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leder

NRV IKS kjøper administrasjon, prosjektering 
og vedlikeholdsfunksjoner fra NRA IKS.

2015 har vært et år preget av forandring 
og utvikling. Selskapet fikk ny daglig 
leder og Gjerdrum ble innlemmet i NRV 
som ny eierkommune. De ansatte i begge 
selskapene har gjennomført en organisasjons-
diagnose og et identitetsprosjekt. Dette 
har allerede gitt gode resultater innen 
trivsel, fellesskap og identitet, som igjen 
har forsterket samarbeid og fokus på tvers 
av selskapene. 

De ansatte er selskapets viktigste ressurs 
og våre dyktige medarbeidere sørger for 
at anleggene er i drift døgnet rundt hele 
året. Til tider krever dette innsats utover 
hva en kan forvente.

Krav til vannkvalitet og forsynings- 
sikkerhet vil medføre store investeringer  
som krever faglig kompetanse og finansiell  
gjennomføringsevne. Gjennom den 
nyopprettede prosjektavdelingen etableres 
nå et attraktivt ingeniørmiljø. Et godt fag-
miljø er en forutsetning for etablering og 
utvikling av en god og langsiktig infra-
struktur, basert på strategiske og riktige 
vurderinger.

Vi skal oppnå resultater i tråd med eiernes 
forventninger. Dette gir en ansvarlig og 
forutsigbar kostnadsutvikling. Regionale 
krav til kvalitet, forsyningssikkerhet,  
utvikling og verdiskaping vil da ivaretas. 

Interkommunale selskaper avlaster og 
styrker eierkommunene innen krevende 
faglige oppgaver. Samtidig har eierkom-
munene alle muligheter til å ta initiativ 
overfor selskapet. Statistisk Sentralbyrås 
prognoser tilsier at regionen er i sterk 
vekst. Gjennom samarbeid og felles  
prioriteringer er NRV IKS en viktig aktør 
i regionen for å møte denne utviklingen.

Thomes Trømborg
Daglig leder

• RESPEKTERENDE• ÆRLIG
• INKLUDERENDE

• LYTTENDE
• ENGASJERT

SAMARBEIDS-
VERDIER 
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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

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. Denne forpliktelse vil også omfatte  
Gjerdrum så snart ledningsnettet er sammenkoblet.

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 

VÅRE SEKS STRATEGISKE FOKU-
SOMRÅDER:

•  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 2015:
 
Hilde Thorkildsen, leder  Nittedal
Erland Vestli   Nittedal
Marianne Grimstad Hansen Sørum
Mona Øyn Øyen   Sørum
John Harry Skoglund  Fet
Arvid Mytting   Fet
Knut Berg   Lørenskog
Ragnhild Bergheim  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 2015:

Bjørn Arne Skogstad, leder
May Rostad, nestleder 
Ellen Stokstad, styremedlem
Torbjørn Øgle Rud, styremedlem
Inger-Lise Melby Nøstvik, styremedlem
Tom Even Gåsbakk, ansattes representant

PERSONALET
Ved utgangen av 2015 var det 16 personer med 
ansettelsesforhold i NRV og 59 i NRA (totalt  
75 årsverk). Det foreligger en samarbeidsavtale 
mellom selskapene som gir NRV adgang til å 
benytte personalressurser fra NRA. Loggførte timer 
viser at NRV har benyttet ca. 37 årsverk av disse 
ressursene. 

OrGANISASjON

gjennom et transportsystem hvor det også inngår 
flere pumpestasjoner 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:
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år til år. Over tid kan man allikevel se at økningen 
i befolkning er større en den gjennomsnittlige 
økningen av vannsalget. Fra 2002 til 2015 har 
befolkningsøkningen i gjennomsnitt vært 1,9 % per år, 
mens den årlige økningen i vannsalget har vært 0,6 %. 
Årsaken til dette er antageligvis kommunenes tiltak 
mot lekkasjer og arbeid med fornying av ledningsnettet.

Over tid vil nok tiltak for redusert forbruk utlignes 
av befolkningsøkningen, slik at det totale vannsalget 
vil øke. En andel av NRVs produksjonskapasitet vil 
måtte holdes av for å overholde våre forpliktelser 
om reservevann, men det er allikevel god kapasitet 
for forsyning til en økende befolkning og til nye 
eiere og andre vannverk. Dette vil kunne ha en god 
effekt på vannprisen, da det vil være flere å dele de 
faste produksjonskostnadene på.

OrGANISASjON forts.

ORGANISASJONSENDRING
Høsten 2014 ble det gjennomført en organisasjons-
endring i selskapet. Det er bl.a. etablert en egen 
prosjekt og planavdeling med ansvar for å gjennomføre 
drifts- og investeringsprosjekter. Det ble 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 personal-
ansvar. Denne organisering av virksomheten har nå 
hatt sitt første fulle driftsår. Organisasjonsstrukturen 
vil bli evaluert høsten 2016.

I løpet av året er det gjennomført en organisasjons-
diagnose som involverte en tredjedel av de ansatte 
samt et identitetsprosjekt hvor alle ansatte har vært 
involvert.

PrOdukSjON OG leVerING  
AV drIkkeVANN

NRVs formål er å sørge for produksjon og leveranse 
av tilstrekkelige mengder drikkevann frem til avtale 
leveringspunkter i våre eierkommuner. I dette ligger 
det også krav om kvalitet og leveringssikkerhet.

KAPASITET OG MENGDER
NRVs produksjonskapasitet er på rundt 100 000 
m3/dag. I 2015 ble det gjennomsnittlig levert  
43 100 m3/dag til eierkommunene. Totalt ble det 
i 2015 levert 15,8 m3, mot 15,9 mill. m3 i 2014. 
Dette tilsvarer en nedgang på 0,6 % fra 2014 til 2015.

