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NRV IKS utgjør sammen med eierkommunene 
og NRA IKS en verdikjede av kritisk viktighet 
for innbyggere, næringslivet og offentlig 
virksomhet på Nedre Romerike. 

Å levere kostnadseffektive vanntjenester med 
høy kvalitet og høy sikkerhet til eierkommunene 
er et viktig oppdrag. Rent drikkevann er sam-
funnets viktigste næringsmiddel, en vesentlig 
helsefaktor og en forutsetning for utvikling av 
det moderne samfunn. 

Dette er et stort ansvar som må løses med 
gode, bærekraftige, langsiktige og kostnads-
effektive løsninger, slik at vi kan ligge i 
forkant av befolkningsutviklingen. 

Vi startet 2018 med ny organisasjon. Et bærende 
prinsipp for reorganisering og rekruttering av 
nye medarbeidere, har vært at vi skal eie alle 
prosesser som gjentas, mens spisskompetanse 
og kapasitet hentes inn for å ta topper og 
unike oppdrag. Økt ressursutnyttelse, styrket 
fagmiljø samt en mer tverrfaglig og robust 
organisering, har styrket vår evne til å løse 
vårt samfunnsoppdrag.

Sommeren 2018 utfordret vannforsyningen 
over hele Norge. Takket være god tilgang til 
råvann kom vi oss gjennom den varme som-
meren uten restriksjoner på Nedre Romerike. 
Produksjonskapasiteten var imidlertid for 
liten til i tillegg å kunne innfri forpliktelsene 
om reservevann overfor nabovannverk. 

Med sommerens fokus på at drikkevann kan 
bli en knapp ressurs, øker fokuset på å  
begrense lekkasjer i ledningsnettet. Minst 30 % 
av ferdig produsert drikkevann forsvinner på 
grunn av gammelt og utdatert ledningsnett. 
Drikkevann på avveie koster samfunnet store 
beløp årlig, og er en av vår tids store utfor-
dringer. Bærekraftig forvaltning handler om 
miljøbelastning og kostnadseffektivitet,  
og her kan ny teknologi gi bransjen et kjær-
komment verktøy. 

Som de første i Skandinavia, har vi sammen 
med Skedsmo kommune, lett etter vannlek-
kasjer med samme teknologi som ble brukt 
da man fant vann på Mars. Det ga gode resultater. 
Med satellittbasert lekkasjedeteksjon kan 
vannlekkasjer avdekkes raskt og rørlednings-
nettet effektiv overvåkes. I tillegg kan en 
enklere redusere risiko og planlegge  
utbedringsarbeidet. I sum gjør denne teknologien 
det både enklere og mer kostnadseffektivt å 
forvalte rørledningsnettet. 

For å møte forventet befolkningsvekt, strengere 
miljøkrav og klimaendringer planlegges det 
de neste årene betydelige investeringer i 
infrastrukturen for vann og avløp på Nedre 
Romerike. For NRV er det et mål å ligge i 
forkant av utviklingen, slik at eierkommunenes 
utvikling ikke hindres av begrensninger i  
rensekapasitet eller vannkvalitet på vårt anlegg. 

Med en forsterket organisasjon er vi godt rustet 
for å drifte, vedlikeholde og oppgradere 
infrastrukturen. Dette er grunnlaget for at vi 
gjennom forebyggende vedlikehold og smarte 
tidsriktige valg av investeringer, kan levere 
kostnadseffektive vanntjenester med høy 
kvalitet og høy sikkerhet til eierkommunene 
også i årene som kommer. 

....GODT SAMARBEID MED VÅRE EIERE,  
FELLES PRIORITERINGER OG NØDVENDIG  
KOMPETANSE GJØR OSS GODT RUSTET  
TIL Å MØTE FREMTIDEN............

Thomes Trømborg
Daglig leder

BÆREKRAFTIG,  
LANGSIKTIG OG KOSTNADS-
EFFEKTIVE LØSNINGER

THOMES 
TRØMBORG 
Daglig leder
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Sommeren 2018 viste at rent drikkevann 
ikke er en selvfølge, selv i Norge. Vi ble  
også minnet på hvor avhengig vi er av vann  
i hverdagen.

Mange kommuner innførte vannrestriksjoner, 
mens vi på Nedre Romerike heldigvis slapp 
med skrekken. Det var den største vannkrisen 
i Norge på 70 år. Dessverre er sjansene store 
for at det bare går noen år til neste gang.

Gjennom sommeren produserte NRV IKS i 
lange perioder maksimalt av anleggets  
kapasitet for å kunne dekke forbruket på  
Nedre Romerike. Forpliktende gjensidig 
reservevannsavtaler med Oslo og Aurskog-
Høland kunne imidlertid ikke innfris fra  
NRV IKS sin side i denne perioden. Dette er 
svært alvorlig, fordi disse avtalene er inngått 
for å sikre innbyggerne drikkevann om noe 
skulle skje med egen vannproduksjon eller 
distribusjon. 

Heldigvis var det god kvalitet på råvannet. 
Hvis det i tillegg hadde vært en periode med 
dårlig råvannskvalitet ville vi hatt behov for 
reservevann fra andre. I denne perioden var 
det ingen som kunne levere dette. Kom-
munenes og SSBs prognoser tilsier at antall 
innbyggere vokser raskt, og vil fordoble seg 
i de kommende 40. - 50. år. Uten nødvendig 
oppgradering av våre anlegg og reserve-
vannsavtaler vil det om få år ikke være nok 
vann til alle innbyggere på Nedre Romerike.

Som styre har vi et ansvar for at NRV IKS 
evner å ligge i forkant av samfunnsutviklingen. 
Dette er viktig for å sikre at alle vil få tilstrek-
kelig med rent drikkevann til enhver tid, 
også i fremtiden. I forslag til hovedplan for 
kommende periode er det derfor foreslått en 
rekke nødvendige tiltak for å øke kapasiteten.  
Vi må ta konsekvensen av befolkningsveksten, 
vi må kunne innfri våre forpliktelser om gjensidige 
leveranser av reservevann og vi må være 
forberedt på dårlig råvannskvalitet i Glomma. 

Alt dette må vi kunne innfri uten at det blir 
vannkrise neste gang det blir en varm og lang 
sommer. 

For å kunne møte dette, vil det kreves  
betydelige investeringer i infrastrukturen de 
neste årene. Investeringene må gjøres i et 
livstidsperspektiv og kostnadseffektiviteten 
er helt avgjørende. Det betyr at investeringen 
må komme før den er påtrengende nødvendig, 
og slik at en unngår unødige ekstrakostnader. 
Å utsette investeringer i nødvendig kapasitets-
økning fører kanskje til besparelser på kort 
sikt, men ofte til unødig høye kostnader totalt sett.

Befolkningsveksten er større på Nedre  
Romerike enn i resten av landet. I tillegg er 
det et ikke ubetydelig vedlikeholdsetterslep 
som må innhentes. Likevel forventes det 
en kostnadsvekst for vår interkommunale 
virksomhet begrenset til 2 – 2,5 % utover 
prisstigning.
Dette er omlag halvparten av den forventede 
kostnadsvekst for Norge sett under ett. 

Riktige og kostnadseffektive investeringer 
krever langsiktig og god planlegging.  
Det krever også at vi evner å løfte blikket.  
Et scenario er å koble sammen hele “Stor-Oslo”, 
med Østfold, Vestfold og Romerike for å sikre 
alle tilstrekkelig mengde drikkevann. Å se 
Østlandet under ett, vil kunne gi en langt mer 
kostnadseffektiv vannforsyning enn hva NRV IKS 
kan stå for alene. I et slikt bilde vil det være 
naturlig med en overordnet organisering av 
det kommunale distribusjonsnett for å utnytte 
infrastrukturen optimalt. Glomma vil naturlig 
være en av de sentrale råvannskildene på 
Østlandet.

En ørliten positiv side ved vannkrisen  
sommeren 2018, er at det øker bevisstheten 
rundt hvor viktig rent drikkevann er i hverdagen. 
Alle mennesker, dyr og planter på jorda 
trenger vann. Vann er også en vesentlig  
faktor ved produksjon av de aller fleste varer 

– som ingrediens, hygienefaktor, kjøleelement 
osv. Forhåpentligvis bidrar økt bevissthet om 
viktigheten av rent drikkevann til at vi tar de 
nødvendige oppgraderingene i tide.

