rense-
anlegget. 
I et par år har NRA ikke 
oppnådd rensekravene 
som er gitt i utslippstil-
latelsen grunnet havari i 
biotrinnet og senere økt 
belastning til anlegget.

Ju l i
Augus t

• En lærling i kjemiprosessfaget 
besto fagprøven.

• De første spadetakene for å 
bygge et nytt biogassanlegg i 
Lillestrøm ble tatt. Avløpsslammet 
skal omdannes til miljøvennlig 
energi.

• Tre nye lærlinger starter 
hos oss, en på elektro- og  
automasjon faget og to på 
kjemiprosessfaget.

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

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

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

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

Apr i l Jun i

Oktober Desember
September
• To av våre flinke ansatte mottok Norges 
Vels medalje for lang og tro tjeneste.

ÅRET SOM GIKK 2021
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EN BÆREKRAFTIG FREMTID
Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bære-
kraftig utvikling frem mot 2030. Klima og miljø, økonomi 
og sosiale forhold blir ofte kalt de tre dimensjonene i 
bærekraftig utvikling. Det er sammenhengen mellom 
disse som avgjør om noe er bærekraftig. Det handler om 
å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, 
uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å 
dekke sine behov.

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

Dette er de 
mest relevante 

målene for 
NRV og NRA

ANSTENDIG ARBEI D
OG ØKONOMISK 
VEKST

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

RENT VANN OG GODE 
SANITÆRFORHOLD

GOD 
UTDANNING

BÆREKRAFTIGE
BYER OG
LOKALSAMFUNN

REN ENERGI
TIL ALLE

ANSVARLIG
FORBRUK OG 
PRODUKSJON

LIVET  I
HAVET

GOD HELSE OG  
LIVSKVALITET

BÆREKRAFTIGE BYER OG SAMFUNN
Bærekraftige byer og samfunn påvirkes av mange faktorer. NRV og NRA 
utgjør, sammen med eierkommunene, en kritisk og viktig infrastruktur på 
Nedre Romerike. Vi arbeider for at våre eiere skal kunne utvikle kommunene 
uten å måtte ta hensyn til begrensninger i kapasitet, eller kvalitet, på våre 
vann- og avløpstjenester. Vi har inngått gjensidige reservevannavtaler med 
andre vannverk. Dette skal sikre at abonnentene får tilgang til hygienisk trygt 
vann, selv om store produksjonsenheter svikter, eller større lokale hendelser 
skulle oppstå. For å sikre at vannforsyningen aldri stopper opp, har vi en plan 
om tosidig forsyning (dublering) på alle leveringspunkter.

RENT VANN OG GODE 
SANITÆRFORHOLD

BÆREKRAFTIGE
BYER OG
LOKALSAMFUNN

LIVET I
HAVET

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

RENT VANN OG GODE SANITÆRFORHOLD
I nesten 50 år har NRV, i samarbeid med eierkommunene,arbeidet for å sikre 
egne innbyggere en trygg drikkevannsforsyning. NRV har en robust råvannskilde, 
hvor mengden vann er forholdsvis stabil. Likevel må vi sørge for full reserve-
vanndekning dersom ordinær produksjon opphører.

NRA har som formål å rense avløpsvannet fra eierkommunene og levere 
vannet tilbake til naturen med best mulig kvalitet. Den betydelige økningen i 
tilførsel av avløpsvann de siste årene, medfører at kapasiteten i renseanlegget 
må økes og renseeffekten forbedres. 

RENT VANN OG GODE 
SANITÆRFORHOLD

BÆREKRAFTIGE
BYER OG
LOKALSAMFUNN

LIVET I
HAVET

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

LIVET I HAVET 
Visjonen for vårt arbeid er «Langsiktig og bærekraftig forvaltning av vannres-
sursene». Vi låner drikkevannet fra elver og vassdrag og leverer det tilbake 
gjennom avløpssystemene. Renset avløpsvann skal kvalitetsmessig overholde 
myndighetskrav og ikke forringe vannkvaliteten i vassdraget. Dette krever 
regelmessig overvåking av og kunnskap om vassdraget. Vi arbeider hele 
tiden med forbedringer. Ny forbehandling i renseanlegget, med nye rister og 
sandfang skal gi bedre renseeffekt. Oppgradering av transportsystemet langs 
Nitelva skal redusere utslipp av urenset avløpsvann.  
Vi samarbeider med «Vannområdet Øyeren» for å beskytte og sikre bærekraftig 
bruk av vannmiljøet i området. Kvaliteten på vannet vi slipper ut overvåkes 
kontinuerlig og vannprøvene analyseres hos NorAnalyse. 

