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•  KJERNEFORMÅLET —    ”RENT VANN –  
            FOR DEG, MILJØET OG FREMTIDEN!” 

•  KJERNEVERDIENE —      ANSVAR, KVALITET, POSITIVITET,  
            SAMARBEID OG NYTENKNING. 

•  FREMTIDSMÅLET —      ”VI SKAL VÆRE ANERKJENT  
            SOM LEDENDE I VANNBRANSJEN.” 

OM NRV IKS
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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.

Råvann hentes fra Glomma og pumpes gjennom et langt tunnelsystem til et vannbehandlingsanlegg på 
Leirsund. Ferdig renset drikkevann leveres gjennom et transportsystem hvor det også inngår flere pumpe-
stasjoner og høydebasseng. Mengden av drikkevann måles ved levering til eierkommunene, som har ansvar 
for videre transport gjennom kommunale ledningsnett og distribusjon til sine abonnenter.

SELSKAPETS VISJON OG STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER
Selskapets visjon og strategiske fokusområder er felles for Nedre Romerike Vannverk IKS og  
Nedre Romerike Avløpsselskap IKS. Selskapene har felles administrasjon og trekker veksler på felles  
personale i betydelig utstrekning.

Selskapets visjon består av tre elementer:

Våre seks strategiske fokusområder:

•  DRIFTSSIKKERHET OG EFFEKTIVITET 

•  KOMMUNIKASJON 

•  KOMPETANSEUTVIKLING 

•  HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

•  MILJØ

•  GJENNOMFØRINGSEVNE

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 2014:
 
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 2014:

Øyvind Refsnes, leder
May Rostad, nestleder
Ola Rømo, styremedlem
Øivind Brevik, styremedlem, til 29.04.14
Bjørn Arne Skogstad, styremedlem, fra 30.04.14
Ellen Stokstad, styremedlem
Tom Even Gåsbakk, ansattes representant

PERSONALET
Ved utgangen av 2014 var det 19 personer med 
ansettelsesforhold i NRV og 53 i NRA (totalt 65 
årsverk). Det foreligger en samarbeidsavtale mel-
lom selskapene som gir NRV adgang til å benytte 
personalressurser fra NRA. Loggførte timer viser at 
NRV har benyttet ca. 21 årsverk av disse ressursene. 

ORGANISASJON

”Vi skal være anerkjent  som 

ledende i vannbransjen .”
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ORGANISASJON forts.

Ny organisasjonsstruktur i selskapet ble besluttet og iverksatt i 2014.  
Figuren viser hvilke funksjoner som rapporterer til daglig leder. 

ORGANISASJONSENDRING
I 2014 ble det gjennomført en organisasjonsendring i selskapet. Det er bl.a. etablert en egen prosjekt og 
planavdeling med ansvar for å gjennomføre investeringsprosjekter. Det er i tillegg gjort endringer i antall 
nivåer i organisasjonene, slik at arbeidslederne, som har ansvar for å organisere det daglige operative  
arbeidet også har fått personalansvar.

ORGANISASJONSKART

Representantskapet 
12 medlemmer

Styret 
6 medlemmer

Daglig leder

Kvalitet/Miljø/HMS

Tekniske tjenesterNRV drift Administrative  
tjenester

Prosjekt og plan

PRODUKSJON OG LEVERING  
AV DRIKKEVANN

Vår oppgave er å sørge for produksjon og levering 
av NOK, GODT og SIKKERT drikkevann frem til 
avtalte grensesnitt med våre eierkommuner. På de 
neste sidene følger en status for 2014 i relasjon til 
tidligere år.

KAPASITET OG MENGDER  
(NOK VANN)
Produksjonskapasiteten i vannbehandlingsanlegget 
i Hauglifjell er ca. 100 000 m3/døgn, mens det 
i gjennomsnitt ble levert ca. 43 500 m3/døgn til 
eierkommunene. I hele 2014 ble det levert 15,9 
millioner m3, som tilsier en nedgang på 1,5 % fra 
året før.

Parallelt har antall innbyggere som er tilknyttet 
kommunalt ledningsnett steget med 1,8 % til  
145 900 personer i samme periode. Det er omfanget 
av lekkasjer på de kommunale ledningsnettene som 
har størst betydning for hvor mye vann som leveres 

fra NRV, og denne andelen kan variere en del fra år 
til år. Ser man utviklingen over en lengre periode er 
det likevel åpenbart at den gjennomsnittlige  
økningen i vannleveranse er lavere enn befolknings-
veksten skulle tilsi. Tiltak mot lekkasjer og bedre 
kvalitet på nye ledninger til en økende befolkning 
sikrer dette. En andel av vannverkets restkapasitet 
kan utnyttes for levering til andre kommuner, slik 
at flere kan dele på produksjonskostnadene, som for 
en stor del er faste. Selskapet må samtidig ta hensyn 
til avtaler som er inngått med andre vannverk om 
reservevann, som også vil trekke veksler på en 
andel av kapasiteten.

Figuren nedenfor viser utviklingen av vannsalget 
de siste 12 årene. Den varierer noe år for år, men 
gjennomsnittlig vekst er 0,8 %. Den gjennomsnittlige 
årlige økningen i antall innbyggere er i samme 
periode 1,9 %.

Årlig vannsalg NRV
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næring
11 %

industri
8 %

privat
54 %

lekkasje
27 %

Fordeling av solgt vann i 2014

næring industri privat lekkasje

FORDELING AV LEVERT VANN 
I kommunene er det også industri og næringsvirksomhet, som inngår i det årlige vannsalget.