I sin tid ble NRV AL etablert for å møte skjerpede 
krav til kvalitet, volum og sikkerhet. Private 
og kommunale vannverk ble i 1982 erstattet 
med et moderne vannbehandlingsanlegg i 
Hauglifjell. De siste tiårene har vi nytt godt av 
investeringene som ble gjort for ca. 40 år siden. 
Nå står vi foran nye løft. Vi skal ikke bare 
sørge for å kunne levere «rent vann til alle 
– alltid» også i fremtiden, men også gi våre 
barn en bærekraftig infrastruktur. I tillegg til 
å forvalte ressursene på en miljømessig god 
måte, må det også være kostnadseffektivt og  
i god balanse økonomisk sett. 

BJØRN 
ARNE 
SKOGSTAD 
Styrets leder

DRIKKEVANN ER 
INGEN 
SELVFØLGE
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Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV IKS)  
har som formål å produsere og levere  
drikkevann fram til nærmere definerte  
leveringspunkter i eierkommunene Lørenskog, 
Rælingen, Fet, Sørum, Skedsmo, Nittedal og 
Gjerdrum. Selskapets ansvar omfatter alle 
anlegg som er nødvendige for å levere vann 
engros, herunder også reservevann  
og nødvann. 

Råvannet hentes fra Glomma ved Sørumsand, 
renses i vannverket i Hauglifjell og pumpes til 
eierkommunene. Dagens produksjonssystem 
har en kapasitet på inntil 950 liter pr. sekund 

ved gunstig vannstand i Glomma og normalt 
god råvannskvalitet. 

Felles personalressurser for NRV IKS og 
NRA IKS har ca. 100 årsverk, som bidrar til 
kostnadseffektiv drift og god koordinering av 
virksomhetene. Eierskapet utøves via  
Representantskapet, og er regulert i selskaps-
avtalen. Selskapene drives etter selvkost og 
har ikke som formål å tjene penger.

OM NRV IKS

FORMÅL OG VISJON
NRV IKS og NRA IKS har definert et felles formål og visjon. Formålet er å bidra med;
«RENT VANN – FOR DEG, MILJØET OG FREMTIDEN»

Visjonen for vårt arbeid er;
LANGSIKTIG OG BÆREKRAFTIG FORVALTNING AV VANNRESSURSENE
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Strategien «NRV IKS og NRA IKS mot 2040» 
skal sammen med godt lederskap, bidra til 
at virksomhetene ligger i forkant av  
samfunnsutviklingen.

Grunnleggende i strategien er det at våre 
eiere skal kunne utvikle kommunene uten å 
måtte ta hensyn til begrensninger i kapasiteten 
eller kvaliteten på våre anlegg. For at innbyggerne 
skal kunne tilbys fremtidsrettede og kostnads- 
effektive vanntjenester må nødvendige ramme-
betingelser og langsiktige planer ligge til grunn.

Strategien bygger på en erkjennelse av at  
dagens løsninger ikke vil være tilstrekkelig for 
å møte den befolkningsveksten og de klima-
endringer som må forventes i regionen. De 
innfrir heller ikke fremtidens forventninger 
om tjenestetilbud og miljøhensyn fra myndig-
heter og innbyggere.

Strategien, bestående av seks delstrategier, 
tegner et overordnet bilde av retningen 
selskapene skal ta de neste tiårene. Den må 
konkretiseres gjennom prioriteringer og akti-
viteter i hovedplanene. Det bidrar til at veivalg 
og løsninger kan tas i et langsiktig perspektiv, 
til beste for innbyggerne på Nedre Romerike.

UTFORDRINGER
Strategien tar utgangspunkt i fire utfordringer 
som selskapet må møte.

Befolkningsvekst
Antall innbyggere i eierkommunene har mer 
enn fordoblet seg over de siste 50 år, og 
forventes å øke i samme takt fremover. Det 
krever at eksisterende utstyr vedlikeholdes 
og oppgraderes, og at det i tillegg investeres  
i ny infrastruktur.

Klimaendringer
Klimaendringer påvirker kvaliteten på  
råvannet som hentes fra Glomma. Dårligere 
råvannskvalitet reduserer vannbehandlings-
anleggets produksjonskapasitet.

Miljøkrav
Stortinget har vedtatt at Norge skal være 
klimanøytralt allerede i år 2030. Dette inne-
bærer store endringer i vårt energiforbruk og 
hvordan vi nyttiggjør oss de ressursene vi har 
tilgjengelig. 

Smarte samfunn
Smarte samfunn vokser frem i høyt tempo 
over hele verden, og vil også prege utviklingen 
på Nedre Romerike. For en interkommunal 
leverandør av vanntjenester vil det få konse-
kvenser. Utviklingen går i retning av smarte 
tjenester i hele verdikjeden fra vannet blir 
pumpet opp av Glomma, frem til brukeren,  
og til det leveres tilbake til naturen.

OVERORDNEDE MÅL
Seks overordnede mål er satt for å peke ut 
veien mot visjonen. For hvert av de overordnede 
målene er det i tillegg satt delmål.

Tilstrekkelig kapasitet – alltid
Innbyggerne i eierkommunene forventer alltid 
å kunne ha rent vann i springen. Tilstrekkelig 
kapasitet er prioritet nr. 1. Det krever systemer 
som sikrer at det aldri er stans i leveransen, 
kapasitet i forkant av befolkningsveksten og 
produksjon som ligger i forkant av alle krav. 
Dette fordrer aktivt vedlikehold, oppgraderinger 
og betydelige investeringer.

Levere vannet tilbake med minst like god 
kvalitet
NRV IKS og NRA IKS utgjør første og siste 
del av samme verdikjede. Drikkevannet 
som produseres skal være av beste kvalitet, 
uavhengig av endringer i råvannskilden. Det 
rensede avløpsvannet skal tilbakeføres med 
en kvalitet som ikke forringer vassdragene. 
Dette krever god overvåking av og kunnskap 
om vassdraget.

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

NRA IKS prosjekterte biogassanlegg vil  
utnytte energien i avløpsvannet og er en  
forutsetning for å nå disse målene.

Vannfaglig kompetansesenter
NRA IKS og NRV IKS skal være regionens 
vannfaglige ressurs- og kompetansesenter. 
Dette vil gjøre selskapene mer attraktive 
og styrke evnen til å støtte eierkommunene 
faglig. For å oppnå dette kreves riktig kom-
petanse og deltakelse i relevante fagfora og 
prosjekter.

Ledende på HMS-arbeid i vannbransjen
Vi skal være en sikker og attraktiv arbeids-
plass som tar godt vare på våre medarbeidere. 
Slik skaper vi et godt arbeidsmiljø med et lavt 
sykefravær hvor ambisjonen er null skader. 
Kontinuerlig fokus på HMS medfører noe økte 
drifts- og investeringskostnader, men er god 
samfunnsøkonomi.

Kostnadseffektiv virksomhet
Bærekraftig utvikling forutsetter en bære-
kraftig økonomi. Dette innebærer kostnads-
effektiv drift, smarte investeringer til riktig 
tid og gode drifts- og samarbeidsmodeller, 
noe som igjen fordrer riktig dimensjonert 
budsjett.

PÅ VEI MOT 2040
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NRV IKS ble etablert med utgangspunkt i 
en selskapsavtale mellom eierkommunene. 
Forvaltningen av selskapet ligger hos styret 
og daglig leder, og utøves innenfor rammene 
fastsatt av Lov om interkommunale selskaper.

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

Kommunestyret har instruksjonsrett overfor 
sine medlemmer. 

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

Representantskapets medlemmer i 2018
Hilde Thorkildsen, leder  Nittedal
Erland Vestli Nittedal
Marianne Grimstad Hansen Sørum
Mona Øyen Sørum
John Harry Skoglund Fet
Arvid Mytting Fet
Knut Berg, nestleder Lørenskog

Ragnhild Bergheim Lørenskog
Øivind Sand Rælingen
Gro Langdalen Rælingen
Ole Jacob Flæten Skedsmo
Kjartan Berland Skedsmo
Anders Østensen Gjerdrum
Lars Petter Nordbakken Gjerdrum

I tillegg til representantskapsmøter, som  
finner sted minst to ganger årlig, avholdes 
det eiermøter med representanter fra eier-
kommunene, styret og daglig leder.

