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god kapasitet for en region i vekst

Med vedtak på NRVs nye hovedplan vil vi fortsatt 
ha en stor portefølje av prosjekter. Ca. 300 mill. kr 
skal investeres og en vesentlig andel skal brukes 
til å bedre leveringssikkerheten for drikkevann.

I forrige hovedplanperiode ble arbeidet med en 
nødvendig utvidelse av produksjonskapasiteten i 
Hauglifjell fullført. Flere andre større prosjekter 
ble også gjennomført, og vannbehandlingsanlegget 
innfrir i dag alle formelle krav til behandlingsløsning. 

I neste fireårsperiode vil selskapet intensivere  
arbeidet med å etablere gode løsninger for alternativ 
forsyning (reservevann). Om noe skulle inntreffe  
som setter hele eller deler av den ordinære 
produksjonen ut av drift, så ville ikke NRV i dag 
kunne trekke veksler på en reserveforsyning med 
tilstrekkelig kapasitet. Dagens reserveforsyning 
gir heller ikke fullgod kvalitet på drikkevannet. 
Den primære løsningen for NRV ville være å 
knytte seg til andre godkjente vannverk for en 
gjensidig reservevannsdekning.

I tillegg vil selskapet i neste fireårsperiode 
fortsette å skifte ut, og i noen sammenhenger 
dublere ledningsstrekk som er av dårlig kvalitet.

Vi har en kompetent og ansvarsfull organisasjon 
som er beredt til å møte disse utfordringene, men 
vi vil i 2014 ha behov for noe økt bemanning og 
vil foreta enkelte endringer av organiseringen av 
selskapet. Dette er nødvendig for å sikre en 
rasjonell og godt styrt prosjektgjennomføring.

Når vi kombinerer dette med kostnadseffektiv 
drift, gode teknologivalg og fokus på kontinuerlig 
forbedring, så er vi godt rustet til å ivareta vårt 
samfunnsansvar. Da vil også vårt fremtidsmål om 
å være anerkjent som ledende være oppnåelig.

Den gode produksjonskapasiteten som selskapet 
i dag har, åpner for muligheten av å levere vann 
til andre kommuner. NRV har det siste året fått 
flere forespørsler om dette. Et større vannsalg vil 
gi redusert vannpris, til glede for alle som deltar 
i samarbeidet. NRV kan legge til rette for slike 
leveranser, men det er selskapets eiere som tar 
beslutningen.
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SELSKAPETS VIRKSOMHET 
Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) har som formål å produsere og levere drikkevann fram til nærmere 
definerte leveringspunkter i eierkommunene Fet, Sørum, Nittedal, Lørenskog, Rælingen og Skedsmo.

Selskapets ansvar omfatter alle anlegg som er nødvendige for å levere vann en gros, herunder også  
reservevannsanlegg.

•  DRIFTSSIKKERHET OG EFFEKTIVITET 

•  KOMMUNIKASJON 

•  KOMPETANSEUTVIKLING 

•  HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

•  MILJØ

•  GJENNOMFØRINGSEVNE

Visjonen vår består av tre elementer:
 
•  KJERNEFORMÅLET —     ”RENT VANN –  
    beskriver hva vi er etablert for å ivareta.    FOR DEG, MILJØET OG FREMTIDEN!” 

•  KJERNEVERDIENE —      ANSVAR, KVALITET, POSITIVITET,  
    forteller hvilke verdier vi søker mot å etterleve.   SAMARBEID OG NYTENKNING 

•  FREMTIDSMÅLET —       ”VI SKAL VæRE ANERKJENT  
    er det vi strekker oss mot å nå frem mot år 2020.   SOM LEDENDE I VA-BRANSJEN.” 

SELSKAPETS VISJON 

I strategiplanen vår har vi valgt å fokusere på seks strategiske områder. 
Disse er:

Figuren nedenfor viser utviklingen av vannsalget de siste 12 årene.

VANN – VÅRT VIKTIGSTE 
NæRINGSMIDDEL 
I stadig flere sammenhenger snakker man om 
vannet som verdens viktigste ressurs og i global 
sammenheng er vann et knapphetsgode. Kraftig 
befolkningsvekst, urbanisering og en økende 
levestandard gjør at verdens vannforbruk er raskt 
økende. Klimaendringer påvirker tilgangen og 
kvaliteten på vann til drikkevannsformål, og 
teknologiske nyvinninger er nødvendig å utvikle 
og ta i bruk.

I Norge er vi så heldige og ha god tilgang på vann, 
men flere vannverk har begynt å merke  
klimaendringenes påvirkning av råvannskvaliteten. 
Løsningen vil ofte være å bygge bedre rense-
løsninger. NRV får vann fra Glomma og har derfor 
i utgangspunktet en svært robust renseløsning.

I Vannbransjen snakker vi ofte om å levere NOK, 
GODT og SIKKERT VANN om vår viktige 
samfunnsmessige oppgave. NOK handler om at vi 
skal kunne levere etterspurt vannmengde. GODT 
handler om at vi skal levere et drikkevann som 
tilfredsstiller alle formelle krav til kvalitet, og at 
det skal oppleves som et godt bruks- og drikkevann. 
SIKKERT handler om at vi skal kunne levere 

NOK og GODT hele tiden, uten avbrudd eller 
konsekvenser for kommunen eller kommunens 
abonnenter.

Hva er så status for GODT, NOK og SIKKERT 
VANN i NRV?

Kapasitet og mengder (NOK VANN)
Etter utbyggingen av en ny behandlingslinje i forrige 
hovedplanperiode ble produksjonskapasiteten  
utvidet til 100 000 m3/døgn. I 2013 leverte vann-
verket 44 000 m3/døgn i gjennomsnitt.

Lekkasjereduksjoner utsetter behovet for investeringer 
i ytterligere økt kapasitet hos NRV og gir mulighet 
for eventuell levering til andre kommuner. Slik vil 
også flere kunne dele på produksjonskostnadene, 
som for en stor del er faste.

Pr. i dag mottar 144 000 personer drikkevann fra 
NRV, i tillegg til industri og næringsvirksomhet. Vi 
leverer vannet frem til tyngdepunkter i leveringsom-
rådet, mens kommunene sørger for distribusjonen til 
abonnent. Vannforbruket følger befolkningsveksten, 
men øker ikke like raskt som denne. Tiltak mot 
lekkasjer og bedre kvalitet på nye ledninger til en 
økende befolkning sikrer dette.
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År/ 2010 2011 2012 2013
Kommune Vannsalg Spes. forbruk Vannsalg Spes. forbruk Vannsalg Spes. forbruk Vannsalg Spes. forbruk

(m3/år) (l/pe*d) (m3/år) (l/pe*d) (m3/år) (l/pe*d) (m3/år) (l/pe*d)
Skedsmo 5 867 690 339 5 690 098 320 5 391 767 298 5 516 641 300
Lørenskog 4 325 736 368 3 420 261 285 3 333 261 274 3 656 033 295
Rælingen 1 830 994 324 1 932 090 335 1 634 198 279 1 672 135 281
Fet 772 045 257 865 160 265 889 224 267 981 892 289
Sørum 1 024 926 241 1 046 645 238 1 021 156 225 1 045 343 225
Nittedal 2 141 517 314 1 932 440 268 1 818 323 248 1 888 557 252