Figuren nedenfor viser hvordan vannet fordeler seg på hhv. husholdninger (befolkning), lekkasjer, næring  
og industri. For 2014 er det beregnet en lekkasjeandel på 27 % (gjennomsnittlig lekkasjetap i kommunene).  
Lekkasjetapet er redusert med 3 % fra 2013.

År pr.1.1 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014
Kommune m3/år l/pe*d m3/år l/pe*d m3/år l/pe*d m3/år l/pe*d
Skedsmo 5 690 098 320 5 391 767 298 5 516 641 300 5 161 273 277
Lørenskog 3 420 261 285 3 333 261 274 3 656 033 295 3 710 570 296
Rælingen 1 932 090 335 1 634 198 279 1 672 135 281 1 611 696 264
Fet 865 160 265 889 224 267 981 892 289 975 231 280
Sørum 1 046 645 238 1 021 156 225 1 045 343 225 1 066 336 220
Nittedal 1 932 440 268 1 818 323 248 1 888 557 252 1 989 650 260

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.

I arbeidet med NRVs hovedplan (vedtatt 27.02.2014) besluttet kommunene omforente mål om lekkasje-
reduksjoner. Det langsiktige målet er å komme ned i et vannkjøp som tilsvarer et forbruk på 220 liter pr. 
person og døgn. 

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

2010 2011 2012 2013 2014

l/p
e*

d

Brutto spesifikt forbruk, l/pe*d

Skedsmo Lørenskog Rælingen Fet Sørum Nittedal

PRODUKSJON OG LEVERING  
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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.

Vedtatt hovedplan legger til grunn at NRV i løpet 
av 4-årsperioden knytter seg til andre godkjente 
vannverk for å kunne få tilgang til en mengde av 

“Nok vann , Godt vann , Sikkert vann”

KVALITET (GODT VANN)
NRV oppfylte i 2014 alle krav til behandling av drikkevann, og krav til kvalitet på forsyningsvann og  
nettvann iht. Drikkevannsforskriften. Sistnevnte fremgår av nedenstående tabell, som viser de viktigste 
parameterne det måles på.
Gjennomsnittsverdier for råvann (Glomma), forsyningsvann, og nettvann    2014
Krav er iht. 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 31 3 20 3,0 20
Lukt 1 normal normal normal
Smak 1 - normal normal

Turbiditet FNU 3,0 0,15 1 0,16 4

Mikrobiologiske parametere 
Kimtall, 22°C ( 3 dager ) / ml 710 4 [ 100 ] 15 [ 100 ]

Koliforme bakterier /100 ml 320 <1 <1 <1 <1

Escherichia coli /100 ml 60 <1 <1 <1 <1

Intestinale enterokokker /100 ml 20 <1 <1 <1 <1

Clostridium perfringens /100 ml 8 <1 <1 <1 <1

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

Andre parametere
Parameter Enhet Råvann Forsyningsvann krav Nettvann

Hardhetsgrad d°H 1,7

Kalsium mg Ca/l 10,7 10,8

<   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 2014. 
Krav er iht. Forskrift om vannforsyning og drikkevann, 01.01.02. 

reservevann som tilsvarer 75 % av normalforbruket 
i NRV-området. Videre er det et mål at dekningen 
er 100 % innen 2020. 

Rørnettets tilstand
NRV har ca. 100 km med vannledninger.  

Hyppigheten og omfanget av lekkasjesituasjoner 
i 2014, som i 2013, viser at tilstanden ikke er 
tilfredsstillende for en del rørledninger laget av 
duktilt støpejern. Vedtatt hovedplan legger til  
grunn at selskapet investerer i utskifting og dublering 
av slike ledningsstrekk i et visst omfang hvert år 
fremover.



12   13   

KOSTNADSUTVIKLING OG INVESTERINGER

KOSTNADSUTVIKLING
Med 2013 som referanseår har selskapet i gjeldende hovedplan fastsatt følgende mål: 
Netto driftskostnad pr. innbygger skal ikke øke gjennom hovedplanperioden 2014-2017.
I sum har driftskostnadene blitt redusert med 0,7 % fra 2013 til 2014, og samtidig har antall innbyggere til-
knyttet vannbehandlingsanlegget økt med 1,8 %. Netto driftskostnad pr. tilknyttet innbygger er redusert fra 
2013 til 2014 med 5,3 %, og målet for kostnadseffektivitet er oppfylt.

FORDELING AV OVERSKUDD FRA 2013
I 2013 gikk selskapet med et stort overskudd, som er trukket fra med et tilsvarende beløp ved fakturering av 
vannkjøp i 2014. Fratrekket er fordelt på kommunene etter andel av vannkjøp i 2013.

NRV

Kostnadsutvikling 2010-2014 2010 2011 2012 2013 2014
Driftskostnader (mill. kr) 36,3 38,8 41,5 41,9 41,6
Driftskostnader uten inflasjon (i 2010 kr) 36,3 37,3 38,6 37,6 36,2
Vannsalg (mill. m3/år) 17,3 16,2 15,4 16,1 15,9
Driftskostnad i kr/m3 2,09 2,30 2,50 2,33 2,28
Kostnadsendring kr/m³ ift. 2010 10 % 19 % 11 % 9 %
Driftskostnad i kr/person 271 270 274 262 248
Kostnadsendring kr/person ift. 2010 0 % 1 % -3 % -8 %

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

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

INVESTERINGER
Selskapet har foretatt investeringer for 73,9 mill. kr 
i 2014, mens det var budsjettert med 76,5 mill. kr. 
De viktigste tiltakene er:

Adgangskontroll
I 2014 ble det inngjerding av vannverket og elektronisk 
adgangskontroll ferdigstilt. Adgangskontrollen til flere 
nettstasjoner er også bedret gjennom etablering av 
elektronisk adgangskontrollsystem.