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

NRV IKS Styret 2018
Bjørn Arne Skogstad  Leder                        (2014-2019)
May Rostad  Nestleder                 (2007-2020)
Bjørn Brodwall  Medlem                    (2016-2020)
Inger-Lise Melby Nøstvik  Medlem                    (2015-2019)
Torbjørn Øgle Rud                                 Medlem                     (2015-2020)
Tom Even Gåsbakk  Ansatt representant    (2018-2020)

EIERSTYRING STYRET
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NRV IKS og NRA IKS benytter felles personal-
ressurser, som kostnadsføres etter en egen 
fordelingsnøkkel og loggført tid. 

Daglig leder 
Thomes Trømborg

Nestleder 
Torgunn Sætre

Avdelingsleder administrasjon 
Ståle Murud

Avdelingsleder drift  
Markus Rawcliffe

Avdelingsleder eiendom og anlegg  
Ulf Engebraaten

Avdelingsleder utvikling 
Gunnar Bjørnson

....NRV IKS OG NRA IKS 
HAR SOM FORMÅL  
Å BIDRA MED;  
 
«RENT VANN-  
FOR DEG, MILJØET OG 
FREMTIDEN»............

NRV drift
Markus Rawcliffe

Representantskapet
12 medlemmer

Styret 
6 medlemmer

Daglig leder
Thomes Trømborg

HR/SIKKERHET
Dag Hogstad

Eiendom og 
anlegg

Ulf Engebraaten

Administrasjon
Ståle Murud

Utvikling 
Gunnar Bjørnson

NorAnalyse
Grete Kjølmoen

IKT
Leif-Erik Mortén

Kalitet/Miljø/HMS
Torgunn Sætre

FELLES 
ADMINISTRASJON
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Vann i tall

NRV IKS leverte 16,7 millioner m³ rent drikkevann til 
eierkommunene i 2018. Siste 10-årsperiode har det vært 
en gjennomsnittlig årlig økning på 0,9 %.

Gjennomsnittlig vannsalg pr. person  (268 liter/døgn) er nesten 
dobbelt så stort som Norsk Vanns beregning av spesifikt 
forbruk (140 liter/døgn). Differansen kan i all hovedsak 
tilskrives vannlekkasjer i det kommunale ledningsnettet 
og næringsforbruk. Eierkommunenes mål for spesifikt 
vannforbruk (225 liter/døgn) ligger 16 % lavere enn dagens 
vannforbruk.

NRV IKS leverer mest vann pr. person til Skedsmo kommune (323 liter/døgn), og minst (235 liter/døgn) til Sørum. 
Variasjonen kan i all hovedsak tilskrives vannlekkasjer i det kommunale ledningsnettet. Det var kun delvis leveranse til 

Gjerdrum i 2018. Mengde er anslått.

Gjerdrum

Skedsmo kommune mottok mest - 38 % - av det totale 
vannsalget fra NRV IKS i 2018. Gjerdrum mottok vann fra 
juni 2018. Nye Lillestrøm kommune vil motta 50 % av det 
totale vannsalget.

Vannsalg fra NRV IKS

Vannforbruk pr. person

Forbruk pr. innbygger

Eierkommunenes andel
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16 %

Lørenskog
22 %

Gjennomsnittlig vannforbruk
268 liter/døgn

Mål for spesifikt vannforbruk
225 liter/døgn

Beregnet faktisk forbruk
140 liter/døgn

Skedsmo Lørenskog Rælingen Nittedal Fet Sørum

Ved dårlig råvannskvalitet vil NRV IKS ikke ha 
kapasitet til å levere vann til innbyggerne på Nedre 
Romerike, og samtidig innfri gjensidig forpliktende 

reservevannsavtaler. Selv med god råvannskvalitet 
kunne ikke NRV IKS innfri reservevannsavtalene da 
det var påkrevd sommeren 2018 (rød sone).

Produksjonskapasitet

Kvaliteten på råvannet i Glomma varierer 
gjennom året, og påvirker produksjonskapasiteten 
i betydelig grad. Skalaen viser turbiditet 
(partikkelinnhold) i råvannet.

Glomma
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Strømforbruk utgjør 0,82 kWh pr. 1 000 liter 
vann i 2018. I 2013 var det 0,80 kWh.

267
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Driftskostnadene utgjør 267 kroner pr. person på 
Nedre Romerike i 2018.  I 2013 var driftskostnaden 

294 kroner pr. person.
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Godt innenfor gjeldende krav

Innfrir gjeldende krav med liten margin

Innfrir ikke gjeldende krav

Ingen krav

Parameter    Enhet  Råvann  Forsyningsvann  Nettvann

Farge     mg Pt/l  23          <2           <2

Lukt        Normal          Normal          Normal

Smak        -          Normal          Normal

Turbiditet    FNU  8,0          0,10          0,18

SENSORISKE PARAMETERE

Kimtall, 22 °C (3 dager)   /ml  2400          Ikke påvist          10

Kolforme bakterier   /100 ml  430          <1           <1

Escherichia coli    /100 ml  95          <1           <1

Intestinale enterokokker   /100 ml  18          <1           <1

Clostridium perfringens   /100 ml  10          <1           <1

MIKROBIOLOGISKE PARAMETERE

Konduktivitet v/ 25 °C   mS/m  4,6          8,4           9,0

pH (surhetsgrad)   pH  7,2          7,5           7,8

TOC      mg C/l  4,8          2,2           -

Trihalometaner - total 6   µg/l  0,50          4,0           -

KJEMISKE OG FYSISKE PARAMETERE

Hardhetsgrad    d°H  -          -           1,6

Kalsium    mg Ca/l  -          10,7          10,3

ANDRE PARAMETERE

NRV IKS har god tjenestekvalitet på alle områder med unntak av alternativ forsyning.

Kilde: BedreVANNGod: 4 poeng i kvalitetsindeksen Dårlig: 0 poeng i kvalitetsindeksen Mangelfull: 2 poeng i kvalitetsindeksen

Vannkvaliteten innfrir alle gjeldende 
krav med minst 10 % margin 
(gjennomsnittverdier).

Vannkvalitet

Tjenestekvalitet

Ni lekkasjer i NRV IKS sitt ledningsnett i 2018. 
Flere har krevd omfattende utbedringsarbeid.

12 meter av 141 km (0,009 %) av NRV IKS 
sitt ledningsnett ble skiftet ut i 2018.

Vannlekkasjer Utskifting av ledningsnett

x9

12m

Hygienisk betrykkende kvalitet

Bruksmessig vannkvalitet

Leveringssikkerhet

Alternativ forsyning

Ledningsnettet

TJENESTEKVALITET
GLITREVANN-
VERKET IKS

ASKER OG BÆRUM
VANNVERK IKS

IVAR
IKS

VESTFOLD
VANN IKS

NRV
IKS

HIAS
IKS

TILSYN
Mattilsynet fører tilsyn ved vannverk, og gjennomfører rutinemessige revisjoner. 

I november 2018 ble det gjennomført en revisjon i vannbehandlingsanlegget i Hauglifjell med  
særlig fokus på styring/drift og vedlikehold av UV-anlegg. Dette er en del av et nasjonalt tilsyns-
prosjekt som Mattilsynet gjennomfører.

Mattilsynets konklusjon var at NRV IKS har svært god kontroll på drift og styring av UV-anleggene 
og at de ansatte har god kompetanse som utfyller hverandre. Det ble ikke avdekket forhold som vil 
føre til plikt eller varsel om vedtak.

Mattilsynet skal bidra til å sikre trygt drikkevann til befolkningen ved å påse at krav i  
drikkevannsregelverket blir ivaretatt. Dette gjør vi ved å føre tilsyn med vannforsyningene,  
utarbeide regelverk og veiledninger, gi uttalelse til plansaker og delta i aktuelle prosesser 
sammen med andre myndigheter.
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«Hovedplan for vann 2018-2033» er  
Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV IKS) sin 
overordnede operative plan for håndtering av 
drikkevann for eierkommunene.
 
Hovedplanen beskriver investerings-,  
utbedrings- og driftstiltak. Den er styrende 
for selskapets virksomhet over en fireårs- 
periode og gir retning i et lengre perspektiv. 
NRV IKS’ Representantskap skal vedta hoved-
plan, økonomiplan og årsbudsjett. Disse er i 
forkant behandlet i eiernes kommunestyrer.

Prioriteringene i hovedplanen er et resultat 
av en omfattende prosess med utgangspunkt 
i eierkommunenes behov og planer.