Tabellen nedenfor viser totalt vannsalg i m3 og i liter pr. person og døgn. Levering til næringsvirksomhet 
inngår i tallene mens levering til større industrivirksomheter i Skedsmo, Lørenskog og Nittedal er trukket 
fra. Et mål vil være å komme under 220 l/pe*d. Det antas at Skedsmo og Lørenskog vil ha størst utfordring 
med å nå et slikt mål pga. sin store andel av næringsvirksomhet.

fordeLing av vann i 2013

70 % av vannet som 
leveres frem til kom-
munalt nett når frem 
til forbruker, mens  
ca. 30 % forsvinner på 
veien i lekkasjer.

lekkasje på NRVs 

nett - 5,9 %

16 mill. m3 

144 000 innbyggere

husholdning lekkasje næring industri
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“Nok vann , Godt vann , Sikkert vann”

Leveringssikkerhet (SIKKERT VANN)
Alternativ forsyning
Sikker levering handler om å ha gode driftsrutiner 
og om stadig å forbedre disse. Det handler også om 
å fange opp og håndtere uforutsette hendelser på 
en god måte når de oppstår. Dette er en viktig del 
av NRVs hverdag. Til sist handler sikker levering 
om å ha gode alternative løsninger tilgjengelig når 
situasjonen krever det.

Selskapet oppfyller pr. i dag ikke kravet til  
alternativ forsyning, verken i forhold til kvalitet 

eller mengde. Alternativ forsyning innebærer å ha 
tilstrekkelige mengder av reservevann tilgjengelig 
når hovedkilden eller deler av forsyningssystemet 
svikter.

Rørnettets tilstand
NRV har ca. 100 km med vannledninger.  
Hyppigheten og omfanget av lekkasjesituasjoner 
viser at tilstanden ikke er tilfredsstillende for en  
del rørledninger laget av duktilt støpejern. 

Gjennomsnittsverdier for råvann (Glomma), forsyningsvann, og nettvann    2013
Krav er iht. til Forskrift om vannforsyning og drikkevann, 01.01.02  

Parameter Enhet Råvann Forsyningsvann
Største tillatte 
konsentrasjon Nettvann

Største tillatte 
konsentrasjon 
hos abonnent

Sensoriske parametere
Farge mg Pt/l 24 <2 20 <2 20
Lukt 1 normal normal normal
Smak 1 - normal normal

Turbiditet FNU 4,4 <0,10 1 0,16 4

Mikrobiologiske parametere 
Kimtall, 22°C ( 3 dager ) / ml 530 5 [ 100 ] 4 [ 100 ]

Koliforme bakterier /100 ml 450 <1 <1 <1 <1

Escherichia coli /100 ml 80 <1 <1 <1 <1

Intestinale enterokokker /100 ml 30 <1 <1 <1 <1

Clostridium perfringens /100 ml 9 <1 <1 <1 <1

Kjemiske og fysiske parametere 
Konduktivitet v/ 25°C mS/m 4,4 8,9 250 9,3 250
pH ( Surhetsgrad ) pH 7,2 7,6 6,5-9,5 7,8 6,5-9,5
TOC 2 mg C/l 4,1 2,4 5,0 - 5,0

Andre parametere
Parameter Enhet Råvann Forsyningsvann krav Nettvann

Hardhetsgrad d°H 1,8

Kalsium mg Ca/l 11,7 11,5

<   betyr mindre enn
Anm.1: Terskelverdimetoden er ikke brukt, men lukt og smak er vurdert
Anm.2: TOC betyr Total Organisk Karbon

Gjennomsnittsverdier for råvann(Glomma), forsyningsvann og nettvann 2013. 
Krav er iht. Forskrift om vannforsyning og drikkevann, 01.01.02. 

Kvalitet (GODT VANN)
NRV oppfyller i dag alle krav til behandling av drikkevannet, og til kvalitet på forsyningsvann iht. Drikke-
vannsforskriften. Dette gjelder leveranser fra hovedvannverket i Hauglifjell som henter råvann fra Glomma 
og derfor har en svært robust renseløsning. 
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NRV HAR UTARBEIDET NY  
HOVEDPLAN
Arbeidet med ny hovedplan har hatt stor oppmerk-
somhet i 2013 og har involvert mange både i og 
utenfor selskapet. For NRV har det vært viktig med 
en involverende prosess med kommunene for å 
få synliggjort deres mål og ambisjoner, og hvilke 
forventninger de har til utvikling i egen kommune. 
Slik har NRV igjen kunnet definere sine mål og 
aktiviteter. I arbeidet med hovedplanen har det 
vært avholdt 7 prosjektmøter med deltagelse fra 
eierkommunenes fagavdelinger.

Behovet for bedring av leveringssikkerheten har 
resultert i følgende mål for kommende  
hovedplanperiode: 

•  NRV skal sikre tilstrekkelige mengder med  
    reservevann av godkjent kvalitet fra andre  
    vannverk, med 75 % dekning innen 2018 og  
    100 % dekning innen 2020.

•  NRV skal øke leveringssikkerheten til eier- 
   kommunene gjennom å skifte ut og dublere  
   prioriterte ledningsstrekk.

LEDNINGSNETTET ER MODELLERT
I arbeidet med ny hovedplan ble hele lednings-
nettet til NRV lagt inn i en datamodell. Hensikten 
var å kunne simulere ulike driftssituasjoner, særlig 
med levering og mottak av reservevann til/fra 
andre godkjente vannverk. Gjennom dette arbeidet 
har man fått avdekket noen kritiske ledningsstrekk 
og fått verdifulle innspill til dimensjonering av 
nye ledningsstrekk.

NRV ER NÅ MILJØSERTIFISERT
Miljø er et av selskapets strategiske fokusområder 
og har følgende målsetninger:

• Vi skal være miljøsertifiserte

• Vi skal redusere forbruket av ikke fornybare  
   ressurser.
 
• Vi skal være i forkant når det gjelder forbedring i 
   forhold til påvirkning av det ytre miljø.

disse har vi selv tatt initiativ til. Potensialet til å nå 
ulike målgrupper med informasjon er m.a.o. langt større.

Av lokale arrangement har vi støttet og deltatt aktivt 
med stand ved arrangering av Sagelvafestivalen på 
sankthansaften 2013.

Vi var også en aktiv deltager og støttespiller ved 
arrangering av Bingsfossjubileet 21.09.2013. Vår 
deltagelse omfattet den delen av jubileet som innebar 
lysvandring og underholdning ved Hammeren 
og Bingen lenser. NRV har sin inntaksstasjon for 
råvann fra Glomma ved Hammeren, og fikk mange 
besøkende hit, ikke minst som følge av at det var 
satt opp flere båtavganger mellom Sørumsand og 
vår brygge ved Silhuset på Hammeren. Arrange-
mentet hadde fokus på bruken av Glomma før og 
nå, og NRV stilte med egen stand. Dette var også 
en arena for det mangfold kommunen kunne presentere 
gjennom organiserte og frivillige aktiviteter. Og 
Sørum kommunes befolkning kjente sin besøkelsestid 
med mange fremmøtte. 

