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INNHOLD

Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) er et bære-
kraftig og innovativt interkommunalt avløpsselskap 
for kommunene:  
Lillestrøm, Nittedal, Rælingen, Lørenskog og Gjerdrum.
 
Vann er samfunnets viktigste næringsmiddel. I nesten 
50 år har NRV sine eierkommuner samarbeidet  
om å sikre egne innbyggere kostnadseffektive vann-
tjenester. Dette er avgjørende for å møte befolknings-
vekst, samt skjerpede kvalitets- og miljøkrav. 

NorAnalyse er et analyselaboratorium organisert 
som en egen avdeling i NRV. Avdelingen er akkreditert 
av Norsk Akkreditering etter NS-EN ISO/IEC 17025.

Selskapet hadde en omsetning i 2020 på vel 160,8 MNOK.
Hovedkontoret er lokalisert til Ruth Maiers gt. 22 på 
Strømmen.

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

”RENT VANN – 
FOR DEG, MILJØET  
OG FREMTIDEN”

Lillestrøm

Lørenskog
Rælingen

Nittedal

Gjerdrum
DAGLIG LEDER                4 - 5

STYRELEDER                6 - 7

OM NRV IKS         8 - 9

EIERSTYRING         10

FELLES ADMINISTRASJON       11

PLAN FOR FREMTIDEN       12 - 13

DET GRØNNE SKIFTET ER BLÅTT                  14 - 15

TILSTREKKELIG KAPASITET – ALLTID!         16 - 17

VANN I TALL     18 - 19

GOD OG ATTRAKTIV LÆREBEDRIFT              20 - 21

ÅRET SOM GIKK           22 - 23

VEIEN TIL MÅLET              24 - 25

NYTT MILJØTILTAK – BIER             26 - 27

STYRETS BERETNING      28 - 31

REGNSKAP               32 - 35

NOTER TIL REGNSKAPET             36 - 45

REVISJONSBERETNING      46 - 47

de
sig

n f
erd

igj
ør

ing
: n

ra/
nrv

 - t
ryk

k: 
ko

ns
is 

- fo
to:

 ric
ha

rdo
/ad

ob
e s

toc
k/p

riv
at



4   5   

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

”ALLTID” BETYR TRYGGHET,  
OG DET FORPLIKTER!

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

Målet gjenspeiler vårt kritisk viktige samfunnsoppdrag, og 
det ansvaret som følger med. NRV skal ha kapasitet til å 
levere en sikker helårsproduksjon som dekker abonnentenes 
behov, og samtidig innfri etablerte reservevannsavtaler. 
Drikkevannet som produseres skal være trygt og godt 
uavhengig av endringer i vannkilden. 

Vi står også overfor en befolkningsvekst få andre områder 
kan måle seg med. Vi arbeider med å sørge for mest mulig 
optimalt drift. Samtidig planlegges betydelige investeringer 
de neste årene, primært i dagens anlegg i Hauglifjell, men 
også i distribusjonsnettet. Vi må ta hensyn til at planleg-
gingsprosessene er lange, og må derfor begynne nå. 

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

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

Vannbehandlingsanlegget i Hauglifjell har ikke tilstrekkelig 
kapasitet til å møte fremtiden. Distribusjonsnettet må 
bygges ut for å redusere sårbarheten i flere områder med 
mange abonnenter. I tillegg er det gjennom mange år blitt 
investert for lite i oppgraderinger og drift av våre anlegg. 

Mangeårig kostnadskutt har medført et ubehagelig  
vedlikeholdsetterslep. Havari og akutt vedlikehold av 
produksjonsutstyr koster selskapet mer enn planmessig- 
forebyggende vedlikehold. 

Sammen med eierkommunenes drifts- og vedlikeholds-
kostnader, i tillegg til fremtidige investeringer, står vi foran 
høyere kostnader for abonnentene i årene som kommer. 
Kostnaden for vann- og avløpstjenester beregnes etter 
selvkostprinsippet. Det innebærer at abonnentene betaler 
det tjenesten faktisk koster. Vårt ansvar er derfor å plan-
legge og utnytte ressursene mest mulig kostnadseffektivt.
De neste 16 årene har vår virksomhet et samlet investerings-
behov på mer enn 2,8 milliarder kroner.

Selskapets økte kostnader knytter seg i all hovedsak til finans- 
og investeringskostnader for å kunne møte myndighetskrav 
og eierkommunenes fremtidige befolkningsvekst.
Når vi fordeler disse kostnadene blir det noen hundrelapper 
ekstra i året pr. abonnent, men dette er nødvendig for å 
leve opp til vårt mål om å levere tilstrekkelig med  
“Godt drikkevann – alltid”. 

Daglig leder, Thomes Trømborg
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kommune skulle stanse. Samarbeidet ivaretar i tillegg 
Mattilsynets krav om alltid å kunne levere vann. Dette 
viser, at gjennom organisering, kan vi oppnå bedre og 
rimeligere leveringssikkerhet enn ved å bygge separate 
behandlingsanlegg for reservevann i hver kommune. Det 
vil også gi en betydelig økonomisk gevinst.

De siste tiårene har vi nytt godt av investeringene som 
ble gjort av tidligere generasjoner. Nå står vi foran nye 
løft. Vi skal ikke bare sørge for å kunne levere «rent vann 
til alle – alltid» også i fremtiden, men i tillegg gi våre barn 
en bærekraftig og enda mer solid infrastruktur. Denne 

Tidligere generasjoner tok noen store strategiske og kloke valg som sørget 
for at vår region tidlig fikk en solid drikkevannsforsyning. Nå er det vår tur til 
å ta gode valg for de kommende generasjoner.

”DET HASTER Å TA NYE LØFT!”

I nesten 50 år har våre eierkommuner samarbeidet om å 
sikre egne innbyggere kostnadseffektiv vannproduksjon. 
Det har vært avgjørende for å møte befolkningsveksten,  
i tillegg til skjerpede kvalitets- og miljøkrav.

Våre foreldregenerasjoner bygget i sin tid opp den kommunale 
drikkevannsforsyningen på Nedre Romerike, som vi i mer 
enn to generasjoner har levd godt med. De var tidlig ute 
og tenkte langsiktig, ut over egne behov. Nå ligger ansvaret 
på oss. Vi må ta nye felles løft, slik at vi kan fortsette å 
levere rent drikkevann til mange flere mennesker enn 
i dag. Vi skal fortsette å innfri myndighetenes krav og 
abonnentenes forventninger og behov. Som et ledd i den 
langsiktige tankegangen, har ledende politikere tatt initiativ 
til å utrede en mulig fusjon mellom MIRA IKS, NRV IKS og 
NRA IKS. Konklusjonen fra utredningsarbeidet, som BDO 
har gjennomført, peker på langsiktige gevinster for alle.

I tidligere tider hadde alle Romerikskommunene egne 
kommunale og private vannverk. Standarden var ulik, 
men alle ønsket å være fremtidsrettet og tilfredsstille 
kravene til både kvalitet, mengde og sikkerhet. Sikkerhet 
er, og har alltid vært, et sentralt punkt ved drikkevanns- 
leveranser. I tillegg til krav som stilles til de fysiske instal-
lasjonene, kreves det også kompetente medarbeidere, 
som ikke minst kan håndtere uforutsette hendelser. Våre 
medarbeidere viste sin gode kompetanse, løsningsevne 
og ikke minst vilje til å stå på under leirskredet i Gjerdrum 
30. desember. Da kommunens hovedvannledning gikk 
med i raset, stilte de ansatte opp og bidro til at vannforsy-
ningen var på plass i store deler av kommunen allerede 
3. januar. I tiden før vannet igjen kunne brukes som 
normalt, distribuerte vi nødvann til innbyggere og husdyr. 
Gode beredskapsplaner og rutiner bidro til at vi evnet å 
respondere raskt. Mer enn 60 av de ansatte i NRV og 
NRA bidro i dugnadsarbeidet med å gjenopprette vann og 
avløpstjenestene i Gjerdrum.

I 1971 gikk kommunene Fet, Sørum, Nittedal, Lørenskog, 
Rælingen og Skedsmo sammen om å etablere ett felles 
vannverk. Gjerdrum kom med fra 2017. Fra 1982 har vi 
hatt Glomma som vannkilde, med enkelte av de gamle 
vannverkene som krisekilder. Vannbehandlingsanlegget 
i Hauglifjell er fortsatt imponerende i nasjonal sammen-
heng. Vedlikeholdsbehovet er allikevel konstant, og i 
2021 må det gjøres store grep for å holde denne høye 
kvaliteten ved like.
 
Å videreutvikle den kommunale drikkevannsforsyningen er 
svært kostnads- og ressurskrevende, og fordrer tverrfaglig 
samarbeid på tvers av historiske kommunegrenser. Dette 
innebærer også å vurdere nye løsninger og ta i bruk ny 
teknologi. Målet er bedre ressursutnyttelse og smartere 
måter å organisere produksjonen på, samt bedre utnyttelse 
av eksisterende arealer i fjellanleggene. Dette er prosesser 
som både kraft- og renovasjonsbransjen allerede har vært 
gjennom. Et annet godt eksempel, er NRV sin koordinering 
av ledningsnettet med databasert nettmodellering i sam-
arbeid med eierkommunene. Dette er et verktøy som er 
nyttig for å kunne avdekke flaskehalser, og slik sikre best 
mulig vanngjennomstrømning i ledningsnettet.
 