Hovedplan for perioden 2018-2033 ble lagt 
frem for Representantskapet i november 
2017. Grunnet hovedplanenes omfang og 
kostnad ønsket Representantskapet ytterligere  
en kvalitetssikring av prioriteringer samt 
kostnadsbildet. 

Denne fremlegges som revidert hovedplan i 
2019 som  
«Hovedplan for drikkevann 2020-2035».

Behov for økt kapasitet
NRV IKS leverer i snitt 270 liter vann pr. døgn 
til hver innbygger inklusive vann til fire større 
virksomheter. Det tilsvarer en gjennomsnittlig 
vannproduksjon på 550 liter pr. sekund.
Vannproduksjonen varierer gjennom døgnet 
og året. I 2018 varierte gjennomsnittlig vann-
produksjon på døgnbasis fra 415 til 735 liter 
pr. sekund. Med gjensidige avtaler om  
reservevann er NRV IKS forpliktet til å produsere 
inntil 1 000 liter vann pr. sekund.

Ved gunstig vannstand i Glomma og normalt 
god råvannskvalitet, har dagens produksjons-
system en kapasitet på inntil 950 liter pr. 
sekund. Ved lav vannføring i Glomma og i  
perioder med dårlig råvannskvalitet reduseres 
kapasiteten i vannproduksjonen. Det medfører 

PLAN FOR FREMTIDEN

at sikker helårsproduksjon pr. i dag kun er 
700 liter pr. sekund. 

Det må med andre ord gjøres tiltak nå for 
at NRV IKS skal kunne garantere for sikker 
leveranse av fullverdig drikkevannskvalitet til 
Nedre Romerike i årene fremover. 

Prognose for befolkningsvekst og forbruk 
pr. innbygger krever en kapasitet i år 2065 
på 1 100 liter pr. sekund. For tilstrekkelig 
sikker vannforsyning kreves i tillegg avtaler 
om reservevann på tilsvarende nivå. Det gir 
et produksjonsbehov på ca. 2 000 liter pr. 
sekund i år 2065. 

Dagens avtaler om reservevann vil fra 2019 
gi 95 % dekning, fallende til 80 % frem mot 
2030. Det forutsettes inngått og realisert nye 
reservevannsavtaler innen 2033 for å sikre 
100 % dekning frem til 2065. 

En 20-års flom i Glomma gir risiko for  
materielle skader og redusert kapasitet. 
Dette anses likevel ikke å være kritisk i for-
hold til å kunne sikre produksjonen. Ved en 
200-års flom vil kritiske deler av produksjons-
systemet være utsatt, hvilket gir en risiko for 
at produksjonen stopper helt opp. For å bedre 
leveringssikkerheten må produksjonssystemet 
oppgraderes, slik at kritiske deler av systemet 
tåler en 1 000-års flom.
 

HOVEDPLANEN SKAL I 
HOVEDTREKK REALISERE 
FØLGENDE: 

Økt produksjonskapasitet 
• innen to år ha utarbeidet handlingsplan for 
   oppgradering av produksjonskapasiteten til  
   å dekke behovet i et 50-års perspektiv 

• innen fem år ha fjernet flaskehalser og økt  
   produksjonskapasiteten slik at NRV IKS kan  
   dekke behovet til eget forbruk og forpliktet  
   leveranse av reservevann i et 10-års perspektiv 

• innen ti år ha oppgradert hele produk 
   sjonssystemet til å dekke behovet i et  
   50-års perspektiv 

• innen ti år ha flomsikret hele produksjons 
   systemet for å tåle en 1 000 års flom 

Økt distribusjonskapasitet 
• innen tre år ha utarbeidet handlingsplan  
   som angir dimensjonering av, og prioritering  
   i et fremtidig distribusjonsnett som sikrer  
   robust tosidig vannforsyning til eget behov  
   og forpliktet leveranse av reservevann. 

• innen 20 år ha etablert en indre ring som  
   sikrer tosidig vannforsyning til de mest  
   befolkningstette områdene. Utbyggingen  
   påbegynnes i planperioden 2018 – 2021. 

• innen 20 år ha etablert ytre ringledninger  
   eller alternativ tosidig vannforsyning til  
   alle kjerneområder i regionen. Utbyggingen  
   påbegynnes innen ti år. 

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

Produksjons- og leveringssikkerhet

Kilde
Bingsfossen: 700 m3/sek

Reservevann
Avtaler: 585 liter/sek

Inntakssystem
Inntaksledning: 700 liter/sek
Inntakspumpestasjon PV0: 1 200 liter/sek + flomutsatt
Råvannspumpestasjon PV1: 1 000 liter/sek  + flomutsatt
Ledning Tretjerndalen: 1 000 liter/sek
Stort ras i råvannstunnelen: 600 liter/sek

Vannbehandling
Grovsiling (Hammeren): > 1 000 liter/sek + nedslitt + flomutsatt 
Innløp Hauglifjell: 950 liter/sek
Kjemisk fellingstrinn: 700 liter/sek
Filtrering av slam: 2 000 liter/sek 
Etterpolering i kullfilter: 2 000 liter/sek 
UV-bestråling: 1 400 liter/sek
Tilsetning av klor: Kapasitet tilpasses behov

Distribusjonssystem
Hovedforsyningen Leirsund – Isakbekken
Hovedforsyningen Isakbekken – Øvre Åmodt – Rælingsåsen
Hovedforsyningen Leirsund – Hvam – Lørenskog
Dublering i Fet (Merkja – Foss) 
Utskifting risikoutsatt ledning Hvam – Bergtjern
Ringforbindelse Bergtjern – Buvatn
Ytre ringledning Dalen – Flateby

Kapasitetsbehov
År 2018: 1 060 l/s
År 2025: 1 200 l/s
År 2065: 2 000 l/s

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

Illustrasjonen viser i hvilken grad 
dagens kapasitet dekker behovet 
gitt forventet befolkningsvekst i 
dagens eierkommuner. 
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Økt kapasitet for reservevann 
• innen to år ha inngått gjensidige reserve- 
   vannsavtaler som sikrer tilgangen på  
   reservevann i et 50-års perspektiv 

• innen fem år ha forsterket nettet tilstrekkelig  
   for å sikre dagens forpliktede leveranse av  
   reservevann 

• innen 15 år ha forsterket nettet slik at  
   behovet for reservevann i et 50-års  
   perspektiv er dekket opp. Utbygging  
   påbegynnes innen ti år. 

Økt leveringssikkerhet 
• innen tre år ha utarbeidet handlingsplan for  
   systematisk utskifting av risikoledninger og  
   eldre ledningsnett. De første 20 årene legges  
   det opp til en lavere utskiftingstakt enn  
   1,2 % årlig, et nivå som samsvarer med  
   Norsk Vanns ”Nasjonal bærekraftstrategi for  

   vannbransjen”. Dette grunngis i at NRV IKS  
   i dag har en begrenset andel eldre lednings 
   nett. Innen 20 år trappes ambisjonsnivået  
   opp til et bærekraftig nivå for NRV IKS.

• innen 15 år ha etablert et stort drikkevanns 
   basseng tilknyttet indre ring som dekker  
   24 timers behovet i et 50-års perspektiv

• innen 20 år ha etablert full redundans på  
   alle systemdeler. Dette sikrer at alle abonnenter  
   i eierkommunene får dekket sitt behov for  
   drikkevann selv ved havari eller alvorlig feil  
   på hvilken som helst komponent i hele  
   forsyningssystemet fra vannkilde til leverings 
   punkt. I dette inngår også tosidig forsyning  
   på hele hovedsystemet. 