Reservevannsforsyning
NRV har et mål om 100 % reservevannsforsyning 
fra godkjente vannverk. Som et delmål i denne 
prosessen er det i 2014 lagt totalt 3 500 m vann-
ledning og bygget en sammenkoblingskum mot 
Aurskog Høland kommune. Det er også påbegynt 
en pumpestasjon på strekket, som totalt er på  
9 600 m. Dette arbeidet går etter planen og  
gjenstående ledningsstrekk skal legges i 2015.

NRV
Tabell til beretning 2014 (samme som side 17 i beretning for 2013)

FORDELING AV OVERSKUDD FRA 2013

Kommune Vannkjøp i 2013 (m3) Relativ andel (%)
Fordelt overskudd 
fra 2013 (NOK 1000)

Skedsmo 5 481 273 34,53 % 5 312
Lørenksog 4 090 570 25,77 % 3 965
Rælingen 1 611 696 10,15 % 1 562
Fet 975 231 6,14 % 945
Sørum 1 066 336 6,72 % 1 033
Nittedal 2 649 650 16,69 % 2 568
Sum 15 874 756 100,00 % 15 386

Det er også påbegynt bygging av en pumpestasjon på 
grensen mellom Nittedal og Oslo for reservevanns-
forsyning fra Oslo. Arbeidet med pumpestasjonen 
er forsinket i forhold til plan. Dette har sin årsak i 
en svær tidkrevende byggesaksbehandling i Oslo 
kommune.

Tiltak i vannbehandlingsanlegget
For å bedre driftssikkerheten i vannbehandlingsan-
legget er hovedtavlen, som var montert da anlegget 
var nytt, byttet ut. Det er også installert ny tavle til 
pulsatorhall 2. Dette gjør at vi nå har to komplette 
og uavhengige behandlingslinjer i vannverket. 
Samtidig ble det også etablert en dublering av  
vannmålesystemet.

Det er startet opp et arbeid med utskifting av spyle-
vannspumper, noe som vil gi en forbedret spyling 
av filtrene i anlegget. Dette arbeidet ferdigstilles i 
løpet av 2015. 
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RAPPORTERING AV DRIFTEN

LEKKASJER PÅ NRVs  
HOVEDLEDNINGER
Andelen av produsert vann som tapes via lek-
kasjer på NRVs ledningsnett er redusert fra 5,9 % 
i 2013 til 4,1 % i 2014. Hovedårsaken til denne 
nedgangen er oppdagelsen av en større lekkasje  
på hovedledningen et lite stykke ut fra vann-
behandlingsanlegget. Dette er en innstøpt ledning 
med svært vanskelig tilkomst, og det har vært 
nødvendig å stenge ut driften av ledningen for å 
kartlegge omfanget av lekkasjen og planlegge en 
løsning for utbedring. Heldigvis ble det for noen 
få år siden anlagt en parallell ledning som nå 
sørger for å opprettholde all forsyning.

Etter at ledningen har blitt satt ut av drift har vi 
kunnet konstatere at denne lekkasjen, sammen med 
flere andre lekkasjer på samme ledning, har stått for 
anslagsvis 4 % av produsert vannmengde de senere 
årene. Denne mengden har aldri vært fakturert 
kommunene, men trukket fra i beregningen, i og 
med at man ved differansemåling hele tiden har 
vært kjent med lekkasjeandelens størrelse.

I tillegg har det gjennom året oppstått lekkasjer 
på «gjengangere» av ledningsstrekk, som står på 
selskapets prioriteringsliste for utskifting. Disse blir 
relativt raskt utbedret og bidrar lite til den målte 
lekkasjeandelen.

DUBLERING OG UTSKIFTING AV  
PRIORITERTE LEDNINGSSTREKK
Totalt er det gjennom 2014 skiftet ut og/eller 
dublert ca. 1 km med rørledninger. Disse gjelder 
tiltak i Skedsmo med boring for kryssing av Nitelva 
ved Hvam, utskifting og dublering av ledninger i 
Nittedal og dublering av ledning mellom Frogner 
og Sørum kirke.
 
Ved Grini i Rælingen har det blitt byttet ut et strekk 
betongledning med ny PE ledning. På dette strekket 
har det vært en del lekkasjer, og topografien i området 
har gjort utbedringsarbeidene vanskelige.

I Skedsmo ble en del av en støpejernsledning, hvor 
det har vært mange lekkasjer de siste årene, byttet ut. 

REDUKSJON AV STRØMFORBRUK
Med 2013 som referanseår har selskapet i gjeldende 
hovedplan fastsatt følgende mål:
Energiforbruket pr. m3 behandlet og levert drikke-
vann skal for hvert av årene 2014-17 reduseres  
med 1,5 %.

DRIFTSMESSIGE TILTAK
Vannproduksjonen har vært stabil i 2014 uten noen 
større hendelser. Gjennom året har det vært jobbet 
målrettet med å optimalisere kjemikalieforbruket 
og det er forventet at dette skal gi seg utslag i et 
lavere totalforbruk i 2015.

NYTT FDV-SYSTEM I OPERATIV DRIFT
NRV og NRA innførte i 2014 et FDV-system. 
Registreringer av flere 1000-talls ulike kompo-
nenter og utstyr selskapene har ansvar for å følge 
opp og vedlikeholde har pågått gjennom året, og i 
november kunne systemet tas i bruk. Det har vært 
gjennomført en opplæring i bruken av systemet 
hvor blant annet det å motta og behandle arbeids-
ordre er sentralt. Systemet skal bidra til å bedre 
driftssikkerheten i anleggene og øke gjennom-
føringsevnen. Systemet vil også gi en god oversikt 
over historikken til den enkelte enheten. De 
foreløpige erfaringene med systemet er gode.