Ved inngangen til 2015 ble 149 866 personer 
forsynt med vann fra NRV. I forhold til foregående 
år er det en økning på 3 968 personer, eller 2,7 %.

I tillegg til endring i antallet som forsynes, er det 
lekkasjer fra ledningsnettet og sommertemperaturen 
som har størst innvirkning på vannsalget. Både 
lekkasjeandel og sommertemperatur vil variere fra 

ÅRLIG VANNSALG NRV
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ORGANISASJONSKART

NrV drift

representantskapet 
12 medlemmer

Styret 
6 medlemmer

daglig leder

kvalitet/Miljø/HMS

Tekniske tjenester Administrative  
tjenester

Prosjekt og plan

NorAnalyse

Figuren nedenfor viser utviklingen av vannsalget de siste 16 årene. Den varierer noe år for år, men 
gjennomsnittlig vekst er 1,1 %. Den gjennomsnittlige årlige økningen i tilknyttede innbyggere er i 
samme periode 1,8 %.

Målet med prosessene har vært å synliggjøre 
interne utfordringer etter omorganisering og knytte 
de ulike avdelinger og ansatte tettere sammen. 
Prosessene har vært organisert med likeverdighet 
på tvers av organisasjonene.

Identitesprosjektet har identifisert samarbeidsverdier 
og kjennetegn på mål av høy kvalitet på tvers av 
organisasjonene. 

Medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i oktober. 
På en skala fra 1 til 6 ble gjennomsnittsresultatet 4,46.
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FORDELING
I gjeldende hovedplan har NRV sammen med eierkommunene besluttet langsiktige mål for vannforbruk  
pr. person på 220 liter pr. person og døgn. Dette målet kan kun nås ved reduksjon av lekkasjer.

Pr.01.01 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015
Kommune m3/år l/pe*d m3/år l/pe*d m3/år l/pe*d m3/år l/pe*d

Lørenskog 3 333 261   274 3 754 644   304 3 808 969   304 3 578 656   281        
Rælingen 1 634 198   279 1 672 135   281 1 611 696   264 1 611 325   259        
Skedsmo 5 391 767   298 5 836 641   318 5 481 273   294 5 620 731   299        
Fet 889 224      267 981 892      290 975 231      280 912 421      226        
Sørum 1 021 156   225 1 045 343   226 1 066 336   220 1 052 443   217        
Nittedal 1 818 323   248 1 883 349   252 2 020 953   264 1 992 753   252        

PrOdukSjON OG leVerING  
AV drIkkeVANN forts.

Tabellen ovenfor 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.
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LEVERINGSSIKKERHET
ALTERNATIV FORSYNING
Leveringssikkerhet handler i første rekke om et 
stadig fokus på gode driftsrutiner. Når uforutsette 
hendelser allikevel oppstår, er det i tillegg viktig 
med gode beredskapsrutiner. Konsekvensen av 
hendelser kan reduseres ved å bemanne oss med 
erfarent og kompetent driftspersonell. Fokuset 
på leveringssikkerhet er en sentral del av NRVs 
hverdag.

Beredskapslovgivningen i Norge legger til grunn 
at alle vannverkseiere i tillegg til drikkevannsfor-
syning under normale forhold, skal sikre levering 
av tilstrekkelige mengder drikkevann også i de 
tilfeller der normal forsyning koples ut. Reserve-
vannsforsyning baseres på leveranse av vann fra 
en alternativ hovedkilde gjennom det ordinære 
ledningsnettet.

VANNKVALITET
Mattilsynet er NRVs tilsynsmyndighet i forhold til vannkvalitet. I 2015 oppfylte NRV alle kravene som 
stilles til behandling av drikkevann i Drikkevannsforskriften. Kvalitetskravene til forsyningsvann og 
nettvann ble også overholdt.
Gjennomsnittsverdier for råvann (Glomma), forsyningsvann, og nettvann    2015
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 33 2 20 3,0 20
Lukt 1 normal normal normal
Smak 1 - normal normal

Turbiditet FNU 5,3 0,30 1 0,25 4

Mikrobiologiske parametere 
Kimtall, 22°C ( 3 dager ) / ml 950 1 [ 100 ] 10 [ 100 ]

Koliforme bakterier /100 ml 320 <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 20 <1 <1 <1 <1

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

Andre parametere
Parameter Enhet Råvann Forsyningsvann krav Nettvann

Hardhetsgrad d°H 1,7

Kalsium mg Ca/l 10,8 10,9

<   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 2015. 
Krav er iht. Forskrift om vannforsyning og drikkevann, 01.01.02. 

Ved utgangen av 2015 har NRV inngått forpliktende 
avtaler om levering av reservevann med Oslo VAV 
(285 l/s) og Aurskog Høland kommune (65 l/s),  
totalt 350 l/s. Ved årsskiftet har vi kun infra-
struktur på plass for å motta 170 liter i sekundet. 
Selskapet har konkrete planer for å få 100 % 
reservevannsekning på plass innen 2020 og er i 
dialog med nærliggende vannverk om hvordan vi 
kan oppnå dette.

Nok vann, Godt vann, 
Sikkert vann.

11   
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kOSTNAdSuTVIklING OG INVeSTerINGer

KOSTNADSUTVIKLING
Med 2013 som referanseår har selskapet i gjeldende hovedplak fastsatt følgende mål:
“Netto driftskostnad pr. innbygger skal ikke øke gjennom hovedplanperioden 2014-2017.”

Tabellen viser at netto driftskostnad pr. innbygger er redusert med 3 % fra 2013 til 2015, og målet for  
kostnadseffektivitet er dermed oppfylt. 

FORDELING AV OVERSKUDD FRA 2014
I 2014 gikk selskapet med overskudd, som er trukket fra med et tilsvarende beløp ved fakturering av vannkjøp  
i 2015. Fratrekket er fordelt på kommunene etter andel av vannkjøp i 2014.