Prioriterte tiltak

Kilde
Bingsfossen: 700 m3/sek

Reservevann
Nye gjensidige avtaler (innen 2020)
PV2: Styrket forsyning over 
Skedsmovollen (2019 - 2020)
Styrket kapasitet over Rælingsåsen 
(2019 - 2021)
Ny ledning Åråsen – Kjeller – Hvam 
inkl. ny pumpestasjon på Hvam 
(2021 - 2025)

Inntakssystem
Inntaksledning: Legge parallell 
inntaksledning (2019 - 2020)
Inntakspumpestasjon PV0: Ny eller 
parallell stasjon høyere opp (2023 - 2025)
Råvannspumpestasjon PV1: Ny eller parallell stasjon 
(2023 - 2025)
Ledning Tretjerndalen: Parallell ledning (2020 - 2021)
Stort ras i råvannstunnelen: Tunnellen utbedres (2019 - 2020)

Vannbehandling
Grovsiling (Hammeren): Ny forbehandling, 2 000 liter/sek 
(2021 - 2022) 
Innløp Hauglifjell: Økt kapasitet til 2 000 liter/sek (2018 - 2019) 
Kjemisk fellingstrinn: Økt kapasitet til 2 000 liter/sek (2025 - 2027)
Filtrering av slam: OK
Etterpolering i kullfilter: OK 
UV-bestråling: Økt kapasitet til 2 000 liter/sek (2030 - 2033)
Tilsetning av klor: OK

Distribusjonssystem
Hovedforsyningen Leirsund – Isakbekken (2019 - 2021)
Hovedforsyningen Isakbekken – Øvre Åmodt – Rælingsåsen (2019 - 2021)
Hovedforsyningen Leirsund – Hvam – Lørenskog (2019 - 2029)
Dublering Merkja – Foss, Fet (2019 - 2021)
Utskifting risikoutsatt ledning Hvam – Bergtjern (2017 - 2020)
Etablering ringforbindelse Bergtjern – Buvatn (2030 - 2033)
Etablering ytre ringledning Dalen – Flateby (2026 - 2029)

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

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

Kapasitetsbehov
År 2018: 1 060 l/s
År 2025: 1 200 l/s
År 2065: 2 000 l/s

Dagens «flaskehalser» for å håndtere kapasitetsbehovet i år 2025 tas først. Deretter tiltak som løfter kapasiteten til å håndtere 
behovet i år. 2065. Der hvor dagens teknologi har tilstrekkelig levetid dimensjoneres tiltakene for å håndtere behovet i år 2065.
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....INNBYGGERNE PÅ 
NEDRE ROMERIKE  
SKAL TILBYS  
FREMTIDSRETTEDE,  
TRYGGE OG  
KOSTNADSEFFEKTIVE 
VANNTJENESTER............

Betydelige investeringer
Fortsatt tilstrekkelig og sikker kapasitet i 
infrastrukturen betyr store investeringer. 
Hovedplanen har identifisert et grovestimert 
investeringsbehov på i størrelsesorden  
680 – 870 millioner kroner for planperioden 
2018 - 2022. For de fire kommende plan-
periodene er investeringsbehovet grovestimert 
til i størrelsesorden 2,4 - 3,2 milliarder kr. 

En forutsetning ved planarbeidet er at 
samtlige investeringer sees i et langsiktig 
perspektiv. Dette gjør de samlede investe-
ringskostnadene i perioden lavere. Lednings-
anlegg, fjellhaller og andre bygningsmessige 
konstruksjoner med lang levetid bygges med 
et 50-års perspektiv. Til sammenligning vil 
tekniske installasjoner, som erfaringsmessig 
har en kortere levetid, dimensjoneres deretter. 
For å unngå unødig investering i overkapasitet, 
planlegges disse normalt i et 25-års perspektiv. 

Planlegging, utvikling, drift og vedlikehold 
av nye produksjonstrinn og nytt stamnett vil 
kreve økt bemanning, og er en forutsetning 
for effektuering av hovedplanen. Den økte 
bemanningen i planlegging finansieres gjennom 
investeringsprosjekter mens produksjon og 
støtte finansieres over drift. De ansatte vil  
utføre arbeid for begge selskaper og kostnader 
fordeles etter medgått tid.
 
NRV IKS og NRA IKS arbeider for at eierkom-
munene skal kunne utvikle Nedre Romerike 
uten å måtte ta hensyn til begrensninger i 
kapasiteten eller kvaliteten på våre anlegg,  
og innbyggerne tilbys fremtidsrettede og 
kostnadseffektive løsninger. Vi bygger og 
videreutvikler anleggene for fremtidige 
generasjoner slik tidligere generasjoner har 
bygget for oss.

INVESTERINGSBEHOV 2018-2021 2022-2025 2026-2029 2030-2033 SAMLET

2017-kroner 680 - 870 700 - 970 540 - 800 430 - 600 2 350 - 3 240

Nominelle kroner 720 - 930 820 - 1 130 690 - 1 020 610 - 850 2 840 - 3 930

Alle summer i mill. kr. 
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Styret har i 2018 avholdt syv styremøter og 
har i disse møtene behandlet saker i henhold 
til lov og selskapsavtale. Det har vært avholdt 
tre representantskapsmøter i 2018, hvor 
styret har fremmet tolv saker til behandling.

Resultat, utvikling og risiko. 
Regnskapet er ført etter kommunale regn-
skapsprinsipper i samsvar med bestemmelser 
i selskapsavtalen.

NRV IKS har inntekter fra produksjon og leve-
ring av drikkevann til eierkommunene samt 
fra salg av analyser. Inntektsdekningen er 
utført i henhold til KMD H-3/14, med gjeldende 
retningslinjer fra 2016 for beregning av selvkost 
for kommunale betalingstjenester.

Selskapet hadde driftsinntekter i 2018 på 
127,4 mill. kr, mot 98,8 mill. kr i 2017.  
Et merforbruk på selvkost (underskudd) på 
3,14 mill. kr fra 2017 ble belastet eierkom-
munene i 2018. 

Resultatet viser et regnskapsmessig mindre-
forbruk (overskudd) i 2018 på 7,5 mill. kr. 
Overskuddet er knyttet til lavere finanskostnader 
enn forutsatt. Korrigert for lavere finanskost-
nader viser driftsregnskapet et mindreforbruk 
(overskudd) på 0,1 mill. kr.

Selvkostberegningen, som har andre prinsipper 
for finans enn driftsregnskapet, viser et  
mindreforbruk (overskudd) på 3,6 mill. kr. Det 
er selvkostberegningen som legges til grunn 
for kommunens kostnader. Mer-/mindre-
forbruk er tidligere avregnet gjennom den 
månedlige faktureringen til eierkommunene 
påfølgende år.

I samsvar med selskapsavtalens § 5.2 Fond 
og egenkapital, avsettes resultatet til utjevnings-
fond.

Selskapets likviditet er tilfredsstillende og 
utgjorde ved årsskiftet 35,1 mill. kr. Av dette 

utgjør 21,6 mill. kr lånte, men foreløpig ikke 
anvendte investeringsmidler. NRV IKS er 
eksponert mot endringer i rentenivået da 
selskapets investeringer finansieres etter 
lånebetingelser styrt av 3 mnd. NIBOR-basert 
rente (flytende rente). Sett i forhold til markedet 
har vi gode rentebetingelser grunnet lav 
økonomisk risiko for långiver. Investeringslån 
opptas i samsvar med selskapets finans-
reglement.

NRV IKS fakturerer etterskuddsvis ut fra 
faktisk forbruk av vann etter selvkostprinsippet. 
Dette medfører liten risiko knyttet til fremtidige 
resultater etter som et regnskapsmessig 
merforbruk (underskudd) eller mindrefor-
bruk (overskudd) føres mot utjevningsfond og 
avregnes påfølgende år. 

Strøm og nettleie utgjorde i 2018 16 % av 
driftskostnadene. Svingninger i kraftprisen 
har stor betydning for driftsresultatet.

I samarbeid med NRA IKS ble det i 2016 og 
2017 utarbeidet en ny strategiplan. Strategien 
ble behandlet av representantskapene våren 
2017 og definerte grunnlaget for hovedplan 
2018-2033. Hovedplanen ble, i samarbeid 
med eierkommunene, utarbeidet med et 16 års 
perspektiv (4+4+4+4). Det gir nødvendig  
langsiktighet som fanger opp hvilke økonomiske 
konsekvenser befolkningsøkning og  
myndighetskrav vil gi og når det er økonomisk 
optimalt å iverksette de ulike investerings-
prosjektene. 

Styret vurderer den operasjonelle risiko som 
moderat på grunn av pågående ras i råvanns-
tunnelen. Med operasjonell risiko menes den 
risiko for hendelser som påvirker selskapets 
evne til å gjennomføre sitt definerte oppdrag.

Investeringer
Styret vedtok i 2018 ny prosedyre for risiko-
styring av prosjekter hvor beslutningspunkter 
gjøres etter hver fase.

Det er innført faste prosedyrer for kvalitets-
sikring og uavhengig kontroll. Kostnads-
estimatene bygges opp etter standardisert 
modell og kvalitetssikres. Estimatene  
identifiserer både forventet kostnadsnivå 
(P50) og øvre sannsynlige nivå (P85). Under 
gjennomføringsfasen følges dette opp gjennom 
månedlige kostnadsprognoser som bygger på 
kostnadsestimatene fra planfasen. 