Gjennom de senere årene har NRV hatt fokus på plan-
legging og utbedring av ras i råvannstunnelen. Rasene 
vil, dersom de ikke utbedres, på sikt blokkere tilførselen 
av vann til vannbehandlingsanlegget i Hauglifjell. Fokuset 
har vært todelt, både ved å planlegge selve utbedringen 
av rasene og å sikre alternativ vannforsyning under 
anleggstiden. 

Gjensidige reservevannsavtaler er etablert med Oslo, 
Ullensaker, Aurskog-Høland og noen mindre vannverk. 
Disse avtalene sikrer vannforsyningen under anleggsperioden. 
I tillegg sikrer de gjensidige avtalene at kommunene 
stiller opp for hverandre dersom vannproduksjonen i en 

infrastrukturen skal tåle påkjenninger fra naturen selv 
og oss mennesker. Vi har gode planer, og følger vi dem, 
forvalter vi ressursene godt, både med tanke på miljø og 
økonomi. Vi har et stort og viktig ansvar for alle som bor 
og virker på Nedre Romerike i dag, og for de kommende 
generasjoner. Det haster nå med å ta de nye løftene  
gjennom økt samarbeid og utvikling av gode fremtidsrettede 
og kostnadseffektive produksjonsanlegg.

Styrets leder, Bjørn Arne Skogstad
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Vi sørger for leveranse av drikkevann til et populært område med stor tilflytting 
og befolkningsvekst. Fremtiden vil kreve at vi bor tettere, forbruker smartere 
og avsetter et mer skånsomt klimaavtrykk. NRV vil ligge i forkant av utviklingen, 
og har som hovedprioritet å alltid dekke eierkommunenes drikkevannsbehov.

OM NRV IKS

NRV har som formål å produsere og levere drikkevann 
fram til definerte leveringspunkter i eierkommunene 
Lillestrøm, Nittedal, Rælingen, Lørenskog og Gjerdrum. 
Selskapets ansvar omfatter alle anlegg som er nødvendige 
for å levere vann engros, herunder også reservevann og 
nødvann.

Råvannet hentes fra Glomma 
og renses i Hauglifjell.  
I vannbehandlingsanlegget 
gjennomgår råvannet  
en svært omfattende rense-
prosess, som består av 
6 prosesstrinn. Dette er 
kjemisk felling, tomedia- 
filtrering, kullfilter, UV-stråling, 
klortilsetting og korrosjons-
kontroll.

For å sikre og dokumentere høy kvalitet på drikkevannet, 
analyserer NorAnalyse ukentlig vannet for en rekke mikro-
biologiske og fysikalsk-kjemiske parametre.

Dagens produksjonssystem har en kapasitet på inntil  
950 liter pr. sekund ved gunstig vannstand og normalt  
god råvannskvalitet i Glomma.

Strategien
Strategien «NRV IKS og NRA IKS mot 2040» skal, sammen 
med godt lederskap og høy fagkompetanse, bidra til at 
virksomhetene ligger i forkant av samfunnsutviklingen. 

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

Strategien bygger på en 
erkjennelse av at dagens  
løsninger ikke er tilstrekkelig 
for å møte den befolknings-
veksten og de klimaendringer 
som forventes i regionen. 
Antall innbyggere i eier-
kommunene har mer enn 
fordoblet seg gjennom de 
siste 50 årene, og forventes 
å øke i samme takt fremover. 
Dagens løsninger vil heller 
ikke innfri myndighetenes 

og innbyggernes fremtidige krav om tjenestetilbud og 
miljøhensyn.

Strategien tegner et overordnet bilde av retningen  
selskapene skal ta de neste tiårene. Veivalg og løsninger 
konkretiseres gjennom prioriteringer og aktiviteter i 
hovedplanene. 
Vårt mål er: “Rent vann – for deg, miljøet og fremtiden.”

SEKS OVERORDNEDE MÅL ER SATT 
FOR Å PEKE UT VEIEN MOT VISJONEN:

• Tilstrekkelig kapasitet – alltid
• Levere vannet tilbake med minst like god kvalitet
• Klimanøytral virksomhet innen 2030
• Vannfaglig kompetansesenter
• Ledende på HMS-arbeid i vannbransjen
• Kostnadseffektiv virksomhet
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Eierskapet utøves via representantskapet, og er regulert i selskapsavtalen. 
Selskapene drives etter selvkost og har ikke som formål å tjene penger. 

EIERSTYRING

NRV 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”.

Felles personalressurser for NRV og NRA bidrar til kostnads-
effektiv drift og god koordinering av virksomhetene. 

Eierkommunene utøver eierstyring i NRV gjennom 
representantskapet, som er selskapets eierorgan og 
øverste myndighet. Hver eierkommune har to medlemmer 
i representantskapet. Kommunestyret har instruksjonsrett 
overfor sine medlemmer. 

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

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

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

FELLES ADMINISTRASJON

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

NRV og NRA (Nedre Romerike Avløpsselskap IKS) benytter felles personal- 
ressurser. Kostnadene deles etter en egen fordelingsnøkkel og loggført tid.

Representantskapet 2020

Styret 2020

Inge Solli* Nittedal Ove Silkoset Gjerdrum
Kjetil Sukkestad Nittedal Gro Langdalen Rælingen

Jørgen Vik, nestleder Lillestrøm Ståle Grøtte Rælingen
Kjartan Berland Lillestrøm Ragnhild Bergheim Lørenskog

Anders Østensen Gjerdrum Knut Berg Lørenskog

Bjørn Arne Skogstad Styreleder (2014 - 2021)
Anne Strømmen Lycke Nestleder (2020 - 2022)

Bjørn Brodwall Styremedlem (2016 - 2022)
Inger-Lise Melby Nøstvik Styremedlem (2015 - 2022)

Torbjørn Øgle Rud Styremedlem (2015 - 2021)
Merethe Dalsegg Ansatt representant (2020 - 2022)

Tom Even Gåsbakk Ansatt vararepresentant (2020 - 2022)

*for Hilde Thorkildsen, leder

STYRET
6 medlemmer

DAGLIG LEDER
Thomes Trømborg

NRV 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
10 medlemmer
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PLAN FOR FREMTIDEN

«Hovedplan for vann 2020 - 2033» er NRV sin overordnede operative plan 
for håndtering av drikkevann 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”.

NRV vil det neste året fokusere på følgende:
Kapasitetsøkning mot kommunene Lillestrøm,  
Lørenskog og Nittedal. 
  • Oppgradering av pumpestasjon PV2

Reservevann fra Oslo 
  • Legge ny ledning Åråsen – Kjeller – Hvam 
  • Ny pumpestasjon, Hvam

Kapasitetsøkning Rælingsåsen

Utskifting av risikoledninger 
  • Ledningsstrekk, Slattum – Strøm bru

Oppgradering av pumpestasjoner  
  • Pumpestasjon PV17, PV3 og Merkja  
  • Pumpestasjon PV12 i Lillestrøm

Legge parallelle ledninger  
  • Leirsund – Åråsen – Isakbekken

Oppgradering av råvannstunellen

Transport av råvann 
  • Legge parallell råvannsledning i Tretjerndalen

Økt produksjonskapasitet ved inntak og i forbehandling

Betydelige investeringer 
Styrket leveringsikkerhet og økt produksjon-, distribusjons-  
og reservevannskapasitet betyr store investeringer.

Selskapet er nå ved et veiskille hvor vi må utbedre og 
rehabilitere, i tillegg til å møte fremtidens krav. 
En forutsetning ved planarbeidet er at samtlige investeringer 

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

NRV må ha tilstrekkelig kapasitet til å levere vann – alltid. 
For å kunne garantere dette er vi avhengig av gode 
prognoser for fremtidig vannforbruk og vi må ha kapasitet 
som samsvarer med dette.

Det er i «Hovedplan 2020 - 2033» identifisert et behov 
for å øke kapasiteten betydelig i årene som kommer. 
Kapasitetsutvidelsen vil skje gjennom flere tiltak ved 
vannbehandlingsanlegget i Hauglifjell (R1) og ved inntaket 
på Hammeren. For å sikre en helhetlig vurdering av 
tiltakene, har NRV utarbeidet en utviklingsplan. Planen 
ser på utviklingen i anleggene som en helhet, koordinerer 

enkelttiltakene, prioriterer disse og sikrer at de gjennom-
føres til rett tid.
Planen skal danne grunnlag for hvilken utbyggingsløsning 
som skal videreutvikles gjennom for- og hovedprosjekter, 
fra råvannsinntaket i Glomma til ferdig produsert drikkevann.