HMS
I NRV jobber vi for at fokuset i det daglige  
arbeidet skal være: “Stopp opp – tenk HMS.”  
Gjennom dette ønsker vi å få det ekstra fokuset 
som ofte skal til for å redusere sannsynligheten  
for at en uønsket hendelse inntreffer. Gjennom-
føring av sikker jobbanalyse er blitt et viktig 
verktøy for å gjennomgå arbeidsoppgavene og 
avdekke eventuelle risikomomenter.

I 2014 innførte vi HMS-dag som en fast aktivitet. 
Det ble gjennomført en heldagssamling i mars og 
en halvdagssamling i november for alle ansatte. 
Dagene inneholdt ulike HMS-relaterte foredrag og 
aktiviteter. I tillegg har alle medarbeidere som har 
behov for det gjennomført fallsikringskurs i løpet 
av 2014.

I 2014 hadde NRV ingen innmeldte skader som 
medførte sykefravær.

Alle avdelinger i NRV og NRA utarbeider årlig en 
HMS-handlingsplan tilpasset sin del av virksom-
heten. Denne følges opp i avdelingene og rapporteres 
årlig til hovedverneombud og selskapenes ledelse.

Verneombudene utgjør en viktig del av selskapenes 
HMS-arbeid og i 2014 ble det gjennomført 
verneombudsvalg. Verneombudene og deres innsats 
er en viktig del av selskapenes HMS-arbeid og de 
deltar aktivt i to årlige vernerunder i tillegg til det 
daglige fokuset på HMS. Verneombudene møtes 
regelmessig i verneombudsmøter og har også 
regelmessig dialog med leder for sine respektive 
verneområder.

Arbeidsmiljøutvalget i NRV og NRA har i 2014 
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 hveran-
dre. Målet er et sykefravær på under 4,5 % (kort og 
langtidsfravær). For 2014 var sykefraværet i NRV 
og NRA på 6,9 %. Selskapet jobber for å få ned 
sykefraværet.

KVALITET OG YTRE MILJØ
NRA og NRV er sertifisert iht. ISO 9001 og ISO 
14001. I 2014 gjennomførte Teknologisk Institutt 
en førstegangssertifisering av ISO 14001 systemet, 
med påfølgende oppfølging av begge sertifiser-
ingene på høsten. Ved førstegangssertifiseringen 
av ISO 14001 systemet fikk vi tre anmerkninger 
og fem forbedringstiltak. Oppfølgingsrevisjonen 
for begge standardene høsten 2014 resulterte i fire 
anmerkninger og seks forbedringsforslag. 

Internt er det gjennomført revisjoner innenfor åtte 
ulike områder. 

Kvalitets- og miljøledelse er ledelsesstyrte prosesser. 
For å sikre at styringssystemet fungerer etter 
hensikten, og for å identifisere planer som har en 
innvirkning på styringssystemet har ledelsen en 
årlig gjennomgang.

Styringssystemet skal sikre at vi jobber etter gode 
rutiner, at oppgaver blir gjennomført og dokumentert 
til rett tid, men også at vi jobber mot en stadig 
forbedring. Som et viktig verktøy i den forbindelse 
er registreringer av avvik.

NorAnalyse er akkreditert etter ISO 17025 innenfor 
kjemiske og mikrobiologiske analyser, samt  
akkreditert prøvetaking. NorAnalyse hadde en 
oppfølgingsrevisjon fra Norsk Akkreditering i 
desember 2014.

EKSTERNE TILSYN
I 2014 gjennomførte Mattilsynet to tilsynsbesøk 
hos NRV. Det ble ikke avdekket forhold som fører 
til varsel om vedtak. 

Det lokale elektrisitetstilsyn gjennomførte tilsyn 
av elektrovirksomheten i NRV. Det ble ikke 
avdekket feil eller mangler som medførte pålegg 
ved dette tilsynet. 

2013 2014
                                                                                                                                                                 14 434 527 13 871 355

Produsert vannmengde, m3 17 071 716 16 525 016

Spesifikt strømforbruk, kWh/m3 0,85              0,84              
Reduksjon 0,72 %
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AKTUELLE SAKER I 2014
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NY HOVEDPLAN ER GJELDENDE  
FRA 2014
Ny hovedplan legger føringer for selskapets lang-
siktige utvikling.

Den nye hovedplan ble vedtatt i februar 2014 og 
legger rammer for bruk av investeringsmidler. 
Til det følger et eget vedtak om økt låneramme. 
Den prioriterte tiltaksplanen vil bli revidert årlig 
i tilknytning til behandling av økonomiplan og 
budsjett.

Videre har planen et fokus på en kostnadseffektiv 
og miljøfokusert drift av selskapet i neste 4-årsperiode, 
reflektert i konkrete mål knyttet til utvikling av 
driftskostnader og reduksjon av energiforbruk. I 
vedtaket på planen er det også lagt en forventning 
fra eierkommunenes side om en årlig rapportering 
fra eksternt benchmarkingsprosjekt.

I vedtaket av hovedplanen ble det lagt en føring 
om at leveringsavtalen mellom NRV og eierkom-
munene skulle følges opp, og i november 2014 ble 
leveringsavtalen beseglet med vedtak i selskapets 
representantskap.

Videre er det fattet vedtak om at selskapet sammen 
med kommunene utvikler et prosjektsamarbeid om 
konkrete vannfaglige temaer.

NØDVANNSSAMARBEID
I et samarbeid med flere kommuner i Oslo-området 
har NRV vært med på å etablere et nødvannssamarbeid. 
I 2014 ble utstyr anskaffet, og det er gjennomført 
en opplæring i bruken av dette. Nødvannssam-
arbeidet organiseres gjennom et styre nedsatt av 
medlemmene.