Samlede investeringer i 2018 var 100,2 mill. kr 
hvorav 25 mill. kr tilhører prosjekter startet, 
men ikke ferdigstilt i 2017.  
Av investeringsbudsjett i 2018 på 144 mill. kr, 
er 75,1 mill.kr benyttet i 2018. Avviket på 
68,9 mill. kr skyldes hovedsakelig redusert 
fremdrift på grunn av forhold utenfor NRV IKS 
sin styring, som eksempelvis tidkrevende 
prosess rundt ekspropriasjon av areal.

Styrets kontrolloppgave
Daglig leder avgir hvert kvartal en kvartals-
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 og mottar i tillegg en 
månedlig statusrapport for økonomi og andre 
utvalgte nøkkeltall.

Det er utarbeidet en fullmaktsmatrise som 
avklarer ved hvilke beslutningspunkter styret 
og representantskapet skal involveres som 
ledd i prosjektstyringen.

Gjennom året har styret arbeidet systematisk 
for å informere representantskapet.

Revisor har ikke merknader til regnskapet 
for 2018. Innkjøp foretas i tråd med lov om 
offentlige anskaffelser og det foreligger et 
delegeringsreglement som regulerer hvilke 
anskaffelser som skal behandles av styret.

HMS
Arbeidsmiljøet vurderes som godt. Det er 
innført elektronisk meldesystem for skader 
og andre vesentlige avvik fra normalsituasjonen. 
Gjennom året har det blitt rapportert om 
en mindre arbeidsskade som ikke medførte 
sykefravær. 

Det gjennomføres jevnlig vernerunder  
(to ganger i 2018).

Arbeidsmiljøutvalget har i 2018 avholdt fire 
møter.

Sykefraværet i 2018 på 1,88 %, hvorav kort-
tidsfraværet (<16 dager) utgjør 1,69 %.  
De tilsvarende tallene for 2017 var hhv. 2,70 % 
og 2,43 %. 

Bemanning og likestilling
NRV IKS er en kommunalteknisk virksomhet. 
31 % av de ansatte er kvinner. I ledergruppen 
(felles for NRV IKS og NRA IKS) er én av seks 
kvinner. I styret er to av seks valgte medlemmer 
kvinner.

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

Organisasjonen
Organisasjonsendring ble gjennomført i 2014 
og er evaluert i 2017. I samarbeid med de  
ansatte er en ny organisering med fokus på 
en optimalisering av ressursutnyttelse tilknyttet 
driftsoppgaver gjennomført. Den reviderte 
organiseringen ble iverksett fra årsskiftet 
2017/2018 og har hatt sitt første driftsår.  
Ny evaluering vil bli gjennomført i 2019.

Gjennom delvis å erstatte bruk av eksterne 
konsulenter med egen tverrfaglig kompetanse 
er fagmiljøet styrket. Kvaliteten på prosjektering, 
prosjektstyring, utvikling, drift og vedlikehold 
er forbedret uten å øke kostnadene. 

STYRETS BERETNING
Innenfor selskapets låneramme er følgende større investeringer gjennomført eller igangsatt i 2018:  
-Utskiftning risikoledning Hvam – Slatum  27,3 mill.kr  kostnadsramme 73,0 mill.kr
-Høydebasseng Hekner  21,8 mill.kr  kostnadsramme 39,8 mill.kr
-Reservevann Oslo, Langvannet-Sørlihavna  17,1 mill.kr  Kostnadsramme 70,0 mill.kr
-Reservevann Ullensaker – ny ledning Frogner – Kløfta  12,2 mill.kr  kostnadsramme 87,0 mill.kr

INVESTERINGER
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Thomes Trømborg
Daglig leder

May Rostad
Styrets nestleder

Bjørn Brodwall
Styremedlem

Torbjørn Øgle Rud
Styremedlem

Inger-Lise Melby Nøstvik
Styremedlem

Tom Even Gåsbakk 
Ansattes representant

Bjørn Arne Skogstad
Styrets leder

Strømmen, 5. mars 2019

Ytre miljø
NRV IKS forholder seg til de krav som er satt 
av myndighetene og til de krav og ambisjoner 
som er besluttet for selskapet. Det er i løpet 
av 2018 ikke rapportert om hendelser i  
driften som har hatt negative konsekvenser 
for miljøet. Alt slam som produseres ved 
vannbehandlingsanlegget i Hauglifjell trans-
porteres i rør til NRA IKS sitt renseanlegget 
for videre behandling.

Selskapet har et mål om et redusert energi-
forbruk pr m3 produsert og levert drikkevann. 
I 2018 økte energiforbruket med 1,66 % pr. m3. 
Målet om årlig reduksjon på 1,5 % er ikke 
oppnådd. Økningen kan tilskrives mer energi-
krevende vannrensing gjennom sommeren 
i tillegg til drift av overtrykksanlegg i fjell-
anlegget for å ta ut luftfuktighet og forbedre 
arbeidsmiljøet.

Reservevannsleveranse til Oslo og Aurskog-
Høland medførte at anlegget tidvis utnyttet 
produksjonskapasiteten maksimalt.

I tillegg kommer at kvaliteten på råvannet 
varierer noe fra år til år. Dårligere kvalitet på 
råvannet krever mer energi i vannbehandlings-
prosessen. 

Kvalitet
Krav til drikkevannskvalitet er gitt gjennom 
drikkevannsforskriften. NRV IKS har gjennom 
2018 ikke hatt kvalitetsavvik i forhold til de 
kvalitetskrav som stilles. Selskapet har ikke 
en tilfredsstillende reservevannforsyning. 
Tiltak for å oppnå en tilfredsstillende reser-
vevannforsyning gjennomføres i pågående 
investeringsprosjekter.

Årsresultat og disponeringer
Etter styrets oppfatning gir fremlagt drifts-
regnskap, investeringsregnskap og balanse 
med noter et riktig bilde av selskapets 
resultat for 2018 og økonomiske stilling ved 
årsskiftet.

Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets 
slutt som er av betydning for bedømmelse av 
regnskapet. 

Mindreforbruk (overskudd) som vist i selvkost-
kalkylen for 2018 overføres utjevningsfond.

Styret ønsker å takke daglig leder og alle 
ansatte for godt utført arbeid i 2018.

Inger-Lise Melby Nøstvik
Styremedlem

Bjørn Arne Skogstad
Styrets leder

Torbjørn Øgle Rud
Styremedlem 

Bjørn Brodwall
Styremedlem

 May Rostad
Nestleder

Tom Even Gåsbakk
Ansatt representant

Thomes Trømborg  
Daglig leder NRV/NRA  
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REGNSKAP
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DRIFTSREGNSKAP 01.01 - 31.12

Beløp i NOK 1000

 NOTE REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP
  2018 2018 2017

DRIFTSINNTEKTER    

Andre salgs- og leieinntekter  10 587 7 648 8 487

Overføringer med krav til motytelse 7 116 812 115 748 90 277

Sum driftsinntekter 9 127 399 123 396 98 764

    

DRIFTSUTGIFTER    

Personalkostnader 1,6,9 31 030 30 102 27 368

Kjøp av varer og tj. som inngår i foretakets tj. prod. 6,9 40 313 38 722 34 272

Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. prod. 9 5 711 4 995 10 487

Overføringer 8,9 17 0 631

Avskrivninger 2 26 489 29 250 24 089

Sum driftsutgifter  103 526 103 069 96 847

    

BRUTTO DRIFTSRESULTAT  23 874 20 327 1 917

    

FINANSPOSTER    

Renteinntekter og utbytte  290 949 245

Sum eksterne finansinntekter  290 949 245

    

Renteutgifter og låneomkostninger  10 816 16 303 9 622

Avdrag på lån  27 321 29 250 24 390

Sum eksterne finansutgifter  38 137 45 553 34 012

Resultat eksterne finanstransaksjoner  -37 847 -44 604 -33 767

    

Motpost avskrivninger  -26 489 -29 250 -24 089

    

NETTO DRIFTSRESULTAT  12 516 4 973 -7 761

    

INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER    

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbr. 5 0 0 0

Bruk av tidligere års selvkostfond  -4 975 -4 975 4 626

Sum bruk av avsetninger  -4 975 -4 975 4 626

    

    

REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK (-/+)  7 541 0 -3 135

INVESTERINGSREGNSKAP 01.01 - 31.12

Beløp i NOK 1000

 NOTE REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP
  2018 2018 2017

INVESTERINGER    

Investeringer i varige anleggsmidler 2,11  100 161 144 000   69 227 

Kjøp av aksjer og andeler 2,11  0   0     8 690   

Årets finansieringsbehov   100 161 144 000   77 917 
    

FINANSIERT SLIK    

Bruk av lånemidler   100 161 144 000   69 227 

Inntekter fra salg av anleggsmidler   0     0     0 

Mottatte avdrag på utlån   0   0     8 690   

Sum ekstern finansiering   100 161 144 000   77 917 
    

Bruk av tidligere års udisponert  0 0 0  

Sum finansiering   100 161 144 000   77 917 
    

UDEKKET/UDISPONERT  0 0 0
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BALANSE - EIENDELER Regnskap 31.12

Beløp i NOK 1000

 NOTE 2018 2017
ANLEGGSMIDLER   

Faste eiendommer og anlegg 2   644 787    572 767 

Utstyr, maskiner og transportmidler 2   34 890    33 328 

Pensjonsmidler 1   28 091    23 614 

SUM ANLEGGSMIDLER    707 768    629 709 

   

OMLØPSMIDLER    

Kortsiktige fordringer 3,7   58 075    18 700 

Premieavvik 1   1 709    340 

Kasse, bankinnskudd 4   35 125    22 899 

SUM OMLØPSMIDLER   94 909    41 940 

   

SUM EIENDELER     802 677    671 649 

Beløp i NOK 1000

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD Regnskap 31.12

 NOTE 2018 2017
EGENKAPITAL   

Disposisjonsfond 5   1 840   0

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift   -3 062  -3 062

Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift)   7 541 0

Regnskapsmessig merforbruk (Drift)   0 -3 135

Kapitalkonto 10 24 178 21 435

SUM EGENKAPITAL  30 497 15 238 

LANGSIKTIG GJELD   

Pensjonsforpliktelser 1 26 057 23 580

Andre lån 3 688 666 610 987

SUM LANGSIKTIG GJELD  714 723 634 567

   

KORTSIKTIG GJELD   

Annen kortsiktig gjeld  57 458 21 844

SUM KORTSIKTIG GJELD  57 458 21 844

   

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  802 677 671 649

   

MEMORIAKONTI   

Ubrukte lånemidler  31 232 26 392

Selvkost 5 5 486 4 975

Motkonto for memoriakontiene  -33 072 -35 993

Thomes Trømborg
Daglig leder

May Rostad
Styrets nestleder

Bjørn Brodwall
Styremedlem

Torbjørn Øgle Rud
Styremedlem

Inger-Lise Melby Nøstvik
Styremedlem

Tom Even Gåsbakk 
Ansattes representant

Bjørn Arne Skogstad
Styrets leder

Strømmen, 5. mars 2019
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NOTER
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NOTER TIL REGNSKAPET
Notene har til hensikt å spesifisere forhold 
i det fremlagte driftregnskap, investerings-
regnskap og balanse. I tillegg er hensikten å 
beskrive forhold som ikke er direkte regn
skapsrelaterte, men som kan være utfyllende 
og ha betydning for brukeren av regnskapet.

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

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

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaf-
felseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld 
balanseføres til nominelt beløp på opptakstids-
punktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, 
men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall 
som ikke forventes å være forbigående. Lang-
siktig gjeld balanseføres til nominelt beløp 
på etableringstidspunktet. Kundefordringer 
og andre fordringer er oppført i balansen til 
pålydende.

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

SKATT
Virksomheten er ikke skattepliktig så lenge 
den driver uten erverv som formål. Imidlertid 
har selskapet omsetning til kunder, utover 
eierkommunene og Nedre Romerike  
Avløpsselskap IKS, knyttet til forretnings-
området laboratorievirksomhet. Denne del av 
virksomheten ansees for å være skattepliktig.

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

NOTER

NOTE 1 PENSJON
Beløp i NOK 1000

Generelt om pensjonsordningene i selskapet    
Pensjonsordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Ytelsene er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, 
lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. I tillegg har selskapet en tariffestet 
førtidspensjonsordning (AFP). Det er for 2018 anvendt dødelighetstabellen K2013FT og KLP Uføretariff.  
    
     
Regnskapsføring av pensjon    
Etter § 13 i forskrift om årsregnskap for kommuner mv. skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er 
beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på 
en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom 
disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og 
skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år.  
    
 
Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholds-
vis anleggsmidler og langsiktig gjeld.    
  

Økonomiske forutsetninger 2018 2017  
Forventet avkastning pensjonsmidler  4,50 % 4,50 %  
Diskonteringsrente  4,00 % 4,00 %  
Forventet årlig lønnsvekst  2,97 % 2,97 %  
Forventet årlig pensjonsregulering   2,20 % 2,20 %  
Forventet årlig G-regulering   2,97 % 2,97 %  
AFP uttakssannsynlighet 50,00 % 50,00 %  
Amortiseringstid                            7 år                7 år   

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik

Pensjonskostnad  2018 2017 
Årets pensjonsopptjening, nåverdi  1 680  1 345 
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse  1 025  919 
 - Forventet avkastning på pensjonsmidlene  -1 164  -995 
Administrasjonskostnader  111  93 
Netto pensjonskostnad (inkl. adm.)  1 653  1 362 
Amortisering av premieavvik  69 19 
Endring netto aga  -330  -217 
Samlet kostnad   1 393  1 165 
   
Premiavvik   
Innbetalt premie (inkl. adm.)  2 913  1 716 
Adm. kostnader   -111  -93 
Netto pensjonskostnad  -1 541 -1 269 
Årets premieavvik  1 261  354
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NOTER

NOTE 1 forts. PENSJON
Beløp i NOK 1000

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik
                                                                2018                                                  2017
  Pensjon Arb.g.avg Pensjon Arb.g.avg
Brutto påløpte pensjonsforpl. pr. 31.12. 26 312 3 710 23 580 3 325
Pensjonsmidler pr. 31.12. 28 091 3 961 23 614 3 330
Netto pensjonsforpliktelser pr. 31.12. -1 779 -251 -34 -5

Årets premieavvik 1 261 265 354 50
Sum premieavvik tidligere år (pr. 01.01.) 518 94 94 13
Sum amortisert premieavvik dette året -69 -19 19 2
Akkumulert premieavvik pr. 31.12. 1 709 340 467 -12

Spesifikasjon av estimatavvik 
 2018 2018 2017 2017

 
Faktiske midler/forpliktelser (31.12. forrige år) 23 614 23 584 19 746 21 361
Estimerte midler/forpliktelser (01.01. dette år) 24 807 24 288 21 591 21 916
Årets estimatavvik (01.01.) 1 194 704 1 846 555

Akkumulert avvik tidligere år (01.01. dette år) 0 0 0 0
Amortisert avvik dette år 1 194 704 1 846 555
Akkumulert estimatavvik 31.12. dette år 0 0 0 0

Pensjons-
midl.

Pensjons-
midl.

Pensjons-
forpl.

Pensjons-
forpl.

NOTE 2 ANLEGGSMIDLER
Beløp i NOK 1000

Gruppe 1 Inventar og maskiner. Laboratorieutstyr
Gruppe 2 Bygning
Gruppe 3 Kull
Gruppe 4 Tuneller, haller, pulsator
Gruppe 5 Ledninger og pumpestasjoner, anlegg tidligere utgiftsført

NOTE 3 FORDRINGER OG GJELD
Beløp i NOK 1000

Kortsiktige fordringer 2018 2017
Andre kortsiktige fordringer med forfall tidligere enn 1 år 58 075 18 700
Sum 58 075 18 700

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år 2018 2017
Gjeld til kredittinstitusjoner 552 059 480 987
Sum 552 059 480 987

 2018 2017
Gjeld sikret ved pant 0 0

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

NOTE 4 BANKINNSKUDD
Beløp i NOK 1000

 2018 2017
Bundne midler gjelder skattetrekk og utgjør: 689 644
Ubundne midler utgjør: 34 436 22 255
Sum 35 125 22 899

  

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Sum 
Anskaffelseskost pr. 01.01 50 382          60 204 4 272 129 579 741 055
Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01 -17 053         -9 393 -4 272 -51 132 -134 959
Tilgang i regnskapsåret 6 233             15 621 0 1 754 100 283
Avgang i regnskapsåret -140              0 0 0 -140
Avskrivninger i regnskapsåret -4 523           -2 563 0 -5 907 -26 489
Nedskrivning -9                  -12 0 -52 -73
Bokført verdi pr. 31.12. 34 890          63 858 0 74 242 679 677
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NOTE 5 FOND SAMT AVSETNINGER/BRUK AV AVSETNINGER
Beløp i NOK 1000

Merforbruket på selvkost fra 2017 tilfalt driften i 2018. 
Positivt selvkostresultat er overført memoriakonto for 2018 
.      
      2018  2017   
Selvkost    1 840                          0  
Sum     1 840                      0  
    
Negativt selvkostfond er overført memoriakonto. 