Utviklingsplanen har identifisert behov for noen endringer 
i handlingsprogrammet, og vil være grunnlaget for kommende 
revisjon av hovedplanen med tilhørende handlingsplan.

Utviklingsplan prosessanlegg NRV – Hauglifjell og Hammeren
Selskapet har i 2020 jobbet med en plan for utviklingen av prosessanlegget for drikkevann. Planen beskriver hvordan NRV 
tenker å utvikle sine anlegg fra dagens situasjon og frem mot 2065.

Økt distribusjons- og  
reservevannskapasitet

Styrket 
leveringssikkerhet

Økt  
produksjonskapasitet
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DET ”GRØNNE SKIFTET” ER BLÅTT

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

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

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

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

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

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

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

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

Vannbransjen blir også kalt «De hemmelige tjenestene». 
Det aller meste av infrastrukturen ligger ute av syne, 
under bakken og inne i fjell. Mange tror at transporten og 
rensingen «bare skjer», og har ikke forhold til dette før de 
eventuelt ikke har vann i krana. Det ligger mye arbeid bak 
å gi alle det vannet de har behov for.

Rent vann er kanskje den viktigste forutsetningen for god 
helse. Drikkevannsforskriften stiller krav om leveranse av 
tilstrekkelige mengder drikkevann til enhver tid, 365 dager 
i året. NRV er derfor pålagt å produsere nok drikkevann, 
uavhengig av befolkningsvekst og innbyggernes forbruks-
mønster. I tillegg skal vi sørge for full reservevanndekning 
dersom ordinær produksjon opphører.

NRV har en robust råkvannskilde, hvor mengden vann er 
forholdsvis stabil. Vi må likevel kunne håndtere uforut-
sette hendelser. Trusselbildet mot vannforsyningen kan 
deles inn i teknisk svikt, naturgitte forhold og «villede 
handlinger». 

Reservevannsavtaler 
Gjensidige reservevannsavtaler er inngått med Oslo, 
Ullensaker, Aurskog-Høland og noen mindre vannverk. 
Disse gjensidige avtalene skal sikre at abonnentene får 
tilgang til hygienisk trygt vann, selv om store produksjons-
enheter svikter eller større lokale hendelser oppstår. 
Avtalene mellom kommunene og NRV ivaretar Mattilsynet 
sitt krav om alltid å kunne levere vann av drikkevannskvalitet. 
Samarbeidet gir en betydelig økonomisk gevinst. Det 
hadde blitt svært kostbart om alle partene skulle bygge 
og drifte sine egne reservevannverk, i tillegg til sine 
eksisterende vannverk. Reservevannavtalene forplikter. 
NRV må dimensjonere sine anlegg med overkapasitet 
for at vi skal kunne oppfylle vårt ansvar om reservevann 
til våre samarbeidspartnere. Dette krever derfor at vi 
gjennomfører større oppgraderinger i forbindelse med våre 
eksisterende anlegg. 

I 2020 har vi hatt fokus på ledningsnett og tekniske  
innstallasjoner i forbindelse med reservevannet vårt.  
I løpet av siste halvår har vi testekjørt alle reservevann- 

NRV skal sikre tilgang til rent og trygt vann for alle – alltid. I et område  
med sterk befolkningsvekst krever dette betydelige investeringer, langsiktig  
planlegging og bærekraftige løsninger.

tilknytningene. Dette har fungert bra, men det mangler litt 
på forventet kapasitet på enkelte av tilknytningene. 

Dublering av ledninger og anlegg
NRV har et ledningsnett på anslagsvis 150 km, som leverer 
vann til strategiske leveringspunkter i eierkommunene. 
Distribusjonssystemet omfatter også høydebasseng  
og pumpestasjoner.

For å sikre at vannforyningen aldri stopper opp, har vi en 
plan om at alle leveringspunkter skal ha tosidig forsyning 
(dublering). Løsningen kan være å etablere ringledninger 
for forsyning fra to sider. Dette er allerede anlagt for deler 
av forsyningsnettet, men ikke for alle områder. Det er en 
forutsetning at vi kan benytte reservevansavtalene og 
kommunale ledningsstrekk for å ivareta denne funksjonaliteten. 
Teoretisk vil et ledningsnett utformet som et edderkopp-
nett være ideelt. Da vil enhver del av ledningsnettet kunne 
kobles ut uten at det påvirker funksjonaliteten. For NRV 
sitt ledningsnett vil dette kunne gjøres ved å komplettere 
en indre ring og etablere en ytre ring.

I 2020 har vi fullført en ledning, med tilhørende installasjoner, 
mellom Sørlihavna og Karihaugen i Lørenskog kommune. 
Vi har nå komplett forbindelse fra Oslo VAV og inn på 
NRV sitt ledningsnett. Dette muliggjør at vi kan utnytte 
reservevannsforbindelsen med Oslo VAV fullstendig.

NRV har økt den hydrauliske kapasiteten på innløps-
systemet i vannbehandlingsanlegget til 2 000 l/s, og 
samtidig tilrettelagt for parallell vannproduksjon på to 
separate linjer. 
Det er gjort tekniske utbedringer i en del av pulsatorhallen 
for å øke kapsiteten i separasjonstrinnet. Kapasitetstester 
skal utføres i 2021. Dersom de endringene som er gjort 
gir ønsket resultat, vil resterende pulsatorhaller gjennomgå 
den samme tekniske utbedringen.

Anleggsarbeid i egenregi
Vår egen anleggsgruppe har vært en viktig bidragsyter i 
arbeidet med å sikre reservevannsforsyning.

Totalt 3,5 km av ledningsstrekket mellom Sørlihavna og 
Sandbekken i Lørenskog kommune ble fornyet av vår 
egen anleggsgruppe. Dette ledningstrekket var i meget 
dårlig forfatning. I forbindelse med fornyingsarbeidet måtte 
det etableres en anleggsvei, to provosoriske kummer og 
en midlertidig vannledning. 

Anleggsgruppen var også sentrale i arbeidet med tilknytning 
av reservevannsforsyningen til Ullensaker. Dette var et 
anlegg med en del utfordringer, da det lå nær E6, hadde 
en del bløte-/myrpartier og en større skog som måtte 
felles. I tillegg tok det tid å få på plass alle grunneieravtalene. 
Med sin praktiske erfaring og tilnærming løste våre ansatte 
utfordringene til det beste for alle parter. Grunneierne har i 

etterkant uttrykt stor tilfredshet rundt gjennomføringen  
av anleggsarbeidet. 
 
Begge anleggene ble levert til riktig tid og innenfor 
budsjett. Denne erfaringen viste at å utføre anleggsarbeid 
med egne folk, kan ha store fordeler og gir et minst like 
godt resultat som ved bruk av eksterne ressurser. 

Arbeidet med å sørge for å kunne levere «Rent vann til 
alle – alltid» er godt i gang. Strategien viser oss veien 
til vår visjon «Langsiktig og bærekraftig forvaltning av 
vannressursene».

leveranse av drikkevann
gjensidig leveranse av reservevann

Aurskog-Høland

Gjerdrum

Enebakk

Nannestad

Nes

Ullensaker

Eidsvoll

OSLO

Nittedal

Lø
ren

sko
g

Lillestrøm

Rælingen
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Nr Kommune Prosent R G B
1 Nes 2,50 % 49 100 151
2 Gjerdrum 5,00 % 73 113 162
3 Rælingen 10,00 % 96 129 175
4 Nittedal 12,50 % 119 146 185
5 Lørenskog 22,50 % 144 165 199
6 Lillestrøm 47,50 % 201 211 230

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

Godt innenfor gjeldende krav

Innfrir gjeldende krav med liten margin

Innfrir ikke gjeldende krav

Ingen krav

Vannkvalitet

Produksjonskapasitet
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Reservevannsforpliktelse l/sek. NRV 2020
362 L/S650 L/S

Produksjonskapasitet i NRV 2020

Mengde levert vann til eierkommunene 
i 2020 er 16 870 521 m³

Vannsalg
fra NRV IKS

Andel vannsalg til eierkommunene i 2020 (%)

Andel vannsalg til  
eierkommunene i 2020

VANN I TALL

Gjennomsnittlig vannforbruk; 266 liter pr. person pr. døgn i 2020. Vannforbruk i liter pr. døgn pr. innbygger oppdelt i eierkommunene. 
*Nes kommune er ikke en eierkommune, men kjøper vann fra NRV til forsyning av en mindre del av kommunen.