RENT VANN OG GODE 
SANITÆRFORHOLD

BÆREKRAFTIGE
BYER OG
LOKALSAMFUNN

LIVET I
HAVET

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

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

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

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

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

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

GOD HELSE OG 
LIVSKVALITET

GOD 
UTDANNING

REN ENERGI
TIL ALLE

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

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK 
VEKST

ANSVARLIG
FORBRUK OG 
PRODUKSJON

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK 
VEKST

ANSVARLIG
FORBRUK OG 
PRODUKSJON
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FRA AVLØPSLAM TIL HYDROGEN

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) leder prosjektet 
i samarbeid med Midtre Romerike Avløpsselskap IKS 
(MIRA), Glåmdal interkommunale vann og avløpssel-
skap IKS (GIVAS) sammen med kommunene Enebakk, 
Aurskog-Høland, Åsnes og Elverum.

Avløpsslammet hygieniseres i dag ved å tilsette betydelige 
mengder kalk, slik at det kan brukes som gjødsel for 
landbruket. Slammet inneholder fosfor og andre viktige 
næringsstoffer, har jordforbedrende egenskaper og gir 
en gunstig kalkeffekt. Slammet bidrar til å gi jordsmonnet 
en lettere struktur og kan være en erstatning for kunst-
gjødsel. Metoden er kostbar, og har i de senere årene 
også blitt omdiskutert med tanke på miljø. Avløpsslam 
inneholder ikke lenger bare avføring og dopapir. Trenden 
i Europa er at slam stadig oftere blir vurdert som et avfalls 
problem og ikke en ressurs.

NRA ønsker en best mulig utnyttelse av ressursene som 
finnes i slammet. Vi har derfor startet bygging av et nytt 
og fremtidsrettet regionalt biogassanlegg. Anlegget har 
kapasitet til å motta avløpsslam fra totalt 350 000 innbyg-
gere. Biogassanlegget skal ta oss et langt skritt nærmere 
lavutslippssamfunnet. Vi skal redusere en avfallsutfor-
dring, og i tillegg videreutvikle miljøvennlig biogass til 
fremtidens energibærer hydrogen, samt spare store 
kostnader. EU ser rent hydrogen som en av bærebjelkene 
i sitt kommende energisystem. Allerede nå brukes det i 
transport-, varme- og kraftsystemer i hele verden. Hydrogen 
kan være nøkkelen til nullutslippssamfunnet, og er på 
mange vis en ideell energibærer. Hydrogen produsert fra 
fornybar energi er klimanøytralt og uten utslipp av klima-
gasser i produksjon, så vel som gjennom bruk.

Det nye anlegget, som etableres i Krogstad Miljøpark i 
Lillestrøm kommune, er planlagt å stå ferdig sommeren 
2024. NRA renser avløpsvann fra nærmere 140 000 
innbyggere, og regionen er i sterk vekst. NRA sitt bidrag 
til det nye anlegget vil i dag utgjøre ca. 55 % av totalleve-
ransen. Anlegget vil ha en behandlingskapasitet på 60 til 
70 000 tonn avløpsslam, noe som vil gi nærmere 2 000 
tonn hydrogen når kapasiteten er fullt utnyttet. Anlegget vil 

I 2021 ble det første spadetaket tatt for å bygge et nytt biogassanlegg i Lille-
strøm. Avløpsslammet skal omgjøres fra et miljøproblem til lønnsom 
og miljøvennlig energi.

være et viktig regionalt klimatiltak for å nå Regjeringens 
klimamål, med produksjon av flere nyttbare ressurser. I 
tillegg til biogass, som spaltes i hydrogen og karbon-
dioksid, produseres det lavtemperatur varme og flytende 
nitrogengjødsel. 

Investeringen blir på ca. en milliard kroner og forventes 
å være lønnsom allerede etter fem år. Ved å satse på 
hydrogen, vil slambehandlingskostnadene nesten halveres 
i forhold til i dag sett i et tjueårs perspektiv. Håpet er at 
anlegget med tiden skal gå med overskudd.

Med tanke på klima og miljø vil produksjon av hydrogen 
være det beste alternativet. Sammenlignet med produksjon 
av flytende biometan (LBG) vil produksjon av hydrogen 
gi økt energiutnyttelse og redusere lokale utslipp av 
NOx og partikler. Etableres hydrogenproduksjon med 
karbonfangst, der karbonet utnyttes industrielt (CCU), vil 
anlegget ikke bare bli klimanøytralt, men klimapositivt.