Driftskostnader er ekskl. kapitalkostnader (renter og avdrag/avskrivninger). 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. NRV
Tabell til beretning 2015 (samme som side 12 i beretning for 2014)

FORDELING AV OVERSKUDD FRA 2014

Kommune Vannkjøp i 2014 (m3) Relativ andel (%)
Fordelt overskudd fra 2014 

(mill. kr.)
Skedsmo 5 481 273 34,53 % 1 260 738
Lørenksog 4 090 570 25,77 % 940 865
Rælingen 1 611 696 10,15 % 370 703
Fet 975 231 6,14 % 224 311
Sørum 1 066 336 6,72 % 245 266
Nittedal 2 649 650 16,69 % 609 441
Sum 15 874 756 100,00 % 3 651 324
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NRV

Kostnadsutvikling

Med 2013 som referanseår har selskapet i gjeldende hovedplak fastsatt følgende mål: 
"Netto driftskostnad pr innbygger skal ikke øke gjennom hovedplanperioden 2014-2017." 
Tabellen viser at netto driftskostnad pr innbygger er redusert med 3% fra 2013 til 2015, og målet for kostnadseffektivitet er dermed oppfylt. 

2013 2014 2015

Driftskostnader (mill. kr) 42,1 41,6 45,2

Driftskostnader uten inflasjon (i 2013 kroner) 42,1 40,4 42,6

Vannsalg (mill. m3/år) 16,1 15,9 15,8

Driftskostnad i kr/m3 2,61 2,54 2,71

Kostnadsendring kr/m³ ift. 2013 -3 % 4 %

Netto driftskostnad i kr/person 294 277 285

Kostnadsendring kr/person ift. 2013 -6 % -3 %

Driftskostnader er ekskl. kapitalkostnader (renter og avdrag/avskrivninger). 
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.  

%

%
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Handlingsplan og budsjett omtaler de ulike 
hoved- og delprosjekter som tiltak. Disse tiltakene 
omtales i denne oversikten.

Selskapet har i dag etter forskriften ikke en til-
fredsstillende reservevannforsyning. Etablering av 
reservevannforsyning har i samsvar med “Handlings-
planen” vært et hovedfokus i 2015. Samtidig har 
NRV hatt fokus på samordning av tiltak med andre 
infrastruktureiere, i 2015 primært MIRA IKS, for 
å oppnå økonomisk og miljømessig samordnings-
gevinst.

Samordning har medført at enkelte tiltak er iverksatt 
tidligere enn angitt i opprinnelig “Handlingsplan”. 
“Handlingsplanens” kostnadsberegninger ble i 2015 
revidert. 

Revideringen fokuserte på usikkerhetsmomenter 
med det mål å løfte kostnadsberegningen opp til P85 
nivå (85 % overveiende sannsynlig prisbilde).

Det ble i 2015 gjennomført investeringer for 
108 mill. kr mot budsjettert 145 mill. kr. 27 mill. kr 
er gjennomført som samordnede tiltak.

Hovedårsakene til lavere investeringsnivå enn bud-
sjettert kan grovt oppsummeres i to forhold:

• Tilpasning til fremdriften i fellestiltak der  
 samarbeidspartner har byggherrerollen  
 og styrer fremdriften i fellestiltak.
•	 Lang saksbehandlingstid ifb. ramme-
 tillatelse for tiltak.

RESERVEVANNFORSYNING
I 2015 er det investert i:

Tiltak 1:
Reservevannforsyning mellom NRV og  
Aurskog-Høland
Tiltaket ferdigstilles og igangkjøres i hovedsak i 
2015. Kun mindre sluttarbeider og dokumentasjon 
gjenstår i 2016.

Tiltak 3a, 5 og 10:
Reservevannforsyning mellom NRV og Oslo

Tiltak 3a:
Ledningsanlegg Lørenskog over Karihaugen
Tiltaket er forsinket pga. lang saksbehandlings-
tid av rammesøknad. Rammetillatelse er nå gitt. 

Detaljprosjektering er gjennomført og anskaffelse av 
entreprenør pågår. Kontrahering forventes i februar 
2016 med gjennomføring samme år.

Tiltak 5:  
Ledningsanlegg Lørenskog, Langvannet –  
Sørlihavna
Tiltaket er forsinket pga. lang saksbehandlingstid 
av rammesøknad. Rammetillatelse er nå gitt. 
Detaljprosjektering pågår og kontrahering av første 
entreprise forventet i februar 2016.

Tiltak 10: 
Pumpestasjon PV10 Skillebekk
Gjensidig reservevannforsyning mellom NRV og 
Oslo ved bygging av pumpestasjon PV10 mot Nit-
tedal og reduksjonsventilsystem ved forsyning fra 
NRV mot Oslo. Pumpestasjonen er ferdig bygd og 
var under uttesting ved utgangen av 2015.

Tiltak 23: 
Reservevannledning mellom NRV og Ullensaker
Tiltaket er en del av den nye hovedledningen fra 
Frogner til Kløfta inkl. pumpestasjon.

Første delparsell mellom PV11 ved Frogner og 
Melvoll realiseres i samarbeid med MIRA. Dette 
gir en vesentlig økonomisk gevinst. Samarbeids-
avtale om gjensidig reservevannforsyning er 
utarbeidet. Avtalen forventes vedtatt av Ullensaker 
kommune i februar 2016. Detaljprosjektering i 
samarbeid med MIRA er utført. Anskaffelse av 
utførende entreprenør pågår og kontrahering for-
ventes mars 2016. 

øKT SIKKERHET I VANNFORSYNINGEN
I 2015 er de største investeringstiltakene tilknyttet:

Tiltak 2:
Ledningsnett Nittedal mot Rotnes
Tiltaket har som hensikt å sikre vannforsyningen 
i Nittedal ved at eldre hovedledning av dårlig 
kvalitet skiftes ut. 
Tiltaket frem til Rotnes Bruk ble ferdigstilt i 2015.