Forbruk pr. innbygger

Lillestrøm Gjerdrum Lørenskog Rælingen Nittedal Nes*
275 250 243 236 233 104

Meter utskiftet  
ledningsnett i 2020

4 105 
meter

Totalt antall meter  
ledningsnett

147 707
meter

Antall lekkasjer i 2020
7

kWh pr. m3 vann levert i 2020
0,87

Strømforbruk

kroner pr. person 
Driftskostnader i kr pr. person i 2020

338
Kostnad

Parameter Enhet Råvann Rentvann
SENSORISKE PARAMETERE
Farge mg Pt/l 32 <2
Lukt Normal Normal
Smak Normal
Turbiditet FNU 6,2 0,20

MIKROBIOLOGISKE PARAMETERE
Kimtall, 22 °C (3 dager) /ml 2 300 10
Kolforme bakterier /100 ml 660 <1
Escherichia coli (E.coli) /100 ml 170 <1
Intestinale enterokokker /100 ml 70 <1
Clostridium perfringens /100 ml 15 <1

KJEMISKE OG FYSISKE PARAMETERE
Konduktivitet v/ 25 °C mS/m 4,2 8,9
pH (surhetsgrad) pH 7,1 7,7
Totalt organisk karbon (TOC) mg C/l 4,9 2,2
Trihalometaner - total 6 μg/l - 6,5

ANDRE PARAMETERE
Hardhetsgrad d°H - 1,7
Kalsium mg Ca/l - 10,6

2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019
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 2020

Lillestrøm 48,4 %

Nes 0,1 %

Rælingen 9,4 %

Nittedal 16,1 %

Lørenskog 23,5 %

Gjerdrum 2,5 %
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Flere av våre medarbeidere ble rekruttert allerede som lærlinger.  
Dette er vi oppriktig glade for.

GOD OG ATTRAKTIV LÆREBEDRIFT

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

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

NRV og NRA er godkjent lærebedrift i fagene kjemi-/ 
prosessfag, laboratoriefag, elektro- og automasjonfag, 
samt IKT-servicefag. Vi arbeider også for å bli godkjent lære-
bedrift innen vei- og anleggsfaget. Vi ønsker å gi de unge, 
som er interessert og villige til å lære, de beste muligheter 
for å bli gode fagarbeidere. 

Å være lærebedrift innebærer at vi setter opplæring i system. 
Dette virker også positivt på kompetanseutviklingen for 
øvrige ansatte. Flere ansatte, med lang yrkeserfaring, har 
selv tatt fagbrev de siste årene. I tillegg beriker det å ha 
lærlinger hele organisasjonen. Vi må selv ha et bevisst 
forhold til de arbeidsoppgavene vi utfører og vi får tilført 
nye impulser og ny kunnskap.

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

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

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

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

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

Vebjørn A. Andersen
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ÅRET SOM GIKK 2020

August
• Tilsyn fra Nedre Romerike 
brann- og redningsvesen 
IKS (NRBR) ble gjennom-
ført uten vesentlige  
anmerkninger til oppfølging.

• NRV fikk inn en ny lærling 
i vannverket i kjemi- / 
prosessfaget.

• Ny reservevannsledning 
mellom Frogner og 
Ullensaker ble ferdigstilt. 
Deler av arbeidet ble utført 
av vår egen anleggs- 
gruppe og ble levert 
innenfor gitte tidsrammer 
og under budsjett.

• Utfordringene med høye kimtallene i Rælingen ble løst. Vi iverk-
satte flere tiltak, men årsaken til de høye kimtallene er fortsatt 
uklar.

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

Ju l i
• Vannverkets nødstrømsaggregat og elektrotavler ble
oppgradert.

• Flere ventiler som begrenset vannverkets kapasitet ble 
byttet ut. 

• Vi opphevet restriksjonene om bade- og fiskeforbud i 
Drettvann og Halsjøen. Disse ble tidligere benyttet som 
drikkevannskilder, og har de siste årene fungert som 
krisevannskilder. Samtidig ga vi Den Norske Turistforening 
(DNT) bruksrett til vår gamle vakthytte ved Fiskelausa 
(nær Losby). Hytta lå i tilknytning til huset hvor vannet fra 
Drettvann og Halsjøen tidligere ble behandlet.

Sep tember

November
• Reservevannsforbindelsene mot 
Ullensaker og Gimilvann er testet.

• En lærling tok fagbrev i laboratoirefaget 
etter endt opplæring.

• Utskiftning av en ca. 3,5 km vannledning 
mellom Sørlihavna og Sandbekken 
ferdigstilles. Arbeidet ble utført av vår 
egen anleggsgruppe og ble levert  
innenfor gitte tidsrammer og under 
budsjett.

• Testing av reservevann fra Oslo er 
gjennomført. 

• En større lekkasje på hovedvann- 
ledning mot Nittedal, Lillestrøm og 
Lørenskog er utbedret.

Ok tober

• Rentvannsbassenget B1 igangsettes etter omfattende vedlikehold.

• NRV bygger om deler av den ene pulsatoren. Tiltaket skal gi mer 
stabil drift og økt kapasitet.

• NorAnalyse har mottatt ca. 9 000 prøver og gjennomført ca. 45 000 
analyser i løpet av året. 

• Det nyetablerte solcellepanelet på taket til ny kontorfløy, har produsert  
25 MWh i 2020. 

• Kvikkleireskredet Gjerdrum 30.12.2020, skadet den kommunale 
hovedvannledningen. Dette førte til full stans i vannforsyningen til 
kommunen. NRV og NRA bidro med rask igangsetting av reserve-
vannløsning fra Gimlivann og etablering av kommunal provisorisk 
hovedvannledning. Vi etablerte og bemannet i tillegg 3 nødvannsposter, 
samt 3 nødvannstanker for vannforsyning til trengende husdyr. Vi 
sørget for etterfylling og drift av alle 6 postene/tankene. NorAnalyse og 
overvåkingsgruppa (Vaktsentralen) stilte opp for hurtig analysering av 
vannkvaliteten. Over 60 personer fra NRV og NRA deltok i dugnads-
arbeidet for Gjerdrum.

Desember

• To lekkasjer oppsto i Lørenskog.  
Disse medførte stans i leveransen 
og kokepåbud.

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

• Vi har kjøpt inn sveisemaskin, som kan  
sveise PE rør fra 630 - 1 000 mm, slik at vi  
kan utføre større sveisearbeid i egenregi.

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

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

Mars

Januar

Mai
• Det oppstod en utfordring med høye  
kimtall i Rælingen. NRV var raskt igang med 
aktiv prøvetaking for å finne kilden til denne 
oppblomstringen. 

• Et av våre rentvannsbasseng ble satt ut av 
drift for omfattende vedlikehold.

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

• Et større vedlikehold av elektro- og automasjonsanlegget i et 
høydebasseng (H17) ble gjennomført.

• Vannverket oppdaget en lekkasje på avløpsledningen fra 
eget anlegg. Denne ble raskt reparert.

Ap r i l
• Det var stort vannforbruk i deler av 
måneden. 

• Det ble utført større vedlikeholdsarbeid av 
elektro- og automasjonsanlegget i pumpe- 
stasjonen PV12.

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

Reservevannsystem mellom  
Frogner og Kløfta ferdig
Realiserer gjensidig reserve- 
vannforsyning mellom NRV  
og Ullensaker kommune.

Utvidet hydraulisk kapasitet  
på innløpet i  
vannbehandlingsanlegg 
Dobler kapasiteten i innløps- 
systemet og to parallelle  
linjer øker sikkerhet i  
produksjonsanlegget.

Kapasitetsøkning over  
Rælingsåsen gjennomført
Økte forsyningskapasiteten for  
utveksling av reservevann med  
Oslo og dekker fremtidig behov  
i Lørenskog.

Utbedring råvannstunellen
Parallell (dublert) råvannsledning  
for å sikre råvann inn til  
behandlingsanlegget.

Oppgradering av knutepunkt  
og pumpestasjon i Lillestrøm
Øker forsyningskapasiteten for  
utveksling av reservevann med 
Oslo.

Oppgraderinger av pumpe- 
stasjoner i Fetsund
Øke kapasitet og sikkerhet i  
vannforsyningen. 

Utskifting av risikoledning  
Slattum til Strøm bru 
Øke sikkerheten i vann- 
forsyningen i Nittedal.

Parallell ledning Leirsund – 
Åråsen – Isakbekken 
Øke sikkerheten til store deler  
av forsyningsområdet til NRV.

Utviklingsplan for økt  
produksjonskapasitet 

Utbygging av farge-  
og partikkelfjerning

Økt kapasitet  
UV-desinfeksjon

Optimalisering av pulsator
Riktig mengde kjemikalier og 
øke kapasiteten.

Tester nytt instrument for 
kontroll på kompressor 
Energibesparende. 

Etablert testanlegg for energi-
produksjon på ledningsnett
Turbinen vil gi trykkreduksjon i 
vannforsyningssystemet i tillegg 
til energiproduksjon via en 
generator. Vi forventer en  
årlig produksjon på rundt  
30 000 kWh. 

Har utarbeidet klimaregnskap 
for hele verdikjeden

Utviklingsplan for økt  
produksjonskapasitet 
Minimere ressursbruken i  
transport og vannbehandling. 

Energiovervåkning
Få på plass energi- 
overvåkningssystem  
for hele bedriften.