EUs hydrogenstrategi er ekspansiv, og Norge følger denne. 
Det er ventet at hydrogen vil bli en bedre energibærer 
enn flytende biometan. Hydrogen anses som en attraktiv 
energibærer for transport både på land og maritimt, 
spesielt der det er behov for større energimengder enn 
hva som er gunstig ved batterilagring. I Norge bygges nå 
den første hydrogenelektriske fergen, og flere er under 
planlegging. Hydrogenmarkedet er i startfasen, men utpeker 
seg som det fremtidige markedet. Skal en oppnå en 
utslippsfri transportsektor må forbrenningsmotorene, både 
bensin-, diesel- og biometandrevne, erstattes med bren-
selscelle-teknologi. Den beste energibæreren for denne 
teknologien er hydrogen, med kun vann som restprodukt. 
Våre eiere er fremsynte og har store miljøambisjoner. 
Det nye anlegget i Lillestrøm vil bli et godt og lønnsomt 
miljøtiltak. Vi har tro på at hydrogen vil bli et viktig element 
i det grønne skiftet.

Biogassanlegget skal ta oss et langt skritt nærmere lavutslippssamfunnet.

Det nye anlegget, som etableres i Krogstad Miljøpark i Lillestrøm kommune, er planlagt å stå ferdig sommeren 2024.
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NRV og NRA er stolte over å kunne tilby gode lærlingeplasser. For oss er 
det et samfunnsansvar å sikre sysselsetting av unge arbeidstakere. Som 
lærebedrifter er vi med på å ivareta yrkesutdanningen. 

GOD OG ALLSIDIG LÆREBEDRIFT

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

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

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

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

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

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

23   
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Aldri før har vi hatt tre jenter samtidig som lærlinger. Helene, Ida og Dina er 
tre engasjerte og sprudlende jenter, som har tatt et noe uvanlig yrkesvalg. 
«Vi er veldig stolte av å ha de som lærlinger hos oss», sier daglig leder. 
«Jentene gjør en stor forskjell i vårt mannsdominerte arbeidsmiljø.» 

JENTER I «VINDEN»

24   

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

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

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

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

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

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

Det er helt klart positivt for arbeidsmiljøet 
å ha begge kjønn i en avdeling. Det blir et 
mildere miljø og jentene setter stor pris på 
humøret og humoren i bedriften. Alle tre er 
svært fornøyd med lærlingeplassene sine 
og sier at den har stått til forventningene, 
om ikke mer. 
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Mengde levert avløpsvann (m³) fra eierkommunene i 2021, og andel levert mengde avløpsvann til NRA i 2021 fordelt på eierkommunene.

Lillestrøm 11 147 595

Lørenskog 8 414 447

Rælingen 1 588 156

Nittedal 641 037

Mengde levert avløpsvann
21 791 236 m3

AVLØP I TALL

95,3 %
Renseprosent fosfor

3 999 kg
Fosfor utslipp

76,9 %
Renseprosent nitrogen 

158 937 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.

22 993
tonn

Gjennomsnittlig  
døgntilførsel av avløpsvann.

59 702
m³

Maksimal døgntilførsel  
av avløpsvann.

248 222
m³

kWh pr. m3
0,67

Strømforbruk

kroner pr. m3 renset avløpsvann 
Driftskostnader i 2021

7,23
Kostnad

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

Lørenskog Lillestrøm Rælingen Nittedal
518 495 272 199
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BEREDSKAP OG SIKKERHET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NRA IKS - STYRETS BERETNING 2021
Selskapet tar imot avløp og septik til rensing fra eierkom-
munene Rælingen, Lillestrøm, Lørenskog og Nittedal. Det 
rensede avløpsvannet tilføres Nitelva og slam fra rense-
prosessen tilføres landbruket som jordforbedringsmiddel. 
Statsforvalteren har gjennom sin utslippstillatelse stilt 
strenge krav til rensingen av avløpsvannet. Disse rense-
kravene er i 2021 overholdt etter at de ikke ble overholdt 
for fosfor og nitrogen på grunn av havari i biorensetrinnet 
i 2019 og 2020.

Selskapet har i 2021 søkt om ny utslippstillatelse som 
følge av at tilførselen av avløpsvann fra eierkommunene 
har overskredet de rammer gjeldende tillatelse setter. De 
rammer som ligger i den innsendte søknaden er hensyn-
tatt av selskapets utviklingsplan for renseanlegget.

Styret har i tillegg til den daglige drift hatt fokus på utvik-
ling av sirkulær økonomi og reduksjon av klimagassutslipp 
gjennom fremtidige investeringer som bl.a. biogassanlegg 
i tillegg til oppfølging av pågående prosjekter.

Det har i 2021 vært avholdt ti styremøter og har i disse 
møtene behandlet saker i henhold til lov og selskaps-
avtale. Det har vært avholdt to representantskapsmøter i 
2021, hvor styret har fremmet tretten 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 inntekts-
dekningen er utført i henhold til Forskrift om beregning 
av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale 
gebyrer (selvkostforskriften) av 01.01.20 hjemlet i  
LOV-2018-06-22-83-§15-1. Selvkostberegningen legges 
til grunn for eierkommunenes kostnader. 