Tiltak 4:
Høydebasseng Hektner
Tiltaket har som hensikt å sikre vannforsyningen i 
Rælingen gjennom etablering av nytt høydebasseng.

Fremføring av adkomstveg og ledningsanlegg samt 
utsprengning av tomt ble gjennomført i 2015.

Tiltak 6:
Dublering av ledninger mellom Frogner og 
Sørum kirke
Tiltaket har som hensikt å øke sikkerhet og kapasitet 
til Sørum gjennom dublert hovedledning. I tillegg 
inngår ledningen i reservevannforsyningen til 
Aurskog-Høland.

Tiltaket gjennomføres i samarbeid med MIRA, noe 
som gir vesentlig samordningsgevinst. Fellestiltaket 
med MIRA er i all hovedsak ferdigstilt fra Frogner 
til Rømua. Parsellen fra Rømua til Sørum kirke er 
prosjektert for utførelse i egen regi i 2016.

Tiltak 7:
Tilbakeføring høydebasseng B2 til råvannsbasseng
Tiltaket har som hensikt å tilbakeføre rentvanns-
basseng B2 i Hauglifjell til råvannsbasseng etter 
idriftsettelse av nytt rentvannsbasseng. Tiltaket er 
etter detaljvurdering utvidet til også å omfatte en 
rekke følgetiltak i anlegget for at anleggets funksjonen 
skal bli mer hensiktsmessig. Dette omfatter spyle-
vann til filtrene, internvann til eget forbruk og 
vann til pilotanlegget. Tiltaket er detaljprosjektert 
for utførelse i egen regi med innleide mannskaper. 
Utførelsen ble i hovedsak gjennomført i 2015.

Tiltak 9:
Elvekryssinger Hvam
Tiltaket har som hensikt å øke sikkerheten i forsyn-
ingen til deler av Skedsmo, Lørenskog og Nittedal 
gjennom fornyet og dublert kryssing av Nitelva ved 
Hvam. Ved Hvam etableres nye fordelingskummer 
på begge side av Nitelva. Det ble i 2014 boret to 
parallelle ledninger under Nitelva. I 2015 ble det 
prosjektert og kontrahert utførende for fordelings-
kummer i hver ende. Utførelse pågår med forventet 
ferdigstillelse 1. halvår 2016.

Tiltak 14:
Utskifting av kritiske ledningsstrekk
Tiltaket har som hensikt å skifte ut dårlige ledning-
strekk med mye lekkasjer eller annen høy risiko for 
funksjonssvikt. Tiltaket Hvam – Melby gjennom-
føres i perioden 2015 til 2016. Utførelsen koordi-
neres med ferdigstillelse av tiltak 9.

Tiltak 15:
Dam drettvann, utbedring inkl. vegforbindelse
Tiltaket har som hensikt å oppgradere Drettvann 
dam iht. krav fra NVE. Tiltaket inkluderer også 
oppgradering av adkomstveg. Tiltaket ble ferdigstilt 
i 2015.

Tiltak 32:
Ledningsnett Nittedal, Hvam – Slattum
Hovedledningen mellom Hvam og Slattum er 
eneste forsyningsledning mot Nittedal. Ledningen 
vurderes som en kritisk hovedledning med høyt 
risikonivå. Hovedårsaken er at ledningen ligger 
utilgjengelig og i ustabil grunn. Konsekvensen av 
et brudd er meget stor for Nittedals og en større 
del av NRVs vannforsyning. 
Nittedal kommune planlegger å legge avløpsledning 
i Nitelva mellom Hvam og Slattum ifb. tilknytning 
til NRA. Nitelva er valgt som trasé da alternative 
traséer er vurdert som uegnet. Samorning av ny 
NRV-ledning med Nittedal kommunes prosjekt gir 
en økonomisk og miljømessig gevinst.

Traséen i Nitelva betyr imidlertid inngrep i vernet 
vassdrag med stedvis høy verneverdi. Tiltaket er 
konsesjonspliktig etter Vannressursloven, med 
NVE som konsesjonsmyndighet. Det ble gjen-
nomført forberedende arbeider i samarbeid med 
Nittedal kommune i 2015.

GJERDRUM NY EIERKOMMUNE  
Tiltak 29:
Ved tilknytning av Gjerdrum som ny eier-
kommune utvides NRVs forsyningsområde. Ny 
hovedvannledning fra PV11 på Frogner til tyngde-
punktet i Gjerdrum kommune, Ask, etableres. 
Hovedledning frem til Melvoll samordnes med 
reservevannforsyning mot Kløfta. Tiltaket realiseres 
i samarbeid med MIRA. Samordningen gir vesentlig 
økonomisk gevinst. Detaljprosjektering i samarbeid 
med MIRA er utført. Anskaffelse av utførende 
entreprenør pågår, kontrahering forventes gjennomført 
i februar 2016.

INVeSTerINGer
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rAPPOrTerING AV drIfTeN

RAPPORT FRA DRIFTEN
Vannproduksjonen har i 2015 vært stabil uten 
større hendelser. I november opplevde vi to  
unormale økninger av fargetallet i råvannet, som 
satte behandlingstrinnene under press. 

Mot slutten av året ble nytt anlegg for ventilasjon 
og avfukting tatt i bruk. Det nye systemet skal bidra 
til å gi et bedre innemiljø i vannverket, både til 
glede operatører og utstyr.

I løpet av 2015 ble nye spylevannspumper igang-
kjørt. Det har vært lagt ned en betydelig arbeid for 
å få dette på plass. Tiltaket griper rett inn i sårbare 
deler av driften, så selv der eksterne har utført 
arbeidet, har eget personell måttet være sterkt 
medvirkende. 