Utrede og planlegge 
optimalisering av energi- 
forbruket gjennom hele  
verdikjeden 

Utarbeide handlingsplan  
for utnyttelse av andre  
energikilder og -bærere 

Utrede bruk av fullt  
nedbrytbare produkter 

Fase inn bil- og  
maskinpark som går  
på fornybar energi 

Oppgradering av  
pilotanlegg for utprøving  
av nye kjemikalier og  
rensemetoder 

Erfaringsutveksling mellom  
eierkommuneneog selskapet
Drive nettverksgrupper og arenaer  
for erfaringsutveksling. 

Utrede bruk av fullt  
nedbrytbare produkter

Gjennomgang og revidering  
av NRV sin risikoanalyse

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

Komponentmerking 
Medarbeiderundersøkelser  
og helseundersøkelser
Utskifting av risikoledning  
fra Hvam til Slattum 
Utskifting av risikoledning med  
ustabil forankring.

Optimalisering av pulsator 

Utviklet planverktøy for  
langsiktig god verdiforvaltning 

FoU prosjekt 
Delta i prosjektet for online  
overvåking av mikrobiologisk  
og kjemisk overvåking av  
rentvannskvaliteten. I  
første omgang uttesting  
i pilotanlegget i  
Hauglifjell.

Parallell ledning  
Leirsund – Åråsen – Isakbekken 

Utarbeide utviklingsplan for  
økt produksjonskapasitet 

Langsiktig og 
bærekraftig 

forvaltning av 
vannressursene
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NYTT MILJØTILTAK – BIER

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

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

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

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

I 2020 fikk vi satt ut 7 bikuber i tilknyttning til våre 
kontorer. I tillegg til at biene vil være viktige pollinatører 
i nærområdet vårt, får vi også deilig «egenprodusert» 
NRVA-honning. Vi planlegger å videreutvikle dette  
samarbeidet i 2021. 
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stimuleres til tverrfaglig samhandling med ulike interes-
senter. Det pågår et risiko- og sårbarhetsanalysearbeid 
(ROS), med fokus på hele virksomheten. Målet er å 
avdekke de mest sårbare elementer ned på et funksjonsnivå.
Selskapene har etablert en egen utviklingsavdeling for å 
håndtere en langsiktig prosjektportefølje. Gjentagende 
oppgaver utføres i egenregi. Spisskompetanse og kapasitet 
utover egne ressurser kjøpes eksternt.
Utviklingsavdelingens viktigste formål er å sikre at hvert 
enkelt prosjekt gjennomføres så kostnadseffektivt som 
mulig, med tilstrekkelig kvalitet. I tillegg har avdelingen 
ansvaret for porteføljestyring av dagens prosjekter og 
fremtidig porteføljeplanlegging. God porteføljeplanlegging 
er nødvendig for å sikre forutsigbarhet og gode beslutnings-
grunnlag. Styret vektlegger særlig arbeidet med å 
periodisere de større investeringene, slik at igangsettelse 
og gjennomføring skjer i riktig tidsfase. Den konkrete 
beskrivelsen gjøres i selskapets utviklingsplan, som 
er en detaljering av Hovedplanen. I dette arbeidet har 
selskapet blant annet identifisert muligheten for en 
fasevis utbygging av råvannskapasitet, noe som fordeler 
kostnadene over en lengre periode, samtidig som krav til 
kapasitet ivaretas. 
Selskapenes erfaringer fra prosjekter i offentlig regi, 
underbygger betydningen av egen kompetanse, gjennom-
føringsevne og eierskap. 

Gjennom gjensidige avtaler sikrer NRV tilstrekkelig 
reservevannforsyning, som vil erstatte egenproduksjon 
ved bortfall. Det er en lovpålagt oppgave, som sammen 
med selskapets beredskapsorganisasjon til enhver tid 
opprettholder vannforsyningen.

Organisasjonen har gjennom flere år motivert og støttet 
lærlinge- og praksiskandidatordningen. I 2020 ble en ny 
lærling tilsatt i vannverket. I 2020 hadde NRV to lærlinger 
i kjemi- /prosessfaget og en i laboratoriefaget. Det legges 
opp til at NRV til enhver tid har to lærlinger i samme fag 
på henholdsvis år en og to i lærlingeløpet.

Søsterselskapene NRV og NRA møter det økte fokuset på 
sikkerhet gjennom økt satsing på datasikkerhet og fysisk 

STYRETS BERETNING

Styret har i 2020 avholdt åtte styremøter og har i disse 
møtene behandlet saker i henhold til lov og selskapsavtale. 
Det har vært avholdt to representantskapsmøter i 2020, 
hvor styret har fremmet ti saker til behandling.

RESULTAT, UTVIKLING OG RISIKO 
Regnskapet er ført etter kommunale regnskapsprinsipper 
i samsvar med bestemmelser i selskapsavtalen.

NRV har inntekter fra produksjon og levering av drikke-
vann til eierkommunene, samt fra salg av analyser. 
Beregningen av inntektsdekningen er utført i henhold til 
KMD H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost 
for kommunale betalingstjenester. Selvkostberegningen 
legges til grunn for eierkommunenes kostnader. 

Selskapet hadde driftsinntekter på 160,7 MNOK i 2020 
mot 143,2 MNOK i 2019. Økningen skyldes i hovedsak 
økt vannsalg til eierkommunene. 

Kostnadene med vannproduksjonen for eierkommunene 
faktureres etterskuddsvis basert på faktisk forbruk av 
vann. Dette medfører liten risiko knyttet til fremtidige 
resultater ettersom et regnskapsmessig merforbruk 
(underskudd) eller mindreforbruk (overskudd) føres mot 
justeringsfond og avregnes påfølgende år. 

Selskapet viser et positivt netto driftsresultat på 18,2 MNOK. 
Overskuddet er hovedsakelig knyttet til økt vannsalg og 
lavere finanskostnader enn forutsatt. Strøm og nettleie 
utgjorde 5,62 % av driftskostnadene i 2020, mens de 
utgjorde 12,7 % av driftskostnadene i 2019.  
Strømforbruket målt i kWh/m3 vann produsert var i 2020 
0,86 kWh/m3, mens forbruket var 0,82 kWh/m3 i 2019.  
Økningen i forbruket skyldes primært redusert råvanns-
kvalitet, som gir økt behov for energi i renseprosessene. 
Totalt sett har svingningene i kraftprisen og energiforbruket 
i forbindelse med varierende råvannskvalitet stor betydning 
for driftsresultatet.

Selskapets likviditet er tilfredsstillende og utgjorde 
ved årsskiftet 63,3 MNOK i ubundne midler. Av dette 
utgjør 39,9 MNOK lånte, men foreløpig ikke anvendte 
investeringsmidler. NRV 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 tas opp i samsvar med selskapets finans-
reglement.

Med operasjonell risiko menes den risiko for hendelser 

som påvirker selskapets evne til å gjennomføre sitt definerte 
oppdrag. Styret vurderer den operasjonelle risiko som 
moderat, begrunnet i planlagt utbedring av råvannstunellen 
siste halvår 2021.

Strategiplanen for selskapet ble behandlet av representant-
skapet april 2017. «Hovedplan 2020 – 2033» er utarbeidet 
på grunnlag av strategiplanen. 

Selskapet reviderer strategiplanen med mål om å legge 
fram denne for representantskapet høsten 2021. Ny 
hovedplan for perioden 2023 - 2037 vil forholde seg til,  
og bygge på revidert strategi.

Glommas størrelse gir regionen en stor og stabil råvannskilde. 
På bakgrunn av store forandringer i råvannskvaliteten 
gjennom årstidene sammenlignet med tidligere, vil det 
måtte planlegges godt for å bygge fremtidsrettede og 
robuste produksjonsanlegg for å sikre høy kvalitet på 
drikkevannet. Nye myndighetskrav, krav til en mer bære-
kraftig produksjon, befolkningsvekst og endret råvannskvalitet 
gjør at NRV må ha en langsiktig plan. Hovedplanen skal 
gi selskapet og eierne nødvendig oversikt over investeringer 
og tiltak som må realiseres for å kunne levere nok vann 
av fortsatt høy kvalitet

INVESTERINGER
Styret vedtok i 2018 ny prosedyre for risikostyring av 
prosjekter, hvor beslutningspunkter gjøres etter hver fase.
Det er innført faste prosedyrer for kvalitetssikring og 
uavhengig kontroll. Kostnadsestimatene 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 og 
inngåtte kontrakter. 

Samlede investeringer i 2020 var 138,2 MNOK. Med et 
investeringsbudsjett i 2020 på 154 MNOK, er avviket 
på 15,7 MNOK. Avviket skyldes hovedsakelig redusert 
fremdrift på grunn av forhold utenfor selskapets kontroll. 
Det største avviket skyldes tidkrevende prosesser i forbindelse 
med ekspropriasjon av areal for reservevannledning fra 
Ullensaker.

STYRETS KONTROLLOPPGAVE
Daglig leder gir månedlig økonomirapport til styret. Rapporten 
er bygget opp med sikte på å dekke styrets behov for å 
få tilstrekkelig oversikt over driften og selskapets stilling. 
Rapporten dekker områdene økonomi, produksjon, kvalitet, 
leveringssikkerhet, leveringsevne, HMS og utviklingen 

av investeringstiltak. Kvartalsvis vedlegges internkontroll 
rapport for oppfølging av finansreglementet. Styret ber i 
tillegg om særskilte redegjørelser og utfyllende informasjon 
ved behov og mottar 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.