Selskapet hadde driftsinntekter i 2021 på 165,8 mnok, 
mot 155,6 mnok i 2020. 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 1,431 mnok. 
Merforbruket skyldes i stor grad økte energi og kjemikaliepriser. 
Strøm og nettleie utgjorde i 2021 10,4 % av driftskostnadene 
mot 4,5 % i 2020. Svingninger i kraftprisen har stor betydning 
for driftsresultatet. 

Selskapets likviditet er tilfredsstillende og utgjorde ved 
årsskiftet 118,8 mnok i ubundne midler. Av dette utgjør 
97,8 mnok lånte, men foreløpig ikke anvendte investe-
ringsmidler. NRA er eksponert mot endringer i rentenivået 
da selskapets investeringer finansieres etter lånebe-
tingelser styrt av 3 mnd. NIBOR-basert rente (flytende 
rente). Sett i forhold til markedet har vi gode rente-
betingelser 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 jobber med å revidere strategien, og hadde en 
målsetning om å fremme denne for representantskapet 
høsten 2021. Dette arbeidet er imidlertid forsinket som 
følge korona situasjonen, og forventes ferdig i løpet av 
2022. Ny hovedplan for perioden 2023-2037 er i dialog 
med eierkommunene noe utsatt for å få tilstrekkelig tid til 
prosessen med å koordinere hovedplanarbeidet mellom 
selskap og kommunene. Revidert hovedplan vil forholde 
seg til de koordinerte ambisjoner og forutsetninger, og 
bygge på revidert selskapsstrategi, samt kravene som 
stilles fra overordnede myndigheter i utslippstillatelsen.

Hovedplanen skal gi selskapet og eierne den nødvendige 
langsiktigheten i kostnadsutviklingen som følge av 
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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 2021 var 72,2 mnok. Med et 
investeringsbudsjett i 2021 på 214,0 mnok, er avviket 
på 141,8 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 tilførsels-
system til renseanlegget sammen med berørte 

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

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 2021. 
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 
tre mindre arbeidsskader som medførte sykefravær. 
Det gjennomføres jevnlig vernerunder (to ganger i 2021). 
På grunn av pandemien var vernerunden på våren noe 
redusert.

Arbeidsmiljøutvalget har i 2021 avholdt fem møter.

Sykefraværet i 2021 på 5,25 %, hvorav korttidsfraværet 
(<16 dager) utgjør 1,37 %. De tilsvarende tallene for 2020 
var hhv. 2,58 % og 0,49 %. Selskapet har en målsetning 
om sykefravær lavere enn 5 %. 

BEMANNING OG LIKESTILLING
NRA er en kommunalteknisk virksomhet hvor 24 % av de 
ansatte er kvinner. I ledergruppen (felles for NRA og NRV) 
er én av seks kvinner. I styret er tre av seks medlemmer 
kvinner.

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

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

Gjennomsnittsalderen til de ansatte er 46 år. Selskapene 
tilstreber en jevnere fordeling mellom kjønnene.

• Produksjonsanlegg for biogass - 47,4 mnok -  
  kostnadsført i 2021 av total investeringsramme -  
  1 002,0 mnok
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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 lærlinger har tatt fagbrev i 
kjemi-prosess, en lærling har tatt fagbrev i IKT-servicefaget 
og en i automasjon. I 2021 tok vi inn en lærling i kjemi/
prosessfaget og en i automasjon. 
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 IKS møter det økte 
fokuset på sikkerhet gjennom fokus på data sikkerhet og 
fysisk sikring av anlegg. Flere ansatte har økt sin kompe-
tanse innenfor beredskap og krisehåndtering, gjennom 
deltagelse på årsstudiet «Beredskap og krisehåndtering for 
vannbransjen». Selskapene er av initiativtakerne til studiet og 
tre ansatte i NRV og NRA IKS avla eksamen i studiets andre 
år våren 2021.
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 resipi-
enten. Selskapet er således en betydelig bidragsyter i 
arbeidet med å sikre et godt vannmiljø i Nitelva.

NRA IKS 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 erstatning for eldre mindre effektive og energi-
krevende renseprosesstrinn.

Selskapet har for 2021 oppfylt alle rensekrav og be-
tingelser som er fastsatt i Statsforvalterens utslippstillatelse. 