SELSKAPETS KOMMUNIKASJONS-
STRATEGI ETTERLEVES
Kommunikasjon er et av selskapet strategiske 
fokusområder, og det ble i 2013 utarbeidet både 
en intern og ekstern kommunikasjonsstrategi. I 
møter med bransjen og det mer brede publikum 
har vi 2014 vært bevisste på valg av arenaer 
og hvilke budskap vi har ønsket å fremføre. Et 

fremtidsmål om å “være anerkjent som ledende i 
vannbransjen” ligger til grunn for vår strategi og 
våre aktiviteter. Gjennom året har vi vært synlige 
både lokalt, regionalt og nasjonalt gjennom:

•	 Deltagelse med stands i tilknytning til  
Byfesten, Sagelvafestivalen og Researchers 
Night (i regi av Kunnskapsbyen).

•	 Rekrutteringsarrangementer ved universitetet 
på Ås og i Trondheim.

•	 Deltagelse med forespurte innlegg på  
fagseminarer i regi av Norsk Vann og Tekna.

•	 Artikler i Romerikes Blad.

Omvisninger på anlegget er gjennomført for vinnere 
av «kunnskapskonkurranser» om vann ved flere 
anledninger. I tillegg har NRV fått besøk fra inn- 
og utland for omvisning av anleggene sine. Dette 
inkluderer også skoleklasser fra ungdomsskoler, 
videregående utdanning og universiteter.

NOMiNOR (NATURLIG ORGANISK 
MATERIALE I NORD)
NOMiNOR er et samarbeidsprosjekt mellom 10 
vannverk i Norge, Sverige, Skottland og Finland, 
universitetene: UiO, NMBU, Cranfield University 
og SINTEF Byggforsk - Vann. Prosjektet er finansiert 
av deltagende vannverk med støtte fra Norsk Vann 
og Svensk Vatten.

Innholdet av Naturlig Organisk Materiale 
(NOM) øker i store deler av Norden, England 
og Skottland. Økningen skyldes sannsynlig-
vis klimaendringer og redusert tilførsel av sur 
nedbør. NOM-økningen påvirker i stor grad både 
vannbehandlingsprosesser og prosesser i distri-
busjonssystemene. Dette innebærer betydelige 
utfordringer for prosessvalg, dimensjonering og 
drift av vannforsyningssystemene. Ved en god 
karakterisering av NOM, vil en kunne bedre 
grunnlaget for valg av vannbehandlingsteknologi 
og ledningsanlegg. Driftsparametre vil også kunne 
optimaliseres.

Den samme karakteriseringsmetoden for NOM 
skal brukes på en rekke vannverk. Resultatene 
kan dermed sammenlignes direkte og relateres til 
lokale forhold og oppnådde resultater. Dette vil 
bidra til kunnskapshevning og kompetanseover-
føring vannverkene i mellom, og gi grunnlag for 
besvarelse av en rekke sentrale spørsmål.

VANNEKSPERT FOR TV-AKSJONEN 
«VANN FORANDRER ALT»
I tilknytning til årets TV-aksjon ble daglig leder 
i NRV og NRA utnevnt til «vannekspert» for 
Akershus fylke. Norsk Vann inngikk tidlig et 
samarbeid med Kirkens Nødhjelp, og rollen 
som vannekspert innebar å stå til rådighet for TV-
aksjonen. Videre å bidra til å synliggjøre  
vannbransjens viktighet og gode karrieremulig-
heter nasjonalt og internasjonalt. 

NRV var i praksis et kontaktledd og en formidler 
av informasjon knyttet til vannrelaterte aktiviteter 
lokalt og regionalt, og en dialogpartner med 
fylkesaksjonslederne fra TV-aksjonens sekretariat. 
Vi var synlige ambassadører gjennom lokale 
aktiviteter og artikler i Romerikes Blad, og var en 
av dommerne i en Grundercamp på Jessheim som 
hadde TV-aksjonen som tema.

Innsamlingsaksjonen til Kirkens Nødhjelps gode 
formål var suksessfull og TV-aksjonens leder Kari 
Bucher uttalte følgende i etterkant av aksjonen: 
“Norsk Vann og vannekspertene har vært viktige 
for mobilisering til årets TV-aksjon. Dette har 
vært et viktig bidrag til at Norges befolkning har 
forstått vannproblematikk, og dermed til rekord-
høyt innsamlet beløp. Tusen takk.”
Vannbransjen kan glede seg over de positive 
sidene en slik TV-aksjon har for en bransje som 
sliter med rekruttering.

FORHANDLINGER ER I GANG FOR 
TILKNYTNING AV GJERDRUM TIL  
LEVERING AV DRIKKEVANN FRA NRV
Representantskapet i NRV vedtok i 2014 å gi 
styret mandat å forhandle frem en avtale med 
Gjerdrum kommune om tilknytning for levering 
av drikkevann. Et beslutningsgrunnlag vil fore-
ligge på ettervinteren 2015.

MØTER MED DE KOMMUNALE 
FAGAVDELINGENE
I 2014 har det vært avholdt to ordinære samarbeids-
møter med kommunale virksomhetsledere. På det 
ene av møtene var også prosjektsamarbeid  
på dagsorden. Det har videre vært enkeltmøter 
med noen av eierkommunene.
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STYRETS VIRKSOMHET
Styret har i 2014 hatt seks styremøter og har i disse 
møtene behandlet saker som tilligger styret i henhold 
til lov og selskapsavtale. Det har vært avholdt tre 
representantskapsmøter i 2014, hvor styret har  
fremmet 12 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. Inntekts-
dekningen er beregnet i henhold til ”Retningslinjer 
for beregning av selvkost for kommunale betalings-
tjenester” (KRD 2003). 