LEKKASJER PÅ NRV LEDNINGER
Andelen av produsert vann som tapes via lekkasjer 
fra NRVs ledningsnett er redusert fra 4,1 % i 2014 
til 1,1 % i 2015. Hovedårsaken til denne nedgangen 
er at en større lekkasje på den ene hovedledningen 
ut fra vannverket ble utbedret i løpet av 2015. 

I tillegg har det vært færre lekkasjer på forsynings-
nettet, antageligvis som følge av en kjøligere 
sommer og at enkelte kritiske ledningsstrekk har 
blitt utbedret.

Lekkasjer fra NRVs ledningsnett faktureres ikke 
kommunene direkte, men selskapet har allikevel 
produksjonskostnader for dette vannet, som belastes 
våre eiere.

UTSKIFTING AV LEDNINGSTREKK
I 2015 har rundt 700 m nytt ledningsstrekk blitt tatt 
i bruk, hovedsakelig i Rotnesområdet og ved Foss i 
Fet kommune.

Dette er ledninger som har blitt lagt for å bedre 
forsyningssikkerheten og for å tilpasse oss annen 
byggeaktivitet.

ENERGI
Energiforbruket pr. m3 behandlet og levert vann 
skal for hvert av årene 2014 - 2017 reduseres med 
1,5 %. 2013 er referanseår.

Gjennomsnittlig årlig reduksjon av spesifikt strøm-
forbruk med utgangspunkt i 2013 har vært 0,85 %. 
Dette er en mindre reduksjon enn effektiviserings-
målet i gjeldende hovedplan, selv om strømforbruket 
totalt er redusert noe.

Begrenset prosjektlederkapasitet i selskapet har 
medført at selskapet ikke har hatt det ønskelige 
fokuset til å gjøre større tiltak for å nå  
effektiviseringsmålet. Fra og med 2016 forventes 
det at vi vil jobbe mer målrettet med tiltak, med en 
ambisjon om å nå effektiviseringsmålet for hele 
perioden. Avfuktingsanlegg og andre tiltak for å 
ivareta HMS og levetiden til teknisk utstyr i anleggene 
forventes å gi et økt strømforbruk fremover, men 
vil holdes utenfor effektiviseringsmålet.

Selskapet arbeider med å definere gode tekniske 
løsninger for fremtidig energioptimalisering. Samtidig 
vurderes hvilke forutsetninger som skal danne 
grunnlag for effektiviseringsmål. 

  2013 2014 2015 

Strømforbruk, kWh 14 434 527 13 871 355 13 353 464 

Produsert vannmengde, m3 17 945 695 17 592 684 16 816 798 

Spesifikt strømforbruk, kWh/m3             0,80             0,79              0,79  

Reduksjon   1,97 % -0,71 % 

Årlig reduksjon siden 2013   1,97 % 0,64 % 

 

d
ri

ft
sk

on
tr

ol
l a

v 
in

nt
ak

sl
ed

ni
ng

17   

Selskapet	arbeider	med	å	definere	gode	tekniske	løsninger	for	fremtidig	energioptimalisering.	
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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. Gjennomføring 
av sikker jobbanalyse er blitt et viktig verktøy 
for å gjennomgå arbeidsoppgavene og avdekke 
eventuelle risikomomenter.

Vi har også et fokus på å registrere nestenulykker, 
slik at vi på et tidlig tidspunkt kan ta grep for å 
hindre at vi får uønskede hendelser.

I 2015 er det gjennomført to HMS-dager for alle 
ansatte. Dagene inneholdt ulike HMS-relaterte 
foredrag og aktiviteter. I tillegg har alle medarbeidere 
som har behov for det i løpet av 2015 gjennomført 
kurs om arbeid i grøfter, kurs i varme arbeider og 
arbeidsvarslingskurs.

I 2015 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 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 2015 
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 hver-
andre. Målet er et sykefravær på under 5,0 % (kort 
og langtidsfravær). For 2015 var sykefraværet i 
NRV og NRA på 5,5 %.

KVALITET OG YTRE MILJø
NRA og NRV er sertifisert iht. ISO 9001 og 
ISO 14001. I 2015 gjennomførte Teknologisk 
Institutt en resertifiseringsrevisjon av begge 
sertifiseringsområdene. Resertifiseringsrevisjonen 
resulterte i to anmerkninger og et forbedrings-
forslag.

Internt er det gjennomført revisjoner innenfor 
10 ulike områder.

Kvalitets- og miljøledelse er ledelses- 
styrte prosesser. For å sikre at styringssystemet 
fungerer etter hensikten, og for å identifisere 
planer som har en innvirkning på styrings-
systemet 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 verk-
tøy i den forbindelse er registreringer av avvik. 

NorAnalyse er akkreditert etter ISO 17025 
innenfor kjemiske og mikrobiologiske  
analyser, samt akkreditert prøvetaking.  
NorAnalyse har ikke hatt noen revisjon fra 
Norsk Akkreditering i 2015.

EKSTERNE TILSYN 
I 2015 gjennomførte Mattilsynet et tilsyns-
besøk hos NRV med fokus på råvannskilde og 
ROS analyse. Det ble ikke avdekket forhold 
som fører til varsel om vedtak.

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 
utpekte i 2015 anlegget i Hauglifjell som et særskilt 
brannobjekt og gjennomførte i desember tilsyn. 
Det ble avdekket mangler i dokumentasjonen 
som medførte to avvik med påfølgende pålegg 
om tiltak. 

rAPPOrTerING AV drIfTeN forts.