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

Styret foreslår følgende disponeringer og avsetninger av 
årets negative driftsresultat pr 1,431 mnok: 
   
  1,628 mnok Bruk av disposisjonsfond
  0,055 mnok Bruk av bundet justeringsfond 
                                (selvkost septik)
  -0,252 mnok Overført til Investeringsregnskapet 
                                for kjøp av andeler/aksjer i klp

Merforbruk avløp, 5,485 mnok, dekkes inn av eierkommunene 
i 2022 da det ikke er selvkostfond i 2021.

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 2021.
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Note Regnskap Budsjett Regnskap
2021 2021 2020

Driftsinntekter
Driftstilskudd fra kommunene 150 898 149 009 141 970
Salgsinntekter 7,10 14 950 12 327 13 379
Overføringer 0 0 263
Sum driftsinntekter 165 848 161 336 155 612

Driftsutgifter
Personalkostnader 1,6 44 716 41 717 38 406
Kjøp av varer og tjenester 6 67 491 54 014 61 581
Andre driftsutgifter 1 029 5 379 1 175
Overføringer 8 124 0 75
Avskrivninger 2 44 238 51 138 41 169
Sum driftsutgifter 157 597 152 248 142 406

Brutto driftsresultat 8 251 9 088 13 206

Finansposter
Renteinntekter og utbytte 1 466 300 671
Sum eksterne finansinntekter 1 466 300 671

Renteutgifter og låneomkostninger 7 608 9 280 11 052
Avdrag på lån 47 779 51 138 42 227
Sum eksterne finansutgifter 55 386 60 418 53 279
Resultat eksterne finanstransaksjoner - 53 920 - 60 118 - 52 608

Motpost avskrivninger 44 238 51 138 41 169

Netto driftsresultat - 1 431 108 1 766

Interne finansieringstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbr. 5 0 0 0
Bruk av tidligere års justeringsfond 5 0 0 0
Sum bruk av avsetninger 0 0 0

Overført investeringsregnskapet 5 252 252 0
Dekning av tidligere års regnskap med merforbruk 5 0 108 0
Bruk av disposisjonsfond 5 - 1 628 - 252 0
Bruk av bundne justeringsfond 5 - 55 0 0
Avsatt til disposisjonsfond 5 0 0 1 598
Avsatt til bundne justeringsfond 5 0 0 168
Sum avsetninger - 1 431 108 1 766

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

DRIFTSREGNSKAP
01.01. - 31.12. Beløp i NOK 1 000

NOTE REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP
2021 2021 2020

Investeringer
Investeringer i anleggsmidler 2,12 71 985 214 000 37 321
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 252 252 0
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0
Årets finansieringsbehov 72 237 214 252 37 321

Finansiert slik
Bruk av lånemidler 71 793 214 000 36 943
Inntekter fra salg av anleggsmidler 175 0 378
Tilskudd fra andre 17 0 0
Overføring fra drift 252 252 0
Sum ekstern finansiering 72 237 214 252 37 321

Bruk av avsetninger 0 0 0
Sum finansiering 72 237 214 252 37 321

Udekket/udisponert 0 0 0

INVESTERINGSREGNSKAP
01.01. - 31.12. Beløp i NOK 1 000

Note 2021 2020
Anleggsmidler
Faste eiendommer og anlegg 2 645 734 625 390
Utstyr, maskiner og transportmidler 2 49 085 41 875

Aksjer og andeler 11,13 4 020 0
Pensjonsmidler 1 155 711 126 399
Sum anleggsmidler 854 551 793 664

Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer 3,7 11 018 13 745
Premieavvik 1 11 512 7 895
Kasse, bankinnskudd 4 125 943 72 660
Sum omløpsmidler 148 473 94 300

Sum eiendeler 1 003 023 887 964

BALANSE - EIENDELER
01.01. - 31.12. Beløp i NOK 1 000
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NOTE 2021 2020
Egenkapital
Disposisjonsfond 5 2 035 3 663
Bundet justeringsfond - Avløp 9 0 0
Bundet justeringsfond - Septik 9 1 666 1 721
Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift) 0 0
Regnskapsmessig merforbruk (Drift) 0 0
Kapitalkonto 11 38 139 11 452
Sum egenkapital 41 841 16 837

Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser 1 131 392 121 206
Andre lån 3 782 221 712 999
Sum langsiktig gjeld 913 612 834 205

Kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld 10 47 570 36 922
Sum kortsiktig gjeld 47 570 36 922

Sum egenkapital og gjeld 1 003 023 887 964

Memoriakonti
Ubrukte lånemidler 97 808 51 216
Selvkost 1 666 1 721
Motkonto for memoriakontiene - 99 475 - 52 937