Innkjøp foretas i tråd med lov om offentlige anskaffelser, 
og det foreligger et delegeringsreglement som regulerer 
hvilke anskaffelser som skal behandles av styret. Revisor 
har ikke merknader til regnskapet for 2020.

HMS
Arbeidsmiljøet vurderes som godt. Det er innført elektronisk 
meldesystem for skader og andre vesentlige avvik fra 
normalsituasjonen. Gjennom året er det ikke rapportert 
om arbeidsskader. Det gjennomføres jevnlig vernerunder 
(to ganger i 2020).

Arbeidsmiljøutvalget har i 2020 avholdt fire ordinære og to 
ekstraordinære møter.

Sykefraværet i 2020 var på 3,49 %, hvorav korttidsfraværet 
(<16 dager) utgjør 0,31 %. De tilsvarende tallene for 2019 
var hhv. 4,60 % og 0,41 %. 

BEMANNING OG LIKESTILLING
NRV er en kommunalteknisk virksomhet. 33 % av de 
ansatte er kvinner. I ledergruppen (felles for NRV og 
NRA) er én av seks kvinner. I styret er to av fem valgte 
medlemmer kvinner.

Gjennomsnittsalderen til de ansatte er 44 år. Selskapene 
tilstreber en jevn fordeling mellom kjønnene.

ORGANISASJONEN
NRV IKS har fokus på kostnadsstyring, ressursutnyttelse, 
kvalitet og risikohåndtering. Gjennom ulike interne 
program i avdelingene, adresseres utfordringer og det 

Reservevann Ullensaker; Frogner – Kløfta 41,2 MNOK kostnadsført i 2020 av total ramme 95 MNOK

Kapasitetsøkning Rælingsåsen 25,3 MNOK kostnadsført i 2020 av total ramme 50 MNOK

Oppgradering av pumpestasjon PV17 15,9 MNOK kostnadsført i 2020 av total ramme 45 MNOK

Utvidet hydraulisk kapasitet Hauglifjell 12,7 MNOK kostnadsført i 2020 av total ramme 17 MNOK

Oppgradering av råvannstunell 10,0 MNOK kostnadsført i 2020 av total ramme 85 MNOK

Planlmessig utskifting av eldre ledningsnett 9,7 MNOK kostnadsført i 2020 av total ramme 20 MNOK

Innenfor selskapets låneramme er følgende større investeringer gjennomført eller igangsatt i 2020: 
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sikring av anlegg. I tillegg deltar ansatte på årsstudiene i 
«Beredskap og krisehåndtering for vannbransjen». 
Selskapene er en av initiativtakerne til studiet og to ansatte 
i NRV og NRA IKS avla eksamen våren 2020 og fire 
ansatte startet studiets andre år samme høst.
Selskapet jobber tett med utvalgte myndighetsaktører 
innen sikkerhet og beredskap, slik at selskapets tiltak er 
harmonisert med myndighetskrav. 

50 % av en stilling som spesialrådgiver i gruppe plan 
(NRA), er definert til å ivareta rollen som sikkerhetsleder. 
Denne stillingen rapporterer til daglig leder. 

YTRE MILJØ
NRV forholder seg til de krav som er satt av myndig-
hetene og til de krav og ambisjoner som er besluttet 
for selskapet. Det er i løpet av 2020 ikke rapportert om 
hendelser i driften som har hatt negative konsekvenser 
for miljøet. Alt slam som produseres ved vannbehandlings-
anlegget i Hauglifjell transporteres i rør til NRA sitt renseanlegg 
for videre behandling.

Selskapet har et mål om et redusert energiforbruk pr. m3 
produsert og levert drikkevann. I 2020 økte energiforbruket 
med 4,88 % pr. m3 i forhold til 2019. Målet om årlig reduksjon 
på 1,5 % er med dette ikke oppnådd. 
Gjennom rensing av råvann i 2020 slapp selskapet ut 
21,64 gram CO2 ekvivalent pr. m3 produsert råvann. 
Tilsvarende for 2019 var 21,09 gram CO2 ekvivalent pr. m3 

produsert råvann.
Økningen skyldes i all hovedsak redusert råvannskvalitet 
som medfører en mer krevende renseprosess.

KVALITET OG BEREDSKAP
Krav til drikkevannskvalitet er gitt gjennom drikkevanns-
forskriften. NRV har ikke hatt kvalitetsavvik i forhold til de 
kvalitetskrav som stilles. Selskapet har til nå ikke hatt en 
tilfredsstillende reservevannforsyning. Tiltak for å oppnå 
dette gjennomføres i pågående investeringsprosjekter og 
ved inngåelse av gjensidige reservevannsavtaler. Tiltakene 
er planlagt gjennomført gjennom to ulike faser. Første 
fase er nå avsluttet, og innebar sammenkobling av NRV 
sitt ledningsnett med Oslo, Ullensaker, Aurskog-Høland 
og et par mindre vannverk for å oppnå gjensidige reserve-
vannavtaler. Til sammen utgjør tiltakene anslagsvis 90 % 
av dagens forsyningsbehov. Ved utbedring av råvanns-
tunellen sikres tilstrekkelig totalforsyning gjennom en 
begrenset egenforsyning.
Neste fase omfatter kapasitetsøkning av inngåtte avtaler 
og ledningsnett til å dekke selskapets påregnelige forsynings-
behov i et langsiktig perspektiv. Prosjektene og de gjensidige 
avtalene skal sikre tilstrekkelig vannforsyning ved produksjons-
stans og ivareta vedtak gitt av Mattilsynet.

Bjørn Arne Skogstad* 
Styrets leder  

Inger-Lise Melby Nøstvik* 
Styremedlem 

Anne Strømmen Lycke* 
Styrets nestleder 

Bjørn Brodwall* 
Styremedlem

Torbjørn Øgle Rud* 
Styremedlem

Thomes Trømborg* 
Daglig leder 

Merethe Dalsegg* 
Ansattes representant  

Strømmen, 11. mars 2021
*elektronisk signert

Råvannstunellen som forsyner vannverket med vann fra 
Glomma, har gjennom flere år hatt pågående ras, som 
dersom de ikke utbedres, vil kunne stenge tunellen og 
forsyning av råvann til renseanlegget på Hauglifjell.
Rasene i tunellen er planlagt utbedret siste halvår 2021. 
For å sikre tilstrekkelig og jevn vannforsyning i anleggs-
perioden, er det planlagt og organisert en omfattende 
beredskap i selskapet og forsyning av vann er sikret 
gjennom reservevannavtalene.

30. desember tok et kvikkleireskred i Gjerdrum, kommunens 
hovedvannledning, slik at store deler av Gjerdrum ble 
uten vann. En provisorisk vannledning utenfor rasområdet 
ble etablert, samtidig som 1 000 liter containere med 
nødvann ble plassert på strategiske steder i kommunen. 
Nødvannet ble distribuert via 10 liters poser. Denne 
beredskapen har NRV etablert gjennom nødvannssam-
marbeidet i Stor-Oslo regionen. Styret takker de ansatte 
for den ekstraordinære innsatsen.

ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER
Etter styrets oppfatning gir fremlagt driftsregnskap, 
investeringsregnskap og balanse med noter et riktig bilde 
av selskapets resultat for 2020 og økonomiske stilling ved 
årsskiftet.

Selskapet hadde i 2020 et realisert netto driftsresultat på 
18,26 MNOK. 
Styret foreslår følgende disponering: 
Tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk på 2,611 MNOK 
tilbakeføres og tillegges driftsresultatet.
 
Det gir et samlet beløp 20,877 MNOK som disponeres på 
følgende måte:
 
  • 1,319 MNOK  belastes til disposisjonsfond 
  • 0,468 MNOK  belastes bundet justeringsfond 
  (selvkost NorAnalyse)
  • 22,664 MNOK  godskrives bundet justeringsfond  
  (selvkost vann)

Etter årets disponeringer fremkommer et regnskapsmessig 
selvkostresultat i 2020 på 0 MNOK.