Management System
Certificate

To certify conformity with  //  Godkjent overensstemmelse med
the Management System Requirements of  //  Styringssystemkravene i henhold til

NS-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: 2018-09-15

Issued  //  Utstedt: 2015-11-25
Audit: Annual  //  Oppfølging: Årlig

                                     Strandveien 22, 2010 Strømmen

Managing Director  //  Daglig leder Lead Auditor  //  Revisjonsleder

Rent vann - for deg, miljøet og fremtiden

Kabelgata 2, 0580 Oslo

This is a multi-site certificate. The sites are located on the next page
                        Dette er et flerlokasjons-sertifikat. Lokasjonene er listet på neste side.

Side 1 av 2

Management System
Certificate

To certify conformity with  //  Godkjent overensstemmelse med
the Management System Requirements of  //  Styringssystemkravene i henhold til

NS-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: 2018-09-15

Issued  //  Utstedt: 2015-11-25
Audit: Annual  //  Oppfølging: Årlig

                                     Strandveien 22, 2010 Strømmen

Managing Director  //  Daglig leder Lead Auditor  //  Revisjonsleder

Rent vann - for deg, miljøet og fremtiden

Kabelgata 2, 0580 Oslo

This is a multi-site certificate. The sites are located on the next page
                        Dette er et flerlokasjons-sertifikat. Lokasjonene er listet på neste side.

Side 1 av 2

HMS og 
sikkerhet  
er alltid  
i fokus.
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AkTuelle SAker I 2015

GJERDRUM KOMMUNE SOM  
NY EIER I NRV
I løpet av 2015 ble forhandlingene om opptak av 
Gjerdrum kommune som eier i NRV eller kjøper 
av vann gjennomført. Både Gjerdrum kommune og 
NRVs eierkommuner ønsket at Gjerdrum kommune 
skulle tre inn som fullverdig eier i samarbeidet. 
Planene for overføringsledning mot Gjerdrum er i 
full gang, og det er forventet at første vannleveranse 
vil skje i 2017.

RESERVEVANN
I forbindelse med tørken i 1998 ble det etablert en 
pumpestasjon for forsyning av vann fra NRV i 
Nittedal til Oslo VAV ved Skillebekk. I avtalen lå 
det også en plan om etablering av tilsvarende løsning 
fra Oslo VAV til NRV. I 2015 ble den nødvendige 
pumpestasjonen igangkjørt, og vi kan nå motta  
55 liter pr. sekund i reservevann fra Oslo VAV over 
Gjelleråsen. Når nødvendige tiltak på Nittedal  
kommunes ledningsnett er gjennomført, vil mengden 
økes til 85 liter pr. sekund.

I 2010 ble avtalen om etablering av en reserve-
vannsløsning med Aurskog-Høland kommune 
signert, og selskapet har siden den gang jobbet med 
etablering av nødvendige overføringsanlegg. I 2015 
ble den siste delen av disse anleggene bygget, og vi 
kan nå utveksle 65 liter pr. sekund med Aurskog-
Høland kommune.

Selskapet har også i løpet av 2015 ferdigforhandlet 
en avtale om gjensidig utveksling av reservevann 
ved Rånåsfoss med Årnes vannverk. Avtalen er for 
20 liter pr. sekund. 

Det forventes at denne løsningen vil være i gang-
kjørt i løpet av 2016. Selskapet har ferdigforhandlet 
en avtale med Ullensaker kommune om etablering 
av reservevannsløsning mellom Frogner og Kløfta. 
Avtalen skal godkjennes av kommunestyret i 
Ullensaker. Løsningen vil ikke kunne tas i bruk 
før nye Hurdalsjøen vannverk settes i drift. Det 
er hensiktsmessig at deler av overføringsanlegget 
bygges ifb. tilknytningen av Gjerdrum kommune. 
NRV IKS samarbeider med MIRA om å legge 
ledningene i felles trasé.
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Alltid rent drikkevann.,,
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STYRETS VIRKSOMHET
Styret har i 2015 avholdt syv styremøter og har i 
disse møtene behandlet saker som tilligger styret i 
henhold til lov og selskapsavtale.

Det har vært avholdt tre representantskapsmøter i 
2015, 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. Inntektsdekningen 
er beregnet i henhold til KMD H-3/14, gjeldende 
retningslinjer fra 2015 for beregning av selvkost for 
kommunale betalingstjenester.

Selskapet hadde driftsinntekter i 2015 på 77,8 
mill. kr, mot 62,1 mill. kr i 2014. Et mindreforbruk 
(overskudd) på 3,6 mill. kr fra 2014 ble trukket 
fra med et tilsvarende beløp ved fakturering av 
vannkjøp i 2015, og for 2014 var tilsvarende beløp 
15,4 mill. kr. Regnskapsmessig mindreforbruk 
(overskudd) i 2015 er på 2,3 mill. kr. Overskuddet 
er hovedsakelig knyttet til økte inntekter grunnet 
utleie av arbeidskraft til fellesprosjekt med MIRA, 
samt reduserte personalkostnader grunnet over-
føring fra drift til investering 2,0 mill. kr. 

Selvkostkalkylen viser mindreforbruk (overskudd) 
på 1,3 mill. kr. Det er selvkost som skal legges til 
grunn for kommunens kostnader. Styret foreslår 
at fakturering av eierkommunene i 2015 reduseres 
tilsvarende, da selskapsavtalen sier at selskapet 
ikke skal ha fondsmidler.

Selskapets likviditet var ved overgangen til 2015 god, 
og selskapet disponerer ved årsskiftet 47,9 mill. kr i 
likvide midler. Av dette utgjør 14,6 mill. kr lånte, men 
foreløpig ikke anvendte investeringsmidler. 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, men selskapet merker 
at långiver Kommunalbanken øker sine marginer.

Kommunene faktureres forskuddsvis. Siden inntekts-
grunnlaget 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. 

I samarbeid med NRA er arbeid med en ny strategi-
plan startet. Strategien legges frem for representant-
skapene høsten 2016. 