NRV er aktiv i ulike fora og fagsamlinger hvor 
sentrale spørsmål for utvikling av bransjemessige 
standarder og nytt regelverk blir tatt opp. Samlingene 
er også viktige for erfaringsoverføring, og her er 
særlig Norsk Vann og Vannforeningen sentrale aktører.

Gjennom deltagelse i Vannforsk overvåker NRV 
nyvinninger innenfor innovasjon og forskning, og 
er også aktiv deltager i et pågående prosjekt. 

MØTER MED KOMMUNENES  
FAGAVDELINGER
I 2013 har det vært avholdt flere prosjektmøter i 
tilknytning til arbeidet med en ny hovedplan for 
NRV, hvor representanter for eierkommunenes 
fagavdelinger har deltatt.

Gjennom hovedplanprosessen har NRV/NRA og 
eierkommunene besluttet å starte opp et prosjekt-
samarbeid/nettverk knyttet til konkrete temaer. I 
et første møte vil organisering av arbeidet og valg 
av temaer være på dagsorden. Videre vil det være 
aktuelt å finne fram til konkrete mål og gevinster 
for partene i samarbeidet.

Management SystemCertificate
To certify conformity with  //  Godkjent overensstemmelse med

the Management System Requirements of  //  Styringssystemkravene i henhold tilNS-EN ISO 9001:2008
awarded  //  tildelt

Manufacturing/supplying following products/services:

for produksjon/leveranse av følgende produkter/tjenester:NRV IKS leverer drikkevann til seks eierkommuner

NRA IKS mottar og renser avløpsvann fra tre eierkommuner
Certificate No  // Sertifikat nr.: 

822
First issued  //  Utstedt første gang: 2009-12-02

Valid until  //  Gyldig til: 2015-12-02Issued  //  Utstedt: 2014-02-03Audit: Annual  //  Oppfølging: Årlig

Managing Director  //  Daglig leder

Lead Auditor  //  Revisjonsleder

                                     Strandveien 22, 2010 Strømmen

Rent vann - for deg, miljøet og fremtiden

Management SystemCertificate
To certify conformity with  //  Godkjent overensstemmelse med

the Management System Requirements of  //  Styringssystemkravene i henhold tilNS-EN ISO 14001:2004
awarded  //  tildelt

Manufacturing/supplying following products/services:

for produksjon/leveranse av følgende produkter/tjenester:NRV IKS leverer drikkevann til seks eierkommuner

NRA IKS mottar og renser avløpsvann fra tre eierkommuner
Certificate No  // Sertifikat nr.: 

1268
First issued  //  Utstedt første gang: 2014-02-03

Valid until  //  Gyldig til: 2015-12-02Issued  //  Utstedt: 2014-02-03Audit: Annual  //  Oppfølging: Årlig

Managing Director  //  Daglig leder

Lead Auditor  //  Revisjonsleder

                                     Strandveien 22, 2010 Strømmen

Rent vann - for deg, miljøet og fremtiden

Prosessen fram til en sertifisering pågikk gjennom 
2013 og selskapet er fra 2014 formelt sertifisert etter 
ISO 14001. Det kontinuerlige forbedringsarbeidet 
vil nå fortsette gjennom regelmessige interne og 
eksterne revisjoner, bruk av avvikssystemet og 
endringer i systemet der vi ser behov for det.

Til energiforbruket har vi lagt følgende ambisjon:

•  Forbruket pr. m3 behandlet og levert vann skal 
   årlig reduseres med 1,5 %.

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI
er et annet av selskapet strategiske fokusområder 
hvor vi slår fast at vi skal ha en informasjonsflyt 
som øker effektiviteten, bedrer arbeidsvilkårene  
og styrker selskapenes omdømme. I tillegg skal 
kommunikasjon bidra til velfungerende mellom-
menneskelige forhold.

I 2013 utarbeidet selskapet en egen strategi for 
ekstern og intern kommunikasjon. Det er også 
utarbeidet en plan for gjennomføring av tiltak, 
og en intern arbeidsgruppe vil sørge for løpende 
prioritering og iverksettelse av tiltak.

HENVENDELSER OM VANN- 
LEVERING TIL GJERDRUM  
KOMMUNE OG FLATEBY VANNVERK
Gjerdrum kommune driver et kommunalt vann-
verk for størstedelen av befolkningen i sin kom-
mune. Flateby vannverk er privat. NRV har fått 
forespørsler om betingelser og muligheter for 
levering av vann til begge vannverkene.

NRV har ikke anledning til å levere til private, og 
det må forutsettes at en eventuell fremtidig avtale 
for Flateby vil skje med Enebakk kommune. 

Gjerdrum har signalisert at de må beslutte en 
fremtidig løsning i løpet av første halvår 2014, 
og vil i den forbindelse vurdere flere alternativer. 
Tilknytning til NRV er et av disse. 

BESØK, INFORMASJON OG SAMARBEID
NRV ønsker å styrke selskapets omdømme og da er 
det viktig å vise hvem vi er og hva vi kan. 

Gjennom året har vi fått 25 besøk (fra totalt ca. 450 
personer) til vannverket i Hauglifjell. Ingen av 

aktueLLe saker  
i 2013

10   
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DET HAR VæRT MANGE  
LEKKASJESITUASJONER, MEN INGEN 
HAR PÅVIRKET VANNLEVERINGEN
Gjennom 2013 har det oppstått hele 11 lekkasje-
situasjoner, som har krevd rask oppfølging. NRV 
har gode rutiner for å avdekke og utbedre lekkasjer. 
Derfor har de ikke hatt konsekvenser for vannleveringen 
til kommunene eller deres abonnenter.

En særskilt utfordring ble det å utbedre en lekkasje 
som oppstod på hovedledningen som krysser 
Nitelva ved Hvam. Et prioritert tiltak for 2014 blir 
å krysse Nitelva med en ny ledning i parallell med 
den eksisterende, da dette er en sårbar strekning. 
Grunnundersøkelser ble gjennomført i 2013.

En annen utfordring for selskapet var å utbedre 
6 av lekkasjene i løpet av en 10-dagers periode i 
sommerperioden. Hendelsene fikk konsekvenser 
for ferieavviklingen for enkelte ansatte, men alle ut-
bedringene ble gjennomført med eget mannskap og 
utstyr. Den raske mobiliteten og gode håndteringen 
av disse situasjonene, er et uttrykk for selskapets 
fokus på beredskap, og på alltid å kunne levere.

FLERE KILOMETER MED NYE 
LEDNINGER ER LAGT I 2013
Totalt er ca. 4,4 km med nye ledninger satt i drift 
i løpet av 2013. Disse berører tiltak i Skedsmo og 
Fet kommune i forbindelse med etablering av ny 
4-felts vei (Rv. 22), reservevannsledning i Sørum 
for tilknytning til Aurskog-Høland og utskifting 
av ledninger i Nittedal (Rotnes-Strøm bru). 