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

Styret ønsker å takke daglig leder og alle ansatte for godt 
utført arbeid i 2020.
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NOTE REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP
2020 2020 2019

Driftsinntekter

Andre salgs- og leieinntekter 10 752 10 585 12 633
Overføringer med krav til motytelse 7 150 026 148 310 130 611
Sum driftsinntekter 9 160 778 158 895 143 243

Driftsutgifter
Personalkostnader 1,6,9 39 004 34 987 37 337
Kjøp av varer og tj. som inngår i foretakets tj. prod. 6,9 57 546 62 467 50 439
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. prod. 9 0 0 1 337
Overføringer 8,9 - 44 0 83
Avskrivninger 2 31 055 40 727 30 494
Sum driftsutgifter 127 561 138 180 119 690

Brutto driftsresultat 33 217 20 715 23 554

Finansposter
Renteinntekter og utbytte 460 200 589
Sum eksterne finansinntekter 460 200 589

Renteutgifter og låneomkostninger 13 305 20 915 15 584
Avdrag på lån 33 163 40 727 31 074
Sum eksterne finansutgifter 46 468 61 641 46 658
Resultat eksterne finanstransaksjoner - 46 007 - 61 441 - 46 069

Motpost avskrivninger - 31 055 - 40 727 - 30 494

Netto driftsresultat 18 265 0 7 979

Interne finansieringstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 5 2 610 0 7 541
Bruk av tidligere års justeringsfond 5 0 0 1 840
Sum bruk av avsetninger 2 610 0 9 381

Overført investeringsregnskapet 5 0 0 0
Dekning av tidligere års regnskap med mindreforbruk 5 0 0 0
Bruk av ubudne fond 5 - 1 319 0 0
Bruk av bundne fond 5 - 469 0 0
Avsatt til disposisjonsfond 5 0 0 3 895
Avsatt til bundne justeringsfond 5 22 664 0 10 854
Sum avsetninger 20 877 0 14 749

Regnskapsmessig mer- / mindreforbruk (-/+) 0 0 2 610

DRIFTSREGNSKAP
01.01. - 31.12. Beløp i NOK 1 000

NOTE REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP
2020 2020 2019

Investeringer
Investeringer i varige anleggsmidler 2,11 138 256 154 000 108 966
Kjøp av aksjer og andeler 2,11 0 0 0
Årets finansieringsbehov 138 256 154 000 108 966

Finansiert slik
Bruk av lånemidler 137 267 154 000 108 966
Inntekter fra salg av anleggsmidler 679 0 0
Tilskudd og refusjoner 310
Mottatte avdrag på utlån 0 0 0
Sum ekstern finansiering 138 256 154 000 108 966

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0
Sum finansiering 138 256 154 000 108 966

Udekket/udisponert 0 0 0

INVESTERINGSREGNSKAP
01.01. - 31.12. Beløp i NOK 1 000

NOTE 2020 2019
Anleggsmidler
Faste eiendommer og anlegg 2  831 479  721 443 
Utstyr, maskiner og transportmidler 2  33 126  36 656 
Pensjonsmidler 1  33 162  28 532 
Sum anleggsmidler  897 766  786 631 

Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer 3,7  49 100  52 503 
Premieavvik 1  2 582  2 862 
Kasse, bankinnskudd 4  64 818  80 138 
Sum omløpsmidler  116 500  135 503 

Sum eiendeler  1 014 267  922 134 

BALANSE - EIENDELER
01.01. - 31.12. Beløp i NOK 1 000
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NOTE 2020 2019
Egenkapital
Disposisjonsfond 5 2 576 3 895
Bundet justeringsfond mindreforbruk 5 29 943 7 279
Bundet justeringsfond NorAnalyse mindreforbruk 5 43 513
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0 0
Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift) 5 0 2 610
Regnskapsmessig merforbruk (Drift) 5 0 0
Kapitalkonto 10 28 514 24 407
Sum egenkapital 61 077 38 705

Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser 1 29 724 26 800
Andre lån 3 879 428 807 591
Sum langsiktig gjeld 909 152 834 392

Kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld 8 44 038 49 038
Sum kortsiktig gjeld 44 038 49 038

Sum egenkapital og gjeld 1 014 267 922 134

Memoriakonti
Ubrukte lånemidler 39 999 72 266
Selvkost 5 29 987 7 792
Motkonto for memoriakontiene - 69 986 - 80 058

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

Inger-Lise Melby Nøstvik* 
Styremedlem

Bjørn Brodwall* 
Styremedlem

Torbjørn Øgle Rud* 
Styremedlem

Thomes Trømborg* 
Daglig leder

Bjørn Arne Skogstad* 
Styrets leder

Strømmen, 11. mars 2021

Anne Strømmen Lycke* 
Styrets nestleder

Merethe Dalsegg* 
Ansattes representant

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

REGNSKAPSPRINSIPPER 
Regnskapet til Nedre Romerike Vannverk IKS har i tråd 
med forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning 
for interkommunale selskaper, god kommunal regnskapsskikk 
(GKRS) herunder regnskapsstandarder og er i tråd med 
ny selvkostforskrift.

Regnskapet til Nedre Romerike Vannverk IKS er finansielt 
orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er 
tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og 
utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av 
anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle 
kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i 
løpet av året, som vedrører selskapets virksomhet, skal 
fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året –  
enten de er betalt eller ikke.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV BALANSEPOSTER 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som 
forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, 
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige 
poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. 
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost 
og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt 
beløp på opptakstidspunktet.

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

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

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

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

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

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

NOTE 1 

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

Pensjon

Pensjonskostnad 2020 2019
Årets pensjonsopptjening, nåverdi  1 853  1 736 
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse  1 040  1 053 
 - Forventet avkastning på pensjonsmidlene  - 1 251  - 1 190 
Netto pensjonskostnad  1 642  1 600 
Administrasjonskostnader  96  93 
Netto pensjonskostnad (inkl. adm.)  1 738  1 693 
Amortisering av premieavvik  387  249 
Øvrige korrigeringer  429   0
Samlet pensjonskostnad  2 554  1 942 

Premieavvik
Innbetalt premie (inkl. adm.)  2 199  2 653 
Administrasjonskostnader  - 96  - 93 
Netto pensjonskostnad  - 1 642  - 1 600 
Årets premieavvik  460  960 

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik, pensjonsforpliktelser og estimatavvik 
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Akkumulert premieavvik 2020 2019
Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.) 2 508 1 797
Årets premieavvik 460 960
Sum amortisert premieavvik dette året 387 - 249
Akkumulert premieavvik 31.12. 2 582 2 508
Beregnet arbeidsgiveravgift 0 354

Akkumulert permieavvik inkl. aga 2 582 2 862

NOTE 1

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik 2020 2019
Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr. 31.12. 29 724 27 014
Pensjonsmidler pr. 31.12. 33 162 28 532
Netto pensjonsforpliktelser pr. 31.12. - 3 438 - 1 518
Beregnet arbeidsgiveravgift (aga) 0 - 214
Netto pensjonsforpliktelser inkl. aga pr. 31.12. - 3 438 - 1 732

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik  

Avstemming netto forpliktelse 2020 2019
Balanseført netto forpliktelse IB 01.01. - 1 518 - 1 779
Netto pensjonskostnad 1 642 1 600
Administrasjonskostnad/rentegaranti 96 93
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.) - 2 199 - 2 653
Brutto estimatavvik - 847 1 221
Netto forpliktelse UB 31.12. - 2 825 - 1 518
Beregnet arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse 0 -214
Netto forpliktelse UB 31.12. - 2 825 - 1 732

NOTE 2

NOTE 4

Anleggsmidler  Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5  Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.  63 316 76 359 4 272 136 406 669 688 950 041
Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01.  - 26 659 - 14 627 - 4 272 - 63 023 - 83 361 - 191 942
Tilgang i regnskapsåret  1 972 357 0 35 584 99 672 137 585

Avgang i regnskapsåret  - 24 0 0 0 0 - 24

Avskrivninger i regnskapsåret  - 5 478 - 2 699 0 - 6 003 - 16 875 - 31 055
Nedskrivning 0 0 0 0 0 0
Bokført verdi pr. 31.12. 33 126 59 390 0 102 965 669 124 864 605

2020 2019
Bundne midler gjelder skattetrekk og utgjør 1 499 759
Ubundne midler utgjør 63 319 79 379
Sum 64 818 80 138

Gjeld sikret ved pant 0 0
Det er i regnskapsåret utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen kr 33,16 mill.
Minimumsavdraget etter kommunelovens § 50 nr. 7 utgjør kr 33,08 mill.

NOTE 3

Kortsiktige fordringer 2020 2019
Andre kortsiktige fordringer med forfall senere enn ett år 0 0
Andre kortsiktige fordringer med forfall tidligere enn ett år 49 100 52 503
Sum 49 100 52 503

Beløp i NOK 1 000

Anleggsmidler

Fordringer og gjeld

Bankinnskudd

Spesifikasjon av estimatavvik

Faktiske midler/forpliktelser 28 532 27 014 28 091 26 312
Estimerte midler/forpliktelser 30 647 28 282 25 530 24 972
Årets estimatavvik 2 114 1 267 - 2 561 - 1 340

0 0 0 0

Akkumulert avvik tidligere år (01.01. dette år) 0 0 0 0
Amortisert estimatavvik dette år - 2 114 - 1 267 2 561 1 340
Akkumulert estimatavvik 31.12. dette år 0 0 0 0

Pensjons-
midler

Pensjons-
midler

Pensjons-
forpliktelser

2020 2019
Pensjons-

forpliktelser

Beløp i NOK 1 000

Beløp i NOK 1 000

Beløp i NOK 1 000

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år 2020 2019
Gjeld til kredittinstitusjoner 713 613 653 105
Sum 713 613 653 105

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 
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NOTE 5 

NOTE 6

2020 2019
Avsetning til disposisjonsfond 2 576 3 895
Avsetning til justeringsfond - NorAnalyse 43 512
Avsetning til justeringsfond - Vann 29 943 7 279
Sum avsetninger 32 563 11 686

Personalkostnader 2020 2019
Lønninger 29 156 28 049
Arbeidsgiveravgift 4 111 3 869
Pensjonskostnader 5 316 4 727
Andre ytelser 420 609
Sum 39 004 37 337

2020 2019
Overført investeringsregnskapet 0 0
Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk 0 0
Avsatt til disposisjonsfond 3 663 2 065
Avsatt til bundne justeringsfond 1 721 1 553
Sum avsetninger 5 385 3 618

Beløp i NOK 1 000

Beløp i NOK 1 000

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS har samarbeidsavtale med Nedre Romerike Vannverk IKS og felles personale.  
Gjennomsnittlig antall årsverk har tilsammen vært 117. 