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 2015 var på 108,5 mill. kr 
mot budsjettert 144,8 mill. kr. I 2014 ble det til 
sammenligning investert 73,9 mill. kr (budsjett 
76,5 mill. kr.). Gjennom opprettelse av plan- og 
prosjektavdeling er kvalitet og gjennomførings-
evnen av investeringer økt.

Avviket mellom regnskap og budsjett i 2015 skyldes 
flere forhold, som tidsforsinkelse ved kommunal 
godkjenning av tiltak, oppstartstidspunkt og frem-
drift, tidsforbruk ved utlysning og ev. vurderinger 
av kravspesifikasjon, samarbeid med eksterne 
samarbeidspartnere som gir store samdriftsfordeler 
i prosjektet men gjør at deres tidsfrist styrer frem-
driften i prosjektene osv. 

Ikke gjennomførte, budsjetterte investeringer  
gjennomføres i 2016.

Differanse mellom forventet og faktisk investerings-
nivå har ikke gitt konsekvenser for driften.

STYreTS BereTNING 2015
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ORGANSIASJONEN
I 2014 ble det gjennomført en organisasjonsendring. 
Denne har hatt sitt første driftsår i 2015 og vil bli 
evaluert høsten 2016.

I 2014 sa daglig leder opp sin stilling, og ny daglig 
leder tiltrådte mai 2015. 

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 2015 
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.

Selskapet jobber for en stadig forbedring og har et 
mål om et redusert energiforbruk pr. m3 produsert 
og levert drikkevann. I 2015 ble det oppnådd en 
reduksjon på 0,85 %, noe under målet på 1,5 %.

KVALITET
Krav til drikkevannskvalitet er gitt gjennom drikke-
vannsforskriften. NRV har gjennom i 2015 ikke 
hatt noen kvalitetsavvik i forhold til de kvalitets-
kravene som stiles for drikkevann. Selskapet har 
ikke en tilfredsstillende reservevannsforsyning. 
Tiltak er fremmet i investeringsprosjekter.

ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER
Etter styrets oppfatning gir fremlagt driftsregnskap, 
investeringsregnskap og balanse med noter et riktig 
bilde av selskapets resultat for 2015 og økonomiske 
stilling ved årsskiftet. 

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

Mindreforbruk (overskudd) som vist i selvkostkal-
kylen tilføres driften i 2016. 

Styret ønsker å takke daglig leder og alle ansatte for 
godt utført arbeid i 2015.

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, leverings-
sikkerhet, 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 2015. 

Innkjøp foretas i tråd gjeldende forskrifter. Det fore-
ligger et delegeringsreglement som regulerer hvilke 
anskaffelser som skal behandles av styret.

HMS
Arbeidsmiljøet vurderes som godt. Det er innført 
elektronisk meldesystem for skader og andre vesentlige 
avvik fra normalsituasjonen. Gjennom året har 
det ikke vært rapportert inn arbeidsskader som 
har medført sykefravær. Det gjennomføres jevnlig 
vernerunder (to ganger i 2015).

Arbeidsmiljøutvalget har i 2015 avholdt fire møter. 

Sykefraværet (samlet i NRV og NRA) var i 2015 
på 5,5 %, hvorav korttidsfraværet (<16 dager) 
utgjør 3,0 %. De tilsvarende tallene for 2014 var 
hhv. 6,9 % og 3,6 %. Sykefraværet i 2015 ligger 
noe over målsetningen på 5 %.

BEMANNING OG LIKESTILLING
NRV er en kommunalteknisk virksomhet. Av de 
ansatte er 39 % kvinner og 61 % menn. I leder-
gruppen (felles for NRV og NRA) er en av 
syv kvinner. I styret er tre av fem valgte medlemmer 
kvinner.

Gjennomsnittsalderen til de ansatte er 46 år, dvs. ett 
år lavere enn foregående år. Selskapene tilstreber fort-
satt å få til en jevnere fordeling mellom kjønnene og 
en større aldersspredning.

STYreT - NrV IkS

Thomes Trømborg
daglig leder

May Rostad
Styrets nestleder

Ellen Stokstad
Styremedlem

Torbjørn øgle Rud
Styremedlem

Inger-Lise Melby Nøstvik
Styremedlem

Tom Even Gåsbakk 
Ansattes representant

Bjørn Arne Skogstad
Styrets leder

Strømmen, 10. mars 2016

ellen Stokstad
Styremedlem

Bjørn Arne Skogstad
Styrets leder

 May rostad
Nestleder

Torbjørn Øgle rud
Styremedlem 

Inger-lise Melby Nøstvik
Styremedlem

Tom even Gåsbakk
Ansattes representant

Thomes Trømborg  
daglig leder NrV/NrA  
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 NOTE REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP
  2015 2015 2014

INVESTERINGER

Investeringer i varige anleggsmidler 2,11 108 552 144 850 73 910

Årets finansieringsbehov  108 552 144 850 73 910

FINANSIERT SLIK

Bruk av lånemidler  108 552 144 850 73 910

Inntekter fra salg av anleggsmidler  0 0 0

Sum ekstern finansiering  108 552 144 850 73 910

Bruk av tidligere års udisponert  0 0 0

Sum finansiering  108 552 144 850 73 910

UDEKKET/UDISPONERT  0 0 0

drIfTSreGNSkAP 01.01 - 31.12

Beløp i NOk 1000

 NOTE REGNSKAP BUDSJETT REGNSKAP
  2015 2015 2014

DRIFTSINNTEKTER

Andre salgs- og leieinntekter  9 227 5 808 6 673

Overføringer med krav til motytelse 7 68 620 69 153 55 394

Sum driftsinntekter 9 77 847 74 961 62 067

DRIFTSUTGIFTER

Personalkostnader 1,6,9 25 385 26 629 22 631

kjøp av varer og tj. som inngår i foretakets tj. prod. 6,9 32 805 30 837 31 014

kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. prod. 9 2 881 3 984 2 755