NOTE 6 PERSONALKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER,  
 LÅN TIL ANSATTE OG GODTGJØRELSE TIL REVISOR
Beløp i NOK 1000

Personalkostnader 2018 2017

Lønninger 23 430 21 211
Arbeidsgiveravgift 3 304 2 990
Pensjonskostnader 3 882 2 725
Andre ytelser 414 442
Sum 31 030 27 368

Nedre Romerike Vannverk IKS har samarbeidsavtale med Nedre Romerike Avløpsselskap IKS 
og felles personale. Gjennomsnittlig antall årsverk har tilsammen vært 85. Personalkostnader 
fordeles på basis av estimert, virkelig arbeidstid. For 2018 er lønnskostnadene fordelt med 54,9 % 
på NRV IKS og 45,1 % på NRA IKS.        
Verdien av egeninnsats på investeringsprosjekter er overført investeringsregnskapet med 12,3 mill. kr 
mot 12,8 mill. kr i budsjettet.  

Ytelser til ledende personer 2018 2018 2017 2017
 Daglig leder Styret Daglig leder Styret
Lønn 1 230 414 1 220 442
Pensjonskostnader 221  220
Annen godtgjørelse 46  80

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

Revisor
Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:
 2018 2017
Revisjon 97 103
Teknisk bistand                                                                                                16 14
Annen bistand                                                                                                           15  20
Sum                                                                                                                128  137

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

NOTER

NOTE 7 OVERFØRINGER MELLOM SELSKAPET OG EIERKOMMUNENE
Beløp i NOK 1000
Beløpene er inkl. mva.

 

NOTE 8 SKATT
Beløp i NOK 1000

Årets skattekostnad fremkommer slik:         2018   2017
  
Resultat før skatt -70 149
Endring i midlertidige forskjeller 26 52
Årets skattegrunnlag -43 201
  
 
Årets betalbare skatt 0 48
Endring utsatt skatt -16 -13
Virkning av endring i skatteregler -1 -2
Sum skattekostnad -17 34
  
  
 
Midlertidige forskjeller  
Anleggsmidler 172 172
Underskudd til fremføring -43 0
Grunnlag utsatt skatt 103 172
  
Utsatt skatt 23 40

Nedre Romerike Vannverk IKS er ikke skattepliktig så lenge det ikke har erverv som formål.  
Salg av analysetjenester til andre enn eierkommunene og Nedre Romerike Avløpsselskap IKS,  
er å anse som skattepliktig virksomhet.

Kommunen som kunde av  
selskapet

Inng. 
balanse

Bevegelse Utg. balanse
Oms. i 

perioden

Fet kommune -112 1 760 1 648 8 313
Gjerdrum kommune 26 3 763 3 789 5 264
Lørenskog kommune 8 692 -2 644 6 048 33 941
Nittedal kommune -110 4 426 4 316 24 605
Rælingen kommune -142 2 763 2 621 14 572
Skedsmo kommune 13 9 800 9 813 57 209
Sørum kommune 59 2 668 2 727 11 707

Kommunen som leverandør til 
selskapet

Inng. 
balanse

Bevegelse Utg. balanse
Oms. i 

perioden

Fet kommune 0 0 0 0
Gjerdrum kommune 0 0 0 -3
Lørenskog kommune 0 -6 703 -6 703 -11 854
Nittedal kommune 0 -10 945 -10 945 -25 782
Rælingen kommune 0 0 0 -41
Skedsmo kommune 0 -12 -12 -239
Sørum kommune 0 0 0 -172
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NOTER

NOTE 10 KAPITALKONTO
Beløp i NOK 1000

2018 2018 2017 2017
Debet Kredit Debet Kredit

INNGÅENDE BALANSE pr. 01.01. 21 435 19 259
Investering i anleggsmidler 100 161 69 227
Avskrivninger 26 489 24 090
Avdrag på lån 27 321 24 390
Endring i netto pensjonsforpliktelse 1 910 1 877
Bruk av lån 100 161 69 228
Salg

UTGÅENDE BALANSE, pr. 31.12. 24 178 21 435
150 827 150 827 114 753 114 753

NOTE 9 SELVKOSTBEREGNING - ETTERKALKYLE
Beløp i NOK 1000

  Selvkost                 Budsjett   Regnskap
                                                                        NRV                     Vann                  NorAnalyse               2018          2017

Driftsinntekter 127 399 119 693 7 706 123 396 98 764
Driftsutgifter 77 054 69 781 7 273 73 819  72 724
Kapitalkostnader 41 725 41 569 156 44 604 35 642
Resultat før  
mindre/merforbruk 8 621 8 344 277 4 973 -9 601

Inntekt fra  
merforbruk - 4 975 -4 975 0 -4 973    4 626
Resultat etter mindre/merforbruk 3 646 3 369 277 0 -4 975
Selvkostandel 112 % 113 % 104 % 100 %    87 %

NOTE 11 VESENTLIGE FORHOLD
   
Årets samlede investeringer ble 100,1 mill. kr som er en oppgang fra 69,2 mill. kr i 2017.  
Oppgangen skyldes hovedsakelig utsatt oppstart av vannledning mellom Hvam – Slattum.    
Oppstart av ny vannledning mot Ullensaker ble utsatt, og startet noe senere i 2018 enn opprinnelig planlagt. 
Som en følge av dette er investeringsvolumet noe lavere, men ventes å forbli høyt i årene fremover.   
             
De største investeringene i 2018 er:      
Vannledning fra Hvam - Slattum      27,3 MNOK       
Reservevann fra Oslo                         17,1 MNOK      
Vannledning fra Esval - Fjellstad      12,3 MNOK
      

I 2018 er fordelingen av det økonomiske merforbruket fra 2017 fakturert eierne basert på en prosentvis 
fordeling av vannsalget for 2017.

Følgende mengder vann er levert eierkommunene:      
            Antall m3 vann       
Lørenskog kommune               3 740 779         
Rælingen kommune                     1 583 990         
Skedsmo kommune                     6 387 048        
Fet kommune                                      846 814         
Sørum kommune                     1 207 316         
Nittedal kommune                          2 676 280         
Gjerdrum                                      236 662       
Sum                                                      16 678 889
       

NRV har levert reservevann til Oslo Kommune og Aurskog-Høland kommune.     
Det er inngått avtale om å utjevne denne leveransen over tid.
      
              Antall m3 vann
Oslo kommune             482 901 
Aurskog-Høland kommune            49 213
Sum              532 114

Kontaktmøter med eierkommunenes fagavdelinger:

Eiermøte Hovedplan Hovedplan Drift
Fet 1 1
Gjerdrum 1 3
Lørenskog 2 2
Nittedal 1 2
Rælingen 1 1
Skedsmo 1 2
Sørum 1 1

1 3

Fellesmøter Enkeltmøte

NRV IKS har to selvkostområder: NorAnalyse og Vann.
Maskiner og biler er enten eid av NRV eller NRA. Direkte kostnader fordelt mellom selskapene på 
grunnlaget av timesbruk pr. selskap. Det skal i utgangspunktet være en selvkostkalkyle pr. kommune. 
Dog har selskapet felles selvkostkalkyle som gir et riktig bilde. Kapitalkostnader består av kalkulatoriske 
renter og avskrivninger. 
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Strandveien 22, 1466 Strømmen 
Postboks 26, NO-2011 Strømmen
+47 64 84 54 00
firmapost@nrva.no
www.nrva.no

Rent vann
 - for deg, miljøet

og fremtiden!

Besøk oss på Facebook

NRV er sertifisert etter ISO 9001 og ISO 14001 
NorAnalyse er akkreditert etter ISO 17025
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