Selskapet hadde driftsinntekter i 2014 på 62,1 mill. kr, 
mot 92,7 mill. kr i 2013. Et mindreforbruk (over-
skudd) på 15,4 mill. kr fra 2013 ble trukket fra med 
et tilsvarende beløp ved fakturering av vannkjøp i 
2014. Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) 
i 2014 er på 3,7 mill. kr. Overskuddet er hovedsakelig 
knyttet til reduserte kapitalkostnader med 0,6 mill. 
kr, samt økte lønnsutgifter overført fra drift til  
investering på 2,8 mill. kr. Styret foreslår at fakture-
ring av eierkommunene i 2015 reduseres tilsvarende, 
ettersom selskapet ikke skal ha fondsmidler.

Selskapets likviditet var ved overgangen til 2014 
god, og selskapet disponerer ved årsskiftet 44,4 mill. kr 
i likvide midler. Selskapet har gode rentebetingelser 
for lån og innskudd.

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. 

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. 

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

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 2014 var på 73,9 mill. kr, 
mens det opprinnelig var budsjettert med 76,5 mill. kr. 
Ansatte har brukt mye tid på både prosjektledelse  
og gjennomføring av prosjekter. 

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. Rapporten 
dekker områdene økonomi, produksjon, kvalitet, 
leveringssikkerhet, leveringsevne, HMS og utviklingen 
av investeringstiltak. Styret ber i tillegg om særskilte 
redegjørelser og utfyllende informasjon ved behov.

Gjennom året har styret arbeidet systematisk for å 
informere representantskapet.

Styret har ikke mottatt nummererte brev fra revisor 
i 2014. 

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

STYRETS BERETNING 2014

“NRV har inntekter fra produksjon 
og levering av drikkevann 

og fra salg av analyser.”

18   
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prosjektportefølje. Samtidig ble støttefunksjonene 
elektro, IKT og anlegg og vedlikehold samlet i 
en avdeling. Det samme er tilfelle med økonomi, 
personal og administrasjon. NorAnalyse rapporterer 
til NRV drift.

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 2014 
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 2014 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 2015. 

Styret ønsker å takke daglig leder og alle ansatte for 
godt utført arbeid i 2014.

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 2014). Medlemmer avArbeidsmiljø-
utvalget har i 2014 avholdt fire møter. 

Sykefraværet (samlet i NRV og NRA) var i 2014 på 
6,9 %, hvorav korttidsfraværet (<16 dager) utgjør 
3,6 %. De tilsvarende tallene for 2013 var hhv. 4,8 % 
og 2,1 %. Sykefraværet i 2014 ligger over målsetningen 
på 4,5 %.

BEMANNING OG LIKESTILLING
NRV er en kommunalteknisk virksomhet. Av de 
ansatte er 37 % kvinner og 63 % menn. I ledergruppen 
(felles for NRV og NRA) er en av syv kvinner og  
i styret er to av fem valgte medlemmer kvinner.  
Gjennomsnittsalderen til de ansatte er 47 år, det 
samme som de to foregående årene. Selskapene 
tilstreber en jevnere fordeling mellom kjønnene og 
større aldersspredning.

ORGANSIASJONEN
I 2014 ble det gjennomført en organisasjonsendring. 
Antall direkterapporterende til daglig leder ble  
redusert fra åtte til seks. Det er opprettet en egen 
plan- og prosjektavdeling som skal ivareta selskapenes 

STYRET - NRV IKS

Torgunn Sætre
Konst. daglig leder

May Rostad
Styrets nestleder

Bjørn Arne Skogstad
Styremedlem

Ellen Stokstad
Styremedlem

Ola Rømo
Styremedlem

Elin Andresen 
Ansattes representant, vara

Øyvind Refsnes
Styrets leder
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Ellen Stokstad
Styremedlem
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Styrets leder

 May Rostad
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Bjørn Arne Skogstad 
Styremedlem- fra 30.04.14

Ola Rømo
Styremedlem

Elin Andresen
Ansattes representant, vara

Torgunn Sætre 
Konst. daglig leder NRV/NRA

prosjektportefølje. Samtidig ble støttefunksjonene 
elektro, IKT og anlegg og vedlikehold samlet i 
en avdeling. Det samme er tilfelle med økonomi, 
personal og administrasjon. NorAnalyse rapporterer 
til NRV drift.

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 2014 
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 2014 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 2015. 

Styret ønsker å takke daglig leder og alle ansatte for 
godt utført arbeid i 2014.
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 NOTE REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP
  2014 2014 2013