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD
01.01. - 31.12. Beløp i NOK 1 000
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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
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. Inn-
tekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som 
følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr 
at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbeta-
linger 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 anskaffel-
seskost. 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 tarif-
festet 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 av-
kastning, 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 2021 2020
Forventet avkastning pensjonsmidler 3,50 % 4,00 %
Diskonteringsrente 3,00 % 3,50 %
Forventet årlig lønnsvekst 1,98 % 2,48 %
Forventet årlig pensjonsregulering  1,22 % 1,71 %
Forventet årlig G-regulering 1,98 % 2,48 %
AFP uttakssannsynlighet 50,00 % 50,00 %
Amortiseringstid   7 år    7 år  

Pensjon

Pensjonskostnad 2021 2020
Årets pensjonsopptjening, nåverdi  9 503  9 102 
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse  3 883  4 174 
 - Forventet avkastning på pensjonsmidlene  - 5 107  - 4 733 

Netto pensjonskostnad  8 279  8 543 
Administrasjonskostnader  393  438 
Netto pensjonskostnad (inkl. adm.)  8 672  8 981 
Amortisering av premieavvik  1 344  1 159 
Øvrige korrigeringer  1 399 
Samlet pensjonskostnad  10 016  11 539 

Premieavvik
Innbetalt premie (inkl. adm.)  13 633  10 273 
Administrasjonskostnader  - 393  - 438 
Netto pensjonskostnad  - 8 279  - 8 543 
Årets premieavvik 4 961 1 292

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik, pensjonsforpliktelser og estimatavvik 
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Akkumulert premieavvik 2021 2020
Sum gjenstående premieavvik tidligere år eksl. aga  7 895  7 761 
Årets premieevvik  4 961  1 293 
Sum Amortisert premieavvik dette året 1 344 1 159
Akkumulert premieavvik 31.12. eksl. aga 11 513 7 895
Aga av akkumulert premieavvik
Akkumulert premieavvik 31.12 inkl. aga 11 513 7 895

NOTE 1

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik 2021 2020
Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr. 31.12. 131 392 121 848
Pensjonsmidler pr. 31.12. 155 711 126 399
Netto pensjonsforpliktelser pr. 31.12. - 24 319 - 4 551
Beregnet arbeidsgiveravgift (AGA) 0 0
Brutto påløpte pensjonsforpliktelser inkl. AGA pr. 31.12. 131 392 121 848
Pensjonsmidler pr. 31.12. 155 711 126 399
Netto pensjonsforpliktelser inkl. AGA pr. 31.12. - 24 319 - 4 551

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik  

Avstemming netto forpliktelse 2021 2020
Balanseført netto forpliktelse IB 01.01. - 4 551 - 530
Netto pensjonskostnad 8 279 8 542
Administrasjonskostnad/Rentegaranti 393 438
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.) - 13 633 - 10 273
Brutto estimatavvik - 14 808 - 2 728
Netto forpliktelse UB 31.12. - 24 320 - 4 551
Beregnet arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse 0 0
Netto forpliktelse UB 31.12. - 24 320 - 4 551

Spesifikasjon av estimatavvik

Faktiske midler/forpliktelser 141 251 121 848 114 985 111 727
Estimerte midler/forpliktelser 126 399 121 892 109 132 108 602
Årets estimatavvik 14 852 -44 5 853 3 125

Akkumulert avvik tidligere år (01.01. dette år) 0 0 0 0
Amortisert estimatavvik dette år - 14 852 44 - 5 853 - 3 125
Akkumulert estimatavvik 31.12. dette år 0 0 0 0

Pensjons-
midler

Pensjons-
midler

Pensjons-
forpliktelser

2021 2020
Pensjons-

forpliktelser

Beløp i NOK 1 000
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NOTE 2

  0 ÅR = Ikke avskrivbare anleggsmidler 
  5 ÅR = IKT-utstyr, programvare, kontormaskiner o.l. 
10 ÅR = Kjøretøy, inventar, maskiner, større utstyr o.l. 

20 ÅR = Større anleggsmaskin, tek. anlegg, ledningsnett, renseanlegg 
40 ÅR = Ledningsnett, renseanlegg, pumpestasjon, veier o.l. 
50 ÅR = Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg o.l. 

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år 2021 2020
Gjeld til kredittinstitusjoner 543 327 501 863
Annen langsiktig gjeld 0 0
Sum 543 327 501 863

Gjeld sikret ved pant 0 0
Garantiansvar, transportløyve 190 190
Det er i regnskapsåret utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen kr. 47,78 mill.
Minimumsavdraget etter kommunelovens § 50 nr. 7 utgjør kr. 47,76 mill.