NY ADGANGSKONTROLL ER I DRIFT
Det er foretatt investeringer i en oppgradert 
områdesikring og adgangskontroll av vannverket 
i Hauglifjell. Tiltaket følger av vurderinger gjort i 
selskapets ROS-analyse. Adgangskontrollen vil gi 
en enklere og mer sikker og oversiktlig styring av 
den enkeltes tilgang til anleggene.

FLERE TILTAK I SELSKAPETS NYE 
HOVEDPLAN HAR VæRT UNDER 
PLANLEGGING I 2013
Høydebassenget på Hektner var med som tiltak 
også i forrige hovedplanperiode. I 2013 gjennomført 
et forprosjekt for selve bassenget og det tilhørende 
ledningsanlegget. Nye ledningsstrekk for prosjektet 
Rotnes-Strøm bru i Nittedal er ferdig prosjektert 
og det foreligger en rammetillatelse for etablering 
av nødvendige tiltak for reservevannsforsyningen 
fra Oslo over Skillebekk. Alle disse er ført opp som 
tiltak i ny hovedplanperiode (2014-2017). Videre er 
store deler av reaktiveringsanlegget for kull (som 
ikke lenger er i bruk) demontert. Dette vil gi 
muligheter for oppgradering av kontorer og 
garderobe i eksisterende bygg (tiltak i ny hovedplan).

VALG AV FDV-SYSTEM
I 2013 valgte NRA og NRV en leverandør til et 
FDV-system (forvaltning, drift og vedlikehold),  
ut fra et ønske om å bedre driftssikkerheten på  
anleggene og øke vår gjennomføringsevne. 
Sistnevnte er et av selskapets prioriterte fokusområder.

rapportering av driften

“Ingen lekkasjesituasjoner  
har påvirket vannleveringen!”
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• Vi bryr oss om hverandre og jeg sier ifra for din sikkerhet!

• Vi sier stopp og ber om hjelp dersom noe føles usikkert!

• Vi rydder og rengjør alltid etter oss!

• Vi planlegger jobber og forbereder oss godt.

• Vårt utstyr er i forskriftsmessig stand og vi bruker det riktig.

• Vårt arbeidsmiljø fremmer arbeidslyst og tilstedeværelse. 

HMS-PLAKATEN

DU HAR ANSVAR FOR EGEN HELSE OG
BIDRAR TIL EN TRYGG OG SKADEFRI ARBEIDSPLASS!

Verneombudene utgjør en viktig del av selskapenes 
HMS arbeid. De deltar aktivt i to årlige vernerunder 
i tillegg til det daglige fokuset på HMS. Verne-
ombudene møtes regelmessig i verneombudsmøter 
og har også regelmessig dialog med leder for 
verneområdet.

Arbeidsmiljøutvalget i NRV og NRA har i 2013 
gjennomført fire ordinære møter. Utvalget består av 
tre representanter fra de ansatte, tre fra ledelsen og 
en representant fra bedriftshelsetjenesten.

NRA og NRV er IA-bedrifter og jobber systematisk 
for et godt arbeidsmiljø hvor vi tar vare på hverandre. 
Målet er et sykefravær på under 4,5 % (kort og 
langtidsfravær). For 2013 var sykefraværet i NRV 
og NRA samlet på 4,8 %.

HMS
HMS er et av selskapets fokusområder og har en 
viktig plass i arbeidshverdagen til alle ansatte. 
Fokuset i det daglige arbeidet er “stopp opp – tenk 
HMS”. Sikkerhet kommer først og arbeidsoppgaver 
skal planlegges med tanke på å avdekke potensielle farer. 

NRV har fokus på å etablere gode rutiner, og i  
tilfeller hvor dette ikke er etablert skal det foretas  
en “sikker jobb analyse”. NRV har i 2013 en  
innrapportert skade som har medført sykefravær. 
Målet er at vi ikke skal ha arbeidsrelaterte skader.

For å lære av hendelsene vi har hatt, er det innarbeidet 
en rutine med evalueringsmøter. Gjennom slike 
møter i 2013 har selskapet endret flere arbeidsrutiner 
for å redusere sannsynligheten for at noe tilsvarende 
skal skje igjen.

I 2012 ble det laget en overordnet HMS handlings-
plan. Alle avdelinger har på bakgrunn av denne 
utarbeidet lokale handlingsplaner for 2013, som er 
systematisk fulgt opp gjennom året.

“Stopp opp - tenkt HMS”
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KVALITET
NRA og NRV er sertifisert iht. ISO 9001. I 2013 
gjennomførte Teknologisk Institutt en oppfølging 
av sertifiseringen. Dette resulterte i 0 avvik,  
0 merknader og 3 forbedringsforslag.
 
I tillegg til eksterne revisjoner gjennomføres det 
regelmessig interne revisjoner i selskapene, i 2013 
innenfor 8 ulike områder. Ledelsen har årlig en 
gjennomgang av styringssystemet med fokus på om 
det fungerer etter hensikten. Det arbeides hele tiden 
mot gode rutinebeskrivelser og dokumentasjonsrutiner. 
Alle disse aktivitetene er viktige i arbeidet med en 
kontinuerlig forbedring.

Som et annet viktig verktøy for å oppnå en 
kontinuerlig forbedring oppfordres alle ansatte om 
å melde inn avvik og forbedringsforslag. I 2013 ble 
det registrert 177 avvik eller forbedringsforslag. 
Disse følges systematisk opp.

NorAnalyse er akkreditert etter ISO 17025 innenfor 
kjemiske og mikrobiologiske analyser, samt  
akkreditert prøvetaking. For NRA er det stilt krav 
om at prøvetakingen skal gjennomføres akkreditert, 
og driftspersonalet i NRA gjennomfører den  
akkrediterte prøvetakingen som kontrahert personale. 
NorAnalyse har årlig oppfølging fra  
Norsk Akkreditering.

EKSTERNE TILSYN
I 2013 gjennomførte Mattilsynet et tilsynsbesøk i 
NRV. Det ble ikke avdekket forhold som har med-
ført oppfølging fra selskapets side. I februar 2013 
fikk NRV en endringsgodkjenning som omfatter 
UV-anlegget.

KOSTNADSUTVIKLING 2009 - 2013
Driftskostnadene nedenfor er oppgitt eksklusive 
rente- og avdragskostnader. Kostnader til prosjekter 
som etter regelverket skal føres på drift, er trukket 
fra, samt strøm og nettleie. Det er også NorAnalyses 
kostnader, som er et eget selvkostområde. På linje 2 
er driftskostnadene redusert for pris- og lønnsvekst 
(kommunal deflator), slik at det som fremkommer 
av kostnadsendringer i prosent kan knyttes opp til 
aktivitetsendringer i selskapet.

I forhold til år 2009 har selskapet en netto kostnads-
endring på hhv. + 10 % (målt i kr/m3 drikkevann) 
og + 2 % (målt i kr/person tilknyttet). Endret nivå 
på pensjonsinnbetaling fra 2009 til 2010 og økning 
i bemanningen i selskapet er viktige forklaringer til 
kostnadsøkninger.