INVESTERINGER

Investeringer i varige anleggsmidler 2 73 910 76 500 27 676

Årets finansieringsbehov  73 910 76 500 27 676

FINANSIERT SLIK

Bruk av lånemidler  73 910 76 500 27 676

Inntekter fra salg av anleggsmidler  0 0 0

Sum ekstern finansiering  73 910 76 500 27 676

Bruk av tidligere års udisponert  0 0 0

Sum finansiering  73 910 76 500 27 676

UDEKKET/UDISPONERT  0 0 0

DRIFTSREGNSKAP 01.01 - 31.12

Beløp i NOK 1000

 NOTE REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP
  2014 2014 2013

DRIFTSINNTEKTER

Andre salgs- og leieinntekter 7 6 673 6 379 7 935

Overføringer med krav til motytelse  55 394 54 957 84 754

Sum driftsinntekter  62 067 61 336 92 689

DRIFTSUTGIFTER

Personalkostnader 1,6 22 631 25 896 23 373

Kjøp av varer og tj. som inngår i foretakets tj. prod. 6 31 014 28 499 30 309

Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. prod.  2 755 3 522 4 758

Overføringer 8 60 0 117

Avskrivninger 2 11 746 10 268 10 788

Sum driftsutgifter  68 207 68 185 69 346

BRUTTO DRIFTSRESULTAT  -6 140 -6 849 23 343

FINANSPOSTER

Renteinntekter og utbytte  1 172 620 914

Sum eksterne finansinntekter  1 172 620 914

Renteutgifter og låneomkostninger  6 736 8 890 6 057

Avdrag på lån  11 777 10 268 11 526

Sum eksterne finansutgifter  18 512 19 158 17 582

Resultat eksterne finanstransaksjoner  -17 341 -18 538 -16 669

Motpost avskrivninger  11 746 10 268 10 788

NETTO DRIFTSRESULTAT  -11 734 -15 119 17 463

INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 5 0 0 2 076

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbr.  15 386 15 386 0

Sum bruk av avsetninger  15 386 15 386 2 076

REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK (-/+)  3 651 267 15 387

INVESTERINGSREGNSKAP 01.01 - 31.12

Beløp i NOK 1000
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BALANSE - EIENDELER Regnskap 31.12

Beløp i NOK 1000

 NOTE 2014 2013
ANLEGGSMIDLER

Faste eiendommer og anlegg 2 332 835 277 380

Utstyr, maskiner og transportmidler 2 28 173 21 465

Pensjonsmidler 1 15 046 14 267

SUM ANLEGGSMIDLER  376 054 313 112

OMLØPSMIDLER

Kortsiktige fordringer 3,7 14 549 9 948

Premieavvik 1 -762 -309

Kasse, bankinnskudd 4 44 387 53 404

SUM OMLØPSMIDLER  58 173 63 044

SUM EIENDELER   434 227 376 156

Beløp i NOK 1000

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD Regnskap 31.12

 NOTE 2014 2013
EGENKAPITAL

Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift) 5 3 651 15 386 

Regnskapsmessig merforbruk (Drift) 5 0 0

Kapitalkonto 10 13 478 13 998

SUM EGENKAPITAL  17 130 29 384

LANGSIKTIG GJELD

Pensjonsforpliktelser 1 19 237 17 908

Andre lån 3 334 555 288 861

SUM LANGSIKTIG GJELD  353 793 306 769

KORTSIKTIG GJELD

Annen kortsiktig gjeld 8 63 305 40 003

SUM KORTSIKTIG GJELD  63 305 40 003

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  434 227 376 156

MEMORIAKONTI

Ubrukte lånemidler  -8 744 7 678

Motkonto for memoriakontiene  8 744 -7 678

Torgunn Sætre
Konst. daglig leder

May Rostad
Styrets nestleder

Bjørn Arne Skogstad
Styremedlem

Ellen Stokstad
Styremedlem

Ola Rømo
Styremedlem

Elin Andresen 
Ansattes representant, vara

Øyvind Refsnes
Styrets leder

Strømmen, 12. mars 2015
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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 folket-
rygden. 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 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 henhold-
svis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Tilleggsinformasjon
NRV IKS har samarbeidsavtale med NRA IKS om felles personale. Gjennomsnittlig antall årsverk har tilsammen vært 65, 
hvorav omlag 17 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 arbeidsgiveravgift, mens pensjonsforpliktelser vises i balansen tillagt arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse 
(dvs. pensjonsforpliktelser fratrukket pensjonsmidler).

Økonomiske forutsetninger 2014 2013
Forventet avkastning pensjonsmidler 4,65 % 5,00 %
Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 %
Forventet årlig lønnsvekst 2,97 % 2,87 %
Forventet årlig G- og pensjonsregulering 2,97 % 2,87 %
AFP uttakssannsynlighet 50,00 % 50,00 %

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik

Pensjonskostnad 2014 2013
Årets pensjonsopptjening, nåverdi 993 941
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 695 648
- Forventet avkastning på pensjonsmidlene -676 -680
Administrasjonskostnader 175 135
Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) 1 187 1 044
Amortisering av premieavvik -271 773
Samlet kostnad  916 271

Premieavvik  2014 2013
Innbetalt premie (inkl. adm.) 518 773
Administrasjonskostnader -175 -135
Netto pensjonskostnad -1 012 -909
Årets premieavvik -668 -271

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik

  2014 Arb.g.avg 2013 Arb.g.avg
Brutto påløpte pensjonsforpl. pr. 31.12. 18 719 2 639 17 458 2 462
Pensjonsmidler pr. 31.12. 15 046 2 121 14 267 2 012
Netto pensjonsforpliktelser pr. 31.12. 3 673 518 3 190 450
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  2014 Arb.g.avg 2013 Arb.g.avg
Årets premieavvik -668 -94 271 38
Sum premieavvik tidligere år (pr. 01.01.) 271 38 -552 -78
Sum amortisert premieavvik dette året -271 -38 552 78
Akkumulert premieavvik pr. 31.12. -668 -94 271 38

Spesifikasjon av estimatavvik 

 2014 2014 2013 2013
 

Faktiske midler/forpliktelser (31.12. forrige år) 14 708 17 713 13 598 16 518
Estimerte midler/forpliktelser (01.01. dette år) 14 267 17 458 13 687 15 257
Årets estimatavvik (01.01.) -441 256 89 1 261

Akkumulert avvik tidligere år (01.01. dette år) 0 0 0 0
Amortisert avvik dette år -441 256 89 -1 261
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 2014 2013
Andre kortsiktige fordringer med forfall senere enn 1 år 0 0
Andre kortsiktige fordringer med forfall tidligere enn 1 år 14 549 9 948
Sum 14 549 9 948