NOTE 3

Kortsiktige fordringer 2021 2020
Andre kortsiktige fordringer med forfall senere enn ett år 0 0
Andre kortsiktige fordringer med forfall tidligere enn ett år 11 018 13 745
Sum 11 018 13 745

Beløp i NOK 1 000

Anleggsmidler

Fordringer og gjeld

Lånereferanse Startdato  Sluttdato  Rente  Flytende/Fast
KBN-20080258 01.07.2008  02.07.2024  NIBOR 3M + 0,6% Flytende
KBN-20100127 15.03.2010  15.03.2030  NIBOR 3M + 0,6% Flytende
KBN-20100609 13.10.2010  13.10.2028  NIBOR 3M + 0,6% Flytende
KBN-20100610 13.10.2010  13.10.2060  NIBOR 3M + 0,6% Flytende
KBN-20120038 27.01.2012  27.01.2032  NIBOR 3M + 0,6% Flytende
KBN-20120046 27.01.2012  27.01.2062  NIBOR 3M + 0,6% Flytende
KBN-20130017 18.01.2013  18.01.2033  NIBOR 3M + 0,6% Flytende
KBN-20140191 30.04.2014  02.05.2044  NIBOR 3M + 0,6% Flytende
KBN-20150071 19.02.2015  20.02.2045  NIBOR 3M + 0,6% Flytende
KBN-20160045 10.02.2016  12.02.2046  NIBOR 3M + 0,6% Flytende
KBN-20170268 15.05.2017  15.05.2057  NIBOR 3M + 0,6% Flytende
KBN-20180064 06.03.2018  08.03.2038  NIBOR 3M + 0,6% Flytende
KBN-20190057 22.03.2019  22.03.2044  NIBOR 3M + 0,6% Flytende
KBN-20200388 02.08.2021  04.08.2031  NIBOR 3M + 0,6% Flytende

Kommunalbanken er selskapets eneste långiver..

0 ÅR         5 ÅR       10 ÅR       20 ÅR       40 ÅR       50 ÅR  SUM
Bokført verdi 01.01.21 6 868 7 924 41 284 330 157 22 598 258 434 667 265
Tilgang i året 0 266 8 694 14 982 47 741 302 71 985
Avgang i året 0 0 - 193 0 0 0 - 193
Delsalg i året 0 0 0 0 0 0 0
Årets ordinære avskrivinger 0 - 2 382 - 6 398 - 28 923 - 565 - 5 971 - 44 238
Årets nedskrivinger 0 0 0 0 0 0 0
Årets reverserte nedskrivinger 0 0 0 0 0 0 0
Bokført verdi 31.12.21 6 868 5 808 43 386 316 217 69 775 252 765 694 819

Beløp i NOK 1 000
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NOTE 4

2021 2020
Bundne midler gjelder skattetrekk og utgjør: 7 133 6 945
Ubundne midler utgjør: 118 810 65 713
Sum 125 943 72 658

Beløp i NOK 1 000
Bankinnskudd

NOTE 5 

2021 2020
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbuk 0 0
Bruk av tidligere års justeringsfond 0 0
Sum bruk av avsetninger 0 0

2021 2020

Overført investeringsregnskapet 0 0
Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk 0 0
Avsatt til disposisjonsfond 2 035 3 663
Avsatt til bundne justeringsfond 1 666 1 721
Sum avsetninger 3 702 5 385

Beholdning av fond 2021 2020
Justeringsfond Disp.fond

IB 01.01. fond 1 721 3 663

Bruk av fond - 55 - 1 628
Avsatt til fond 0 0
Strykning i forhold til budsjettvedtak 0 0
Strykning i forhold til budsjettvedtak 0 0
UB 31.12. fond 1 666 2 035

Beløp i NOK 1 000

Fond samt avsetninger/bruk av avsetninger
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Ytelser til ledende personer 2021 2021 2020 2020
Daglig  
leder Styret Daglig  

leder Styret

Lønn 1 574 537 1 497 533
Pensjonskostnader 271 252
Annen godtgjørelse 61 55

Revisor 2021 2020
Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:
Revisjon 120 71
Teknisk bistand 19 40
Rådgiving 7 45
Sum 146 156

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 6

Personalkostnader 2021 2020
Lønninger 34 503 28 926
Arbeidsgiveravgift 4 865 4 079
Pensjonskostnader 4 811 4 868
Andre ytelser 537 533
Sum 44 716 38 406

Beløp i NOK 1 000

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS har samarbeidsavtale med Nedre Romerike Vannverk IKS og felles personale.  
Gjennomsnittlig antall årsverk har tilsammen vært 123.
 
Personalkostnader fordeles på basis av estimert, virkelig arbeidstid. For 2021 er lønnskostnadene fordelt med 51,3 % på NRV IKS  
og 48,7 % på NRA IKS.

Verdien av egeninnsats på investeringsprosjekter er overført investeringsregnskapet med 9,53 mill. kr. mot 14,66 mill. kr. i budsjettet.

Personalkostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor
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NOTE 7
Overføringer mellom selskapet, eierkommunene og Nedre Romerike Vannverk IKS

Beløp i NOK 1 000 / inkl. mva.

Kommunen som kunde av selskapet Inng. balanse Bevegelse Utg. balanse Oms. i perioden
Rælingen kommune 683 - 113 570 20 842
Lillestrøm kommune 1 755 - 795 960 95 431
Lørenskog kommune 2 087 - 2 086 1 66 523
Nittedal kommune - 770 898 128 10 056
Nedre Romerike Vannverk IKS 8 333 - 1 575 6 759 76 230

Kommunen som leverandør til selskapet
Rælingen kommune 0 0 0 0
Lillestrøm kommune 0 - 17 - 17 - 5 526
Lørenskog kommune 0 0 0 - 1 247
Nittedal kommune 0 0 0 0
Nedre Romerike Vannverk IKS - 1 190 118 - 1 071 - 5 514

2021 2020
Resultat før skatt 313 95
Permanente forskjeller 0 0
Endring i midlertidige forskjeller 221 265
Fremførbart underskudd 0 0
Årets skattegrunnlag 534 360

Årets betalbare skatt 117 79
Endring utsatt skatt 0 0
Virkning av endring i skatteregler - 6 0
Årets skattegrunnlag 111 79

Midlertidige forskjeller
Anleggsmidler - 816 - 615
Fremførbart underskudd 0 0
Grunnlag utsatt skatt - 816 - 615

Utsatt skatt - 180 - 135

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

2021 2020
IB forskuddsbetalt inntekt ledningsnett 1 788 1 985
Inntektsført 197 197
UB forskuddsbetalt inntekt ledningsnett 1 591 1 788

2021 2020
IB forskuddsbetalt erstatning drift fjernvarme 1 600 1 700
Inntektsført 100 100
UB forskuddsbetalt erstatning drift fjernvarme 1 500 1 600

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 kr. 2,5 mill. i perioden 2012 - 2036.

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  
2021

Regnskap 
2020

Driftsinntekter 164 397 163 499 898 161 336 155 612
Direkte kostnader 112 497 112 079 419 101 110 101 237
Indirekte kostnader - kalkulatoriske renter 13 348 13 178 170 9 280 9 309
Avskrivninger 43 962 43 565 397 51 138 41 169
Resultat før mindreforbruk - 5 411 - 5 323 - 88 108 3 897
Selvkostandel 97 % 97 % 91 % 100 % 103 %

IB justeringsfond 1 613 - 108 1 721 1 613 1 553
Årets positive selvkostresultat 0 0 0 108 3 897
Årets negative selvkostresultat - 5 411 - 5 323 -88 0 0
- herav til/fra justeringsfond og avregning mot eierne 0 0 0 -108 - 3 858
Kalkulert renteinntekt / -kostnad justeringsfond - 21 -54 33 0 21
UB justeringsfond - 3 819 - 5 485 1 666 1 613 1 613

Beløp i NOK 1 000

Ingen justeringsfond eldre enn 2 år.
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Årets samlede investeringer ble 71,9 mill. kr. mot 37,3 mill. kr. i 2020.  

NOTE 13

De største investeringene i 2021 er

Biogass  47,4 MNOK 

Primærseparasjon  2,5 MNOK 

Anskaffelse kjøretøy/maskiner  2,3 MNOK 

Følgende mengder avløpsvann er levert fra eierkommunene Antall m³ avløpsvann
Lørenskog kommune  8 414 447 
Rælingen kommune  1 588 156 
Lillestrøm kommune  11 290 333 
Nittedal kommune  641 037 
Sum  21 933 973 

Vesentlige forhold

2021 
Debet

2021 
Kredit

2020 
Debet

2020
Kredit

Inngående balanse pr. 01.01. 11 452 5 428
Investering i anleggsmidler 71 985 37 321
Netto avgang driftsmidler 193
Avskrivninger 44 238 41 169
Avdrag på lån 47 779 42 227
Endring i netto pensjonsforpliktelse 19 127 4 588
Bruk av lån 71 793 36 943
Aksjer og eiendeler 4 020
Utgående balanse pr. 31.12. 38 139 11 452

154 363 154 363 89 564 89 564

NOTE 11
Kapitalkonto
Beløp i NOK 1 000

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

Balanseverdi
31.12.2021

Balanseverdi
31.12.2020

Livsforsikring m.v.

Egenkapitaltilskudd hovedordning 4 020 0
Andre foretak

Totalt 4 020 0

Kommune
Hovedplan Beredskap Hovedplan Drift IKT

Lørenskog 4 0 2 0
Nittedal 4 0 1 0

Rælingen 4 0 2 0

Lillestrøm 4 0 2 0

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

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