2009 2010 2011 2012 2013
Driftskostnader (mill. kr) 32,4 36,3 38,8 41,5 41,9
Driftskostnader uten inflasjon (i 2009 kr) 32,4 35,1 36,1 37,3 36,6
Vannsalg (mill. m³/år) 15,6 17,3 16,2 15,4 16,1
Driftskostnad i kr/m³ 2,07 2,03 2,22 2,42 2,27
Kostandsendring kr/m³ ift 2009 -2 % 7 % 17 % 10 %
Driftskostnad i kr/person 250 262 261 265 255
Kostandsendring kr/person ift 2009 5 % 5 % 6 % 2 %

Driftskostnader er ekskl. kapitalkostnader (renter og avdrag/avskrivninger) og strømkjøp til videresalg (berører årene 2009 og 2010). 
Kostnader til prosjekter som etter regelverket skal føres på drift, er fratrukket. Det er også Noranalyses kostander, som er eget selvkostområde. 
Driftskostnader er videre redusert for inntekter fra andre aktiviteter enn kommunens selvkost samt for strøm og nettleie.  

FORDELING AV UNDERSKUDD FRA 2012
I 2012 gikk NRV med ca. 2,1 mill. kr i underskudd. Kommunene er fakturert 
for dette underskuddet i 2013 i samsvar med fordelingen av vannkjøpet i 2012.

DE STØRSTE INVESTERINGENE I 2013
Tabellen viser de største enkeltinvesteringene i løpet av fjoråret.

Investeringstiltak Investeringskostnad
(mill. kr)

Dublering/omlegging av rørledning til Fet kommune 4,7
Reservevann Aurskog-Høland 4,7
Doseringsrom for lut og klor 2,0
Skallsikring og adgangskontroll i Hauglifjell 1,5
Tildekking av tunneltak med duk 1,2
Omlegging av kjemikaliedosering i Hauglifjell 1,2
Høydebasseng B2, sluttarbeider 1,0

*herav andel Ringnes: 0,082 mill. kr.

Fakturerte inntekter i 2013 til dekning av underskudd i 2012

Kommune Vannkjøp i 2012 (m3) Relativ andel (%) Fordelt underskudd fra 
2012 (mill. kr)

Skedsmo 5 711 767 36,97 0,768
Lørenskog 3 713 261 24,04 0,499
Rælingen 1 634 198 10,58 0,220
Fet 889 224 5,76 0,120
Sørum 1 021 156 6,61 0,137
Nittedal 2 478 323 16,04 0,333
Sum 15 447 929 100,00 2,077

*
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EIERFORHOLD
NRV IKS eies av kommunene Fet, Sørum, Nittedal, 
Lørenskog, Rælingen og Skedsmo. Selskapet har 
hovedkontor i Strandveien, som ligger akkurat på 
grensen mellom Skedsmo og Rælingen kommune.

NRV er organisert som et interkommunalt selskap 
i medhold av Lov om interkommunale selskaper. 
Selskapet ble stiftet i 2007 og overtok virksomheten 
fra Nedre Romerike Vannverk AS pr. 01.01.2008.

Eierkommunene eier og har økonomisk ansvar 
for selskapet i samme forhold som de finansierer 
selskapets virksomhet.

Forhold som berører formål, ansvar, virkeområde 
og eierforhold er regulert i selskapsavtalen, som 
kan lastes ned fra selskapets hjemmeside (www.nrva.no).

REPRESENTANTSKAPET
Til representantskapet velger kommunene tolv 
medlemmer med personlige varamedlemmer – to 
fra hver av eierkommunene. Representantene velges 
for fire år om gangen. Hver eierkommune har en 
stemme når beslutninger skal fattes.

Styrets leder og daglig leder deltar i representant-
skapets møter.

Representantskapets medlemmer i 2013:
 
Hilde Thorkildsen, leder  Nittedal
Alfred Kirkeby   Nittedal
Mona Granbakken Mangen Sørum
Kjetil Bergan   Sørum
Erik Steensrud   Fet
Hallstein Flesland  Fet
Knut Berg, nestleder  Lørenskog
Åge Tovan   Lørenskog
Øivind Sand   Rælingen
Gro Langdalen   Rælingen
Ole Jacob Flæten  Skedsmo
Kjartan Berland   Skedsmo

STYRET
Styret består av fem medlemmer valgt av  
representantskapet og ett medlem valgt av og  
blant de ansatte.

Styrets medlemmer i 2013:

Øyvind Refsnes, leder
May Rostad, nestleder
Ola Rømo, styremedlem
Øivind Brevik, styremedlem
Ellen Stokstad, styremedlem
Tom Even Gåsbakk, ansattes medlem

PERSONALET
Ved utgangen av 2013 var det 16 personer med 
ansettelsesforhold i NRV og 51 i NRA (totalt 63 
årsverk). I tillegg er en person tatt inn som lærling. 
Det foreligger en samarbeidsavtale mellom 
selskapene som gir NRV adgang til å benytte 
personalressurser fra NRA. Loggførte timer viser at 
NRV har benyttet ca. 18 årsverk av disse ressursene.

Også daglig leder har sitt ansettelsesforhold i NRA, 
men leies ut på 50 % basis til NRV.

organisasjon
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“Vi skal være anerkjent som 

ledende i VA-bransjen .”
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organisasjonskart

representantskapet 
12 medlemmer

styret 
6 medlemmer

daglig leder

kvalitet/Miljø/HMsØkonomi

regnskap er  
outsourcet til  

Lørenskog kommune

anlegg- og  
vedlikeholdnoranalyse ikt/elektronrv drift

personal- og  
administrasjon 

“Ansvar
Kvalitet
Positivitet
Samarbeid
Nytenkning”
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STYRETS VIRKSOMHET
Styret har i 2013 hatt 8 styremøter og har i disse 
møtene behandlet saker som tilligger styret i henhold 
til lov og selskapsavtale. I tillegg ble det arrangert et 
styreseminar 29. - 30. august. Det har vært avholdt 
2 representantskapsmøter i 2013, hvor styret har 
fremmet 10 saker til behandling.

RESULTAT, UTVIKLING OG RISIKO
Regnskapet er ført i tråd med kommunale regn-
skapsprinsipper, etter bestemmelser om dette i 
selskapsavtalen.

NRV har inntekter fra produksjon og levering av 
drikkevann og fra salg av analyser. Inntektsdekningen 
er beregnet i henhold til ”Retningslinjer for beregning 
av selvkost for kommunale betalingstjenester” 
(KRD 2003).

Selskapet hadde driftsinntekter i 2013 på 92,7 mill. 
kr, mot 70,4 mill. kr i 2012. Et merforbruk (under-
skudd) på 2,1 mill. kr fra 2012 ble dekket inn av 
driften i 2013. Dette medførte en tilsvarende økning 
på kommunenes opprinnelig vedtatte betaling til 
selskapet i 2013. Regnskapsmessig mindreforbruk 
(overskudd) i 2013 er på 15,4 mill. kr. Overskuddet er 
hovedsakelig knyttet til reduserte kapitalkostnader med 
9,1 mill., samt forsinkelse på budsjetterte prosjekter 
som var forutsatt finansiert over drift med 4,9 mill. 
Styret foreslår at fakturering av eierkommunene i 
2014 reduseres tilsvarende, ettersom selskapet ikke 
skal ha fondsmidler.