NOTER

NRV 2014

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 26 218 39 979 4 272 128 620 176 387 375 476
Akkumulerte 
avskrivninger pr. 
01.01 -4 753 -4 641 -2 982 -32 092 -32 165 -76 633
Tilgang i 
regnskapsåret 9 038 10 973 0 721 53 178 73 910
Avgang i 
regnskapsåret 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger i 
regnskapsåret -2 318 -917 -1 099 -5 263 -2 137 -11 734
Nedskrivning 0 0 0 0 0 0
Bokført verdi 28 185 45 394 191 91 986 195 263 361 019

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) 2014 2013
Gjeld til kredittinstitusjoner 334 555 288 861
Annen langsiktig gjeld 0 0
Sum 334 555 288 861

Gjeld sikret ved pant 0 0

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

NOTE 4 BANKINNSKUDD
Beløp i NOK 1000

 2014 2013
Bundne midler gjelder skattetrekk og utgjør: 661 511
Ubundne midler utgjør: 43 726 52 893
Sum 44 387 53 404

NOTE 5 FOND SAMT AVSETNINGER/BRUK AV AVSETNINGER
Det er ikke regnskapsført avsetning til fond eller bruk av fond i 2014. 
Balanseført mindreforbruk i driftsregnskapet (overskudd) fra 2013 er inntektsført i 2014. 

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

Personalkostnader 2014 2013

Lønninger 17 219 17 622
Arbeidsgiveravgift 2 450 2 550
Pensjonskostnader 2 612 2 800
Andre ytelser 350 401
Sum 22 631 23 373

Nedre Romerike Vannverk IKS har samarbeidsavtale med Nedre Avløpsselskap Romerike IKS og 
felles personale. Gjennomsnittlig antall årsverk har tilsammen vært 65.
Lønnskostnader fordeles på basis av estimert, virkelig arbeidstid. For 2014 er lønnskostnadene 
fordelt med 58,7 % på NRV IKS og 41,3 % på NRA IKS. 
For 2013 er lønnskostnadene fordelt med 52,2 % på NRV IKS og 47,8% på NRA IKS. Hvis 2014 
hadde benyttet fordelingsnøkkel 2013 hadde NRV hatt om lag 2,9 mill. kr lavere personalkost-
nader. Verdien av egeninnsats på investeringsprosjekter er overført investeringsregnskapet med 
4,3 mill. kr mot 1,5 mill. kr i budsjettet.

Ytelser til ledende personer 2014 2014 2013 2013
 Daglig leder Styret Daglig leder Styret
Lønn 994 347 983 376
Pensjonskostnader 182  180
Annen godtgjørelse 16  23

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:
 2014 2013
Revisjon 102 56
Rådgivning                                                                                                                  4  10
Sum                                                                                                                106  65

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:
 2014 2013
Resultat før skatt 223 404
Permanente forskjeller 0 0
Endring i midlertidige forskjeller 98 -129
Underskudd til fremføring 0 -257
Årets skattegrunnlag 321 18

Årets betalbare skatt 87 5
Endring utsatt skatt -26 104
Sum skattekostnad 60 109

NOTER

Note 7 Overføringer mellom selskapet og eierkommunenen
Beløp i hele 1000
Beløpene er inkl mva. 

Kommunen som kunde av  selskapet
Navn Inng. balanse Bevegelse Utg. balanse Oms. i perioden

FET KOMMUNE 197 -132 65 4 885
LØRENSKOG KOMMUNE 650 -576 74 18 480
NITTEDAL KOMMUEN 331 -94 238 12 246
RÆLINGEN KOMMUNE 54 7 61 7 342
SKEDSMO KOMMUNE 105 37 142 23 773
SØRUM KOMMUNE 1 063 -1 085 -22 5 031

Kommunen som leverandør til selskapet
Navn Inng. balanse Bevegelse Utg. balanse Oms. i perioden
FET KOMMUNE 0 0 0 -3
LØRENSKOG KOMMUNE 0 0 0 -55
NITTEDAL KOMMUEN -2 -4 -6 -3
RÆLINGEN KOMMUNE 0 0 0 -20
SKEDSMO KOMMUNE -45 42 -3 -153
SØRUM KOMMUNE -4 358 2 395 -1 963 -10 185

Midlertidige forskjeller
 2014 2013
Anleggsmidler 287 385
Underskudd til fremføring 0 0
Grunnlag utsatt skatt 287 385

Utsatt skatt 78 104

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.

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. Selskapet har felles gebyrsatser 
og selvkostkalkyler. En felles gebyrsats og en felles selvkostkalkyle gir et riktig bilde.

2014 Selvkost Selvkost Selvkost Budsjett
 hele NRV Vann Noranalyse hele NRV

Driftsinntekter 62 067 55 540 6 526 61 336
Direkte kostnader 56 461 50 845 5 616 57 917
Netto kapitalkostnader 19 807 19 610 197 18 805
Resultat før  
mindreforbruk 2013 -14 201 -14 915 714 -15 386

Inntekt fra  
mindreforbruk 2013 -15 386 -15 386 0 -15 386
Resultat 1 185 471 714 0
Selvkostandel 102 % 101 % 112 % 100 %

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 %
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NOTER

NOTE 10 KAPITALKONTO
Beløp i NOK 1000

 2014 2014 2013 2013
 Debet Kredit Debet Kredit
INNGÅENDE BALANSE, pr. 01.01. 0 13 982 0 15 095
Investering i anleggsmidler 0 73 910 0 27 693
Avskrivninger 11 746 0 10 788 0
Avdrag på lån 0 11 777 0 11 526
Endring i netto pensjonsforpliktelse 551 0 1 850 0
Bruk av lån 73 910 0 27 676 0
UTGÅENDE BALANSE, pr. 31.12 13 478 0 13 998 0
 99 685 99 685 54 313 54 313

33   
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REVISJONSBERETNING
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