Personalkostnader fordeles på basis av estimert, virkelig arbeidstid. For 2020 er lønnskostnadene fordelt med 52,0 % på NRV IKS og 
48,0 % på NRA IKS. 

Verdien av egeninnsats på investeringsprosjekter er overført investeringsregnskapet med 25,19 mill. kr mot 16,55 mill. kr i budsjettet.

Fond samt avsetninger/bruk av avsetninger

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

NOTE 6
Beløp i NOK 1 000

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

Lønn 1 497 420 1 562 609
Pensjonskostnader 252 281
Annen godtgjørelse 55 76

Revisor

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 
Revisjon 71 83
Teknisk bistand 40 11
Rådgiving 45 15
Sum 156 109

Ytelser til ledende personer
Daglig leder Daglig lederStyret Styret

2020

2020

2019

2019

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

Årets mindreforbruk på selvkost kr 22 195 mill. er avsatt til bundet justeringsfond. 
Merforbruket på driftsregnskapet i 2020 er avsatt til disposisjonsfond med kr 1 319 mill.

2020 2019
Beholdning av fond Justeringsfond Disp.fond Justeringsfond Disp.fond
IB 01.01. fond 7 791 3 895  1 840 0 
Bruk av fond + endring regnskapsprinsipp tidligere år  0 0  - 4 902 0
Avsatt til fond 22 195  - 1 319  10 854  3 895 
UB 31.12. fond 29 987  2 576  7 792  3 895 

Daglig leder i Nedre Romerike Vannverk IKS er også daglig leder i Nedre Romerike Avløpsselskap IKS og mottar sin lønn i dette selskapet. 
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.
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NOTE 7
Overføringer mellom selskapet, eierkommunene og Nedre Romerike Avløpsselskap IKS

Beløp i NOK 1 000 og er inkl. mva.

Kommunen som kunde av  selskapet Inng. balanse Bevegelse Utg. balanse Oms. i perioden
Gjerdrum kommune 1 223 8 1 232 7 125
Lillestrøm kommune 10 877 3 872 14 749 99 234
Lørenskog kommune 4 880 1 421 6 301 51 021
Nittedal kommune 2 269 962 3 231 31 536
Rælingen kommune 1 153 367 1 520 18 138
Nedre Romerike Avløpsselskap IKS 758 432 1 190 104

Kommunen som leverandør til selskapet
Gjerdrum kommune 0 0 0 0
Lillestrøm kommune - 12 - 7 - 18 - 249
Lørenskog kommune 0 0 0 - 77
Nittedal kommune - 15 15 0 - 20
Rælingen kommune 0 0 0 0
Nedre Romerike Avløpsselskap IKS - 5 827 - 2 506 - 8 333 - 73 996

2020 2019
Resultat før skatt - 393 376
Permanente forskjeller 1 0
Endring i midlertidige forskjeller 43 41
Fremførbart underskudd 0 - 43
Årets skattegrunnlag - 349 373

Årets betalbare skatt 0 82
Endring utsatt skatt - 14 1
Virkning av endring i skatteregler - 72 0
Sum skattekostnad - 86 83

Midlertidige forskjeller
Anleggsmidler 62 105
Fremførbart underskudd 0 0
Grunnlag utsatt skatt 62 105

Utsatt skatt 14 23

NOTE 8
Skatt

Årets skattekostnad fremkommer slik

Nedre Romerike Vannverk 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.

NOTE 9 

NOTE 10

Selvkostberegning - etterkalkyle

Kapitalkonto

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 gebyrsatser og selvkostkalkyle. Kapitalkostnader 
består av kalkulatoriske renter og avskrivninger og inngår i selvkostberegningen.

Beløp i NOK 1 000

Beløp i NOK 1 000

Beløp i NOK 1 000

NRV Vann NorAnalyse 2020 2019
Driftsinntekter 160 778 152 139 8 639 158 895 143 243
Driftsutgifter 96 506 87 687 8 819 97 454 89 196
Indirekte kostnader - kalkulatoriske renter 11 282 11 247 35 20 915 16 511
Avskrivninger 31 055 30 797 258 40 727 30 494
Selvkostresultat (overskudd + / underskudd -) 21 935 22 407 - 473 - 200 7 042
Selvkostandel 116 % 117 % 95 % 100 % 105 %

IB justeringsfond 7 791 7 279 512 7 791 1 840
Årets selvkostresultat 21 935 22 407 - 473 0 7 042
Avsetning til justeringsfond fjorårets resultat 0 0 0 0 3 688
Bruk av justeringsfond - prinsippendring tidligere år 0 0 0 0 - 4 902
Kalkulert renteinntekt / -kostnad justeringsfond 261 257 4 0 123
UB justeringsfond 29 987 29 943 44 7 791 7 791
Ingen selvkostfond eldre enn 2 år.

2020 2020 2019 2019
Debet Kredit Debet Kredit

Inngående balanse pr. 01.01. 24 407 24 178
Investering i anleggsmidler 137 585 108 966
Avskrivninger 31 055 30 543
Avdrag på lån 33 163 31 074
Endring i netto pensjonsforpliktelse 1 706 302
Bruk av lån 137 267 108 966
Salg 24 0
Utgående balanse, pr. 31.12. 28 514 24 408

196 861 196 861 164 218 164 218



44   45   

NOTE 11
Vesentlige forhold

Årets samlede investeringer ble 138,2 mill. kr som er en oppgang fra 108,9 mill. kr i 2019, men lavere enn budsjettert. Økningen 
skyldes igangsatt utbygging på ledning for utveksling av reservevann mellom NRV og Ullensaker, samt utskifting av risikoledning mot 
Nittedal. Tiltakene har imidlertid ikke fått forventet fremdrift grunnet ulike ytre forhold. Ullensakerledningen grunnet forsinket tilgang på 
grunn, og Nittedalledningen grunnet raset på Li i 2019. 
Investeringsbehovet forventes økende i årene fremover grunnet behov for utbygging av ny kapasitet, både når det gjelder produksjon 
og distribusjon. 

De største investeringene i 2020 er
Vannledning fra Frogner - Kløfta 41,22 MNOK
Kapasitetsøkning Rælingsåsen 25,35 MNOK
Oppgradering av pumpestasjon PV17 15,87 MNOK
Utvidet hydraulisk kapasitet Hauglifjell 12,75 MNOK
Oppgradering av råvannstunellen 9,99 MNOK
Planmessig utskifting av eldre ledningsnett 9,68 MNOK

Følgende mengder vann er levert eierkommunene Antall m3 vann
Lørenskog kommune  3 957 118 
Rælingen kommune  1 593 005 
Lillestrøm kommune  8 166 713 
Nittedal kommune  2 710 680 
Gjerdrum kommune  429 547 
Sum  16 857 063 

NRV har gjensidige reservevannsavtaler med Aurskog-Høland kommune og Oslo kommune. Det har gjennom året vært flere anledninger 
med behov for utveksling av vann. Det er tidligere avtalt at leveransene skal utjevnes over tid og NRV rapporterer status for utvekslingen 
mot våre samarbeidspartnere.

Saldo antall m³ vann Oslo kommune
Aurskog-

Høland kommune
Inngående balanse - 461 126 - 296 823 - 164 303
Leveranse i 2020 317 444 449 513 - 132 069
Fakturert - 41 567  - 41 567 
Utgående balanse - 185 249 111 123 - 296 372
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Til styret i Nedre Romerike Vannverk IKS – interkommunalt samarbeid

Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Nedre Romerike Vannverk IKS som viser et ordinært resultat på           
TNOK 33 217 og et regnskapsmessig mindreforbruk på TNOK 18 265. Årsregnskapet består av balanse per 
31. desember 2020, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og
noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

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

Grunnlag for konklusjonen

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

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

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

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

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

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide kommuneloven med tilhørende 
regnskapsbestemmelser i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale 
selskaper og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som 
den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, 
verken som følge av misligheter eller feil.
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Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at 
en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil 
avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet 
kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

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

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

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

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

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

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

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

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

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

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

Sandefjord, 16. mars 2021
KPMG AS 

Øystein A. Kvåse
Statsautorisert revisor
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