Selskapets likviditet var ved overgangen til 2014 
god, og selskapet disponerer ved årsskiftet 53,4 
mill. kr likvide midler. Av dette utgjør 7,7 mill. kr 
lånte, men foreløpig ikke anvendte investerings-
midler. Selskapet har gode rentebetingelser for  
lån og innskudd.

Kommunene faktureres forskuddsvis. Siden 
inntektsgrunnlaget fra eierkommunene er basert på 
selvkost, er risikoen knyttet til fremtidige resultater 
liten, når en ser flere år under ett. For det enkelte år 
vil det kunne oppstå regnskapsmessig merforbruk 
(underskudd) eller mindreforbruk (overskudd). 

Det er ikke opprettet selvkostfond for selskapet, 
og underskudd/overskudd blir derfor avregnet 
i inntektene fra kommunene påfølgende år. For 
å kunne sikre tilstrekkelig likviditet til enhver 
tid, fikk selskapet i 2012 vedtak om endring av 
selskapsavtalen som gir mulighet for opptak av 
kassekreditt.

Strømkjøp utgjør en betydelig driftskostnad, og 
svingninger i kraftprisen vil ha betydning for 
resultatet det enkelte år.

NRV er eksponert mot endringer i rentenivået, 
da selskapets gjeld har flytende rente. Selskapets 
investeringer finansieres etter lånebetingelser styrt 
av markedet, og benytter p.t. NIBOR-basert rente. 
Sett i forhold til markedet har vi gode rentebetingelser 
grunnet lav økonomisk risiko for långiver.

Styret vurderer den operasjonelle risiko som lav. 
Med operasjonell risiko menes risiko for hendelser 
som påvirkere selskapets evne til å levere de tjenester 
som tilligger selskapet.

INVESTERINGER
Samlede investeringer i 2013 var på 27,6 mill. kr, 
mens det opprinnelig var budsjettert med 51,0 mill. kr. 
Avviket skyldes flere forhold: En erkjennelse av 
manglende kapasitet til å gjennomføre for mange 
prosjekter parallelt har ført til bevisste valg om 
utsettelser. Videre har selskapet erfart forsinkelser i 
prosjekteringsarbeider i et konsulentmarked preget 
av stor etterspørsel etter slike tjenester, og tidvis 
lang kommunal behandlingstid på søknader. Gjennom 
arbeidet med en ny hovedplan har selskapet også 
erkjent behovet for ytterligere planleggingsaktiviteter 
før iverksettelse av tiltak, og flere har blitt flyttet 
over i den nye hovedplanperioden.

stYrets Beretning 2013

“Styret ønsker å takke daglig leder og alle 
ansatte for godt utført arbeid i 2013.”
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HMS
Arbeidsmiljøet vurderes som godt. Det er innført 
elektronisk meldesystem for skader og andre vesentlige 
avvik fra normalsituasjonen. Gjennom året har 
det ikke vært rapportert inn arbeidsskader som 
har medført sykefravær. Det gjennomføres jevnlig 
vernerunder (to ganger i 2013). Medlemmer av 
Arbeidsmiljøutvalget har i 2013 avholdt fire møter.

Sykefraværet var i 2013 på 4,6 %, hvorav korttids-
fraværet (<16 dager) utgjør 2,1 %. De tilsvarende 
tallene for 2012 var hhv. 5,4 % og 2,2 %. På tross 
av en nedgang fra året før er resultatet dårligere 
enn målsetningen på 4,0 %.

STYRETS KONTROLLOPPGAVE
Daglig leder avgir hvert kvartal en kvartalsrapport 
til styret. Rapporten er bygget opp med sikte på 
å dekke styrets behov for å kunne ha tilstrekkelig 
oversikt over driften og selskapets stilling, og for 
å kunne utføre en tilfredsstillende kontroll. Styret 
ber i tillegg om særskilte redegjørelser og utfyllende 
informasjon ved behov.

Styret har ikke mottatt nummererte brev fra  
revisor i 2013.

Innkjøp foretas i tråd med lov om offentlige 
anskaffelser og det foreligger et delegerings-
reglement som regulerer hvilke anskaffelser som 
skal behandles av styret.

stYret - nrv iks

ellen stokstad
styremedlem

Øyvind refsnes
styrets leder

 May rostad
nestleder

Øivind Brevik
styremedlem

ola rømo
styremedlem

BEMANNING OG LIKESTILLING
NRV er en kommunalteknisk virksomhet. Av alle 
ansatte i NRV og NRA er 22 % kvinner og 78 % 
menn. I ledergruppen er 2 av 8 kvinner og i styret 
er 2 av 5 valgte medlemmer kvinner. Gjennom-
snittsalderen til de ansatte er 47 år og var det 
samme i 2012. Selskapene tilstreber en jevnere 
fordeling mellom kjønnene og større aldersspredning.

YTRE MILJØ
Selskapet 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 2013 
ikke rapportert om hendelser i driften som har hatt 
negative konsekvenser for miljøet. Alt slam som er 
produsert ved vannbehandlingsanlegget i Hauglifjell 
transporteres i rørledning fram til renseanlegget i 
NRA for videre behandling.

ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER
Etter styrets oppfatning gir fremlagt driftsregnskap, 
investeringsregnskap og balanse med noter et 
riktig bilde av selskapets resultat for 2013 og 
økonomiske stilling ved årsskiftet.

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

Mindreforbruk (overskudd) tilføres driften i 2014.

Styret ønsker å takke daglig leder og alle ansatte 
for godt utført arbeid i 2013.

Ingar Tranum
daglig leder

May Rostad
styrets nestleder

Øivind Brevik
styremedlem

Ellen Stokstad
styremedlem

Ola Rømo
styremedlem

Tom Even Gåsbakk 
ansattes representant

Øyvind Refsnes
styrets leder

tom even gåsbakk
ansattes representant

ingar tranum 
daglig leder nrv/nra

Strømmen, 13. mars 2014
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 NOTE REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP
  2013 2013 2012

INVESTERINGER

investeringer i varige anleggsmidler 2 27 693 50 950 60 677

Årets finansieringsbehov  27 693 50 950 60 677

FINANSIERT SLIK

Bruk av lånemidler  27 693 50 950 60 341

inntekter fra salg av anleggsmidler  0 0 336

Sum ekstern finansiering  27 693 50 950 60 677

Bruk av tidligere års udisponert  0 0 0

Sum finansiering  27 693 50 950 60 677

UDEKKET/UDISPONERT  0 0 0

driftsregnskap 01.01 - 31.12

Beløp i nok 1000

 NOTE REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP
  2013 2013 2012

DRIFTSINNTEKTER

andre salgs- og leieinntekter 7 7 935 6 479 70 230

overføringer med krav til motytelse  84 754 82 424 164

Sum driftsinntekter  92 689 88 903 70 394

DRIFTSUTGIFTER

personalkostnader 1,6 23 373 25 892 22 375

kjøp av varer og tj. som inngår i foretakets tj. prod. 6 30 116 32 338 28 864

kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. prod.  4 951 4 315 4 489

overføringer 8 117 0 -21

avskrivninger 2 10 788 13 271 8 982

Sum driftsutgifter  69 346 75 816 64 689

BRUTTO DRIFTSRESULTAT  23 343 13 088 5 705

FINANSPOSTER

renteinntekter og utbytte  914 720 979

Sum eksterne finansinntekter  914 720 979

renteutgifter og låneomkostninger  6 057 9 043 7 722

avdrag på lån  11 526 17 636 17 636

Sum eksterne finansutgifter  17 583 26 679 25 359

Resultat eksterne finanstransaksjoner  -16 669 -25 959 -24 380

Motpost avskrivninger  10 788 13 271 8 982

NETTO DRIFTSRESULTAT  17 463 399 -9 693

INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 5 2 076 2 076 0

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbr.  0 0 7 617

Sum bruk av avsetninger  2 076 0 7 617

REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK (-/+)  15 387 -1 677 -2 076

investeringsregnskap 01.01 - 31.12

Beløp i nok 1000
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BaLanse - eiendeLer regnskap 31.12

Beløp i nok 1000

 NOTE 2013 2012
ANLEGGSMIDLER

faste eiendommer og anlegg 2 277 380 264 767

utstyr, maskiner og transportmidler 2 21 465 17 173

pensjonsmidler 1 14 267 13 688

SUM ANLEGGSMIDLER  313 112 295 628

OMLØPSMIDLER

kortsiktige fordringer 3,7 9 948 10 397

premieavvik 1 -309 630

kasse, bankinnskudd 4 53 404 46 439

SUM OMLØPSMIDLER  63 044 57 465

SUM EIENDELER   376 156 353 093

Beløp i nok 1000

BaLanse - egenkapitaL og gjeLd regnskap 31.12

 NOTE 2013 2012
EGENKAPITAL

regnskapsmessig mindreforbruk (drift) 5 15 386 0 

regnskapsmessig merforbruk (drift) 5 72 -2 076

kapitalkonto 10 13 982 15 095

SUM EGENKAPITAL  29 440 13 018

LANGSIKTIG GJELD

pensjonsforpliktelser 1 17 908 15 478

andre lån 3 288 861 295 087

SUM LANGSIKTIG GJELD  306 769 310 565

KORTSIKTIG GJELD

annen kortsiktig gjeld 8 39 947 29 510

SUM KORTSIKTIG GJELD  39 947 29 510

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  376 156 353 093

MEMORIAKONTI

ubrukte lånemidler  7 678 30 071

Motkonto for memoriakontiene  -7 678 -30 071

Strømmen, 13. mars 2014
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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 avløps-
selskap iks, knyttet til forretningsområdet 
laboratorievirksomhet. denne del av virksom-
heten 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
selskapet har pensjonsordning gjennom dnB pensjonstjenester. ordningen 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 før-
tidspensjonsordning (afp)

Regnskapsføring av pensjon
etter § 13 i forskrift om årsregnskap for kommuner mv. skal driftsregnskapet belastes med pen-
sjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og 
g-regulering. pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som be-
tales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. 
forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, 
og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. premieavviket tilbakeføres igjen neste år.

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

Tilleggsinformasjon
nrv iks har samarbeidsavtale med nra iks om felles personale. gjennomsnittlig antall årsverk 
har tilsammen vært 60, hvorav omlag 15,5 årsverk har sitt ansettelsesforhold i nrv og resten i 
nra. personalkostnader fordeles på basis av estimert, virkelig arbeidstid. pensjonsnoten er likevel 
satt opp med bakgrunn i ansettelsesforhold. pensjonsmidler vises i balansen uten arbeidsgiver-
avgift, mens pensjonsforpliktelser vises i balansen tillagt arbeidsgiveravgift av netto pensjonsfor-
pliktelse (dvs. pensjonsforpliktelser fratrukket pensjonsmidler).

Økonomiske forutsetninger 2013 2012
forventet avkastning pensjonsmidler 5,00 % 5,50 %
diskonteringsrente 4,00 % 4,50 %
forventet årlig lønnsvekst 2,87 % 3,16 %
forventet årlig g- og pensjonsregulering 2,87 % 3,16 %
afp uttakssannsynlighet 50,00 % 50,00 %

Pensjonskostnad 2013 2012
Årets pensjonsopptjening, nåverdi 941 908
rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 648 624
- forventet avkastning på pensjonsmidlene -680 -684
administrasjonskostnader 135 99
Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) 1 044 947
Betalt premie i året 773 1 499
Årets premieavvik 271 -552

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik

  2013 Arb.g.avg 2012 Arb.g.avg
Brutto påløpte pensjonsforpl. pr. 31.12. 17 458 2 462 15 257 2 151
pensjonsmidler pr. 31.12. 14 267 2 012 13 688 1 930
Netto pensjonsforpliktelser pr. 31.12. 3 190 450 1 569 221
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Årets premieavvik 271 38 -552 -78
sum premieavvik tidligere år (pr. 01.01.) -552 -78 -564 -80
sum amortisert premieavvik dette året 552 78 564 80
Akkumulert premieavvik pr. 31.12. 271 38 -552 -78

Spesifikasjon av estimatavvik 2013 2013 2012 2012
 

faktiske midler/forpliktelser (31.12. forrige år) 13 598 16 518 11 884 14 005
estimerte midler/forpliktelser (01.01. dette år) 13 688 15 257 12 717 15 684
Årets estimatavvik (01.01.) 89 1 261 -834 1 679

akkumulert avvik tidligere år (01.01. dette år) 0 0 0 0
amortisert avvik dette år 89 -1 261 -834 1 679
Akkumulert estimatavvik 31.12. dette år 0 0 0 0

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 2013 2012
andre kortsiktige fordringer med forfall senere enn 1 år 0 0
andre kortsiktige fordringer med forfall tidligere enn 1 år 9 948 10 397
sum 9 948 10 397

noter

NOTE NR 2, Anleggsmidler NRV 2013

Beløp i hele tusen.

Tekst Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Sum 
Anskaffelseskost 
pr. 01.01 19 947 36 465 4 272 126 321 160 778 347 783
Akkumulerte 
avskrivninger pr. 
01.01 -2 774 -3 775 -2 066 -27 145 -30 084 -65 844
Tilgang i 
regnskapsåret 6 271 3 514 0 2 299 15 609 27 693
Avgang i 
regnskapsåret 0 0 0
Avskrivninger i 
regnskapsåret -1 979 -866 -916 -4 947 -2 081 -10 789
Nedskrivning 0 0 0 0 0 0
Bokført verdi 21 465 35 338 1 290 96 528 144 222 298 843

Gruppe 1 Inventar og maskiner. Labutstyr
Gruppe 2 Bygning 
Gruppe 3 Kull
Gruppe 4 Tuneller, haller, pulsator
Gruppe 5 Ledn og pumpestasjoen, anlegg tidligere utgiftsført

Pensjons-
midl.

Pensjons-
midl.

Pensjons-
forpl.

Pensjons-
forpl.

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik forts.

Langsiktig gjeld (alt med forfall senere enn 5 år) 2013 2012
gjeld til kredittinstitusjoner 288 861 198 970
annen langsiktig gjeld 0 0
sum 288 861 198 970

gjeld sikret ved pant 0 0

NOTE 4 BANKINNSKUDD
Beløp i nok 1000

 2013 2012
Bundne midler gjelder skattetrekk og utgjør: 511 552
ubundne midler utgjør: 52 893 45 887
sum 53 404 46 439

NOTE 5 FOND SAMT AVSETNINGER/BRUK AV AVSETNINGER
det er ikke regnskapsført avsetning til fond eller bruk av fond i 2013. 
Balanseført merforbruk i driftsregnskapet (underskudd) fra 2012 er kostnadsført i 2013. 

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

Personalkostnader 2013 2012

Lønninger 17 622 17 193
arbeidsgiveravgift 2 550 2 705
pensjonskostnader 2 800 1 999
andre ytelser 401 477
sum 23 373 22 375

nedre romerike vannverk iks har samarbeidsavtale med nedre avløpsselskap romerike iks og 
felles personale. gjennomsnittlig antall årsverk har tilsammen vært 60.
Lønnskostnader fordeles på basis av estimert, virkelig arbeidstid. for 2013 er lønnskostnadene 
fordelt med 47,2 % på nrv iks og 52,2 % på nra iks.

Ytelser til ledende personer 2013 2013 2012 2012
 Daglig leder Styret Daglig leder Styret
Lønn 983 376 959 398
pensjonskostnader 180  172
annen godtgjørelse 23  28

daglig leder er også daglig leder i nedre romerike avløpsselskap iks. daglig leder inngår i 
kollektiv pensjonsordning. Ytelser til daglig leder fordeles mellom nrv iks og nra iks. 
Beløp opplyst er før fordeling.
det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter.
Ledende ansatte har ikke avtale om bonus eller aksjebasert avlønning.
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Revisor
godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:
 2013 2012
revisjon 56 80
rådgivning                                                                                                                10  3
sum                                                                                                                  65 82

rådgivning er i hovedsak bistand vedrørende regnskapsfaglige spørsmål og teknisk utarbeidelse 
av årsregnskap.

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:
 2013 2012
resultat før skatt 404 -47
permanente forskjeller 0 0
endring i midlertidige forskjeller -129 -180
underskudd til fremføring -257 -30
Årets skattegrunnlag 18 -257

Årets betalbare skatt 5 0
endring utsatt skatt 104 -13
for mye avsatt i 2011 0 -8
sum skattekostnad 109 -21

noter

Note 7 Overføringer mellom selskapet og eierkommunenen
Beløpene er inklusive merverdiavgift. 

Kommunen som kunde av  selskapet

Navn
Inng. 
balanse Bevegelse Utg. balanse Oms. i perioden

FET KOMMUNE 189 8 197 7 275
LØRENSKOG KOMMUNE 136 514 650 27 064
NITTEDAL KOMMUEN 118 213 331 17 548
RÆLINGEN KOMMUNE -190 244 54 11 241
SKEDSMO KOMMUNE 280 -175 105 38 667
SØRUM KOMMUNE 27 1 036 1 063 8 244

Kommunen som leverandør til selskapet

Navn
Inng. 
balanse Bevegelse Utg. balanse Oms. i perioden

FET KOMMUNE 0 0 0 0
LØRENSKOG KOMMUNE 0 0 0 -522
NITTEDAL KOMMUEN 0 -2 -2 -34
RÆLINGEN KOMMUNE 0 0 0 0
SKEDSMO KOMMUNE 0 -45 -45 -228
SØRUM KOMMUNE 0 -4 358 -4 358 -4 611

Midlertidige forskjeller
 2013 2012
anleggsmidler 385 256
underskudd til fremføring 0 257
grunnlag utsatt skatt 385 -1

utsatt skatt 104 0

selskapet er ikke skattepliktig så lenge det ikke har erverv som formål. salg til andre enn  
eierkommunene og nedre romerike avløpsselskap iks anses som skattepliktig virksomhet. 
dette gjelder salg av analysetjenester til andre kunder.
utsatt skatteforpliktelse på kr 177,- er ikke inntektsført.

NOTE 9 SELVKOSTBEREGNING - ETTERKALKYLE
Beløp i nok 1000

nrv iks har to selvkostområder: noranalyse og vann. Maskiner og biler er eid enten av nrv eller 
nra. direkte kostnader er fordelt mellom selskapene på grunnlaget av timesforbruk pr. selskap. 
det skal i utgangspunktet være en selvkostkalkyle pr. kommune. dog har selskapet felles gebyr-
satser og selvkostkalkyle. en felles gebyrsats og en felles selvkostkalkyle gir et riktig bilde.

2013 Selvkost Selvkost Selvkost Budsjett
 hele NRV Vann Noranalyse hele NRV

driftsinntekter 92 689 86 031 6 658 88 903
direkte kostnader 58 557 53 188 5 370 62 545
netto kapitalkostnader 17 629 17 459 170 24 282
Resultat før  
mindreforbruk 2012 16 503 15 384 1 118 2 076

inntekt fra  
mindreforbruk 2012 2 076 2 076 0 2 076
Resultat 14 427 13 308 1 118 0
selvkostandel 118 % 118 % 120 % 100 %

2012 Selvkost Selvkost Selvkost Budsjett
 hele NRV Vann Noranalyse hele NRV

driftsinntekter 70 392 64 546 5 846 73 785
direkte kostnader 56 507 51 407 5 100 68 928
netto kapitalkostnader 13 788 13 732 56 12 474
Resultat før  
mindreforbruk 2011 98 -592 690 -7 617

inntekt fra  
mindreforbruk 2011 7 617 7 617 0 7 617
Resultat 7 715 7 024 690 0
selvkostandel 111 % 111 % 113 % 100 %
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noter

NOTE 10 KAPITALKONTO
Beløp i nok 1000

 2013 2013 2012 2012
 Debet Kredit Debet Kredit
INNGÅENDE BALANSE, pr. 01.01. 0 15 095 0 4 645
investering i anleggsmidler 0 27 693 0 60 543
avskrivninger 10 788 0 8 982 0
avdrag på lån 0 11 526 0 17 636
endring i netto pensjonsforpliktelse 1 850 0 0 1 594
Bruk av lån 27 693 0 60 341 0
UTGÅENDE BALANSE, pr. 31.12 13 982 0 15 095 0
 54 313 54 313 84 418 84 418

37   
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40   

NEDRE ROMERIKE VANNVERK IKS 

STRANDVEIEN 22, 2010 STRØMMEN

POSTBOKS 26, NO-2011 STRØMMEN

tlf: +47 64 84 54 00

e-post: firmapost@nrva.no - www.nrva.no

NRV er ISO sertifisert etter ISO 9001 og ISO 14001

www.nrva.no

Rent vann-  

for deg, miljøet o
g 

fremtiden!


	NRV årsrapport 2013 web
	NRV årsrapport 2013 web 40-41.pdf