Overføringer 8,9 69 0 60

Avskrivninger 2 11 121 9 011 11 746

Sum driftsutgifter  72 261 70 460 68 207

BRUTTO DRIFTSRESULTAT  5 586 4 501 -6 140

FINANSPOSTER

renteinntekter og utbytte  1 193 920 1 172

Sum eksterne finansinntekter  1 193 920 1 172

renteutgifter og låneomkostninger  7 956 10 553 6 736

Avdrag på lån  11 307 9 011 11 777

Sum eksterne finansutgifter  19 263 19 564 18 512

Resultat eksterne finanstransaksjoner  -18 070 -18 644 -17 341

Motpost avskrivninger  11 121 9 011 11 746

NETTO DRIFTSRESULTAT  -1 363 -5 132 -11 734

INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbr. 5 3 651 3 651 15 386

Sum bruk av avsetninger  3 651 3 651 15 386

REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK (-/+)  2 288 -1 481  3 651

INVeSTerINGSreGNSkAP 01.01 - 31.12

Beløp i NOk 1000
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BAlANSe - eIeNdeler regnskap 31.12

Beløp i NOk 1000

 NOTE 2015 2014
ANLEGGSMIDLER

faste eiendommer og anlegg 2 422 795 332 835

utstyr, maskiner og transportmidler 2 35 675 28 173

Pensjonsmidler 1 17 042 15 046

SUM ANLEGGSMIDLER  475 512 376 054

OMLøPSMIDLER

kortsiktige fordringer 3,7 14 833 14 549

Premieavvik 1 -460 -762

kasse, bankinnskudd 4 47 889 44 387

SUM OMLøPSMIDLER  62 261 58 173

SUM EIENDELER   537 773 434 227

Beløp i NOk 1000

BAlANSe - eGeNkAPITAl OG Gjeld regnskap 31.12

 NOTE 2015 2014
EGENKAPITAL

regnskapsmessig mindreforbruk (drift) 5 2 288 3 651 

regnskapsmessig merforbruk (drift) 5 0 0

kapitalkonto 10 14 412 13 478

SUM EGENKAPITAL  16 700 17 130

LANGSIKTIG GJELD

Pensjonsforpliktelser 1 20 516 19 237

Andre lån 3 455 149 334 555

SUM LANGSIKTIG GJELD  475 665 353 793

KORTSIKTIG GJELD

Annen kortsiktig gjeld 8 45 408 63 305

SUM KORTSIKTIG GJELD  45 408 63 305

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  537 773 434 227

MEMORIAKONTI

ubrukte lånemidler  14 604 -8 744

Motkonto for memoriakontiene  -14 604 8 744

Thomes Trømborg
daglig leder

May Rostad
Styrets nestleder

Ellen Stokstad
Styremedlem

Torbjørn øgle Rud
Styremedlem

Inger-Lise Melby Nøstvik
Styremedlem

Tom Even Gåsbakk 
Ansattes representant

Bjørn Arne Skogstad
Styrets leder

Strømmen, 10. mars 2016
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NOTE 1 PENSJON
Beløp i NOk 1000

Generelt om pensjonsordningene i selskapet    
Selskapet har i 2015 overført sine pensjonsordninger fra dNB til klP. 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 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 henholdsvis 
anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Tilleggsinformasjon
NrV IkS har samarbeidsavtale med NrA IkS om felles personale. Gjennomsnittlig antall årsverk har tilsammen vært 
63, hvorav omlag 14,5 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 arbeidsgiveragift, mens pensjonsforpliktelser vises i balansen tillagt arbeidsgiveravgift av netto pensjons-
forpliktelse (dvs. pensjonsforpliktelser fratrukket pensjonsmidler).

økonomiske forutsetninger 2015 2014
forventet avkastning pensjonsmidler 4,65 % 4,65 %
diskonteringsrente 4,00 % 4,00 %
forventet årlig lønnsvekst 2,97 % 2,97 %
forventet årlig pensjonsregulering  2,20 % 2,97 %
forventet årlig G-regulering 2,97 % 2,97 %
AfP uttakssannsynlighet 50,00 % 50,00 %
Amortiseringstid   7 år   1 år
Selskapet har endret prinsipp fra og med regnskapsåret 2015 ved at premieavviket nå amor-
tiseres over 7 år.

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik

Pensjonskostnad 2015 2014
Årets pensjonsopptjening, nåverdi 989 993
rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 788 695
- forventet avkastning på pensjonsmidlene -744 -682
Administrasjonskostnader 144 175
Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) 1 177 1 181
Amortisering av premieavvik -95 -271
endring netto aga 324 -242
Samlet kostnad  1 406 668

Premieavvik  2015 2014
Innbetalt premie (inkl. adm.) 1 538 518
Administrasjonskostnader -144 -175
Netto pensjonskostnad -1 033 -1 012
Årets premieavvik 360 -668

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik

  2015 Arb.g.avg 2014 Arb.g.avg
Brutto påløpte pensjonsforpl. pr. 31.12. 20 516 2 893 18 719 2 639
Pensjonsmidler pr. 31.12. 17 042 2 403 15 046 2 121
Netto pensjonsforpliktelser pr. 31.12. 3 474 490 3 673 518

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
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  2015 Arb.g.avg 2014 Arb.g.avg
Årets premieavvik 360 51 -668 -94
Sum premieavvik tidligere år (pr. 01.01.) -668 -94 271 38
Sum amortisert premieavvik dette året -95 -13 -271 -38
Akkumulert premieavvik pr. 31.12. -404 -57 -668 -94

Spesifikasjon av estimatavvik 

 2015 2015 2014 2014
 

faktiske midler/forpliktelser (31.12. forrige år) 15 703 19 108 14 708 17 713
estimerte midler/forpliktelser (01.01. dette år) 15 046 18 719 14 267 17 458
Årets estimatavvik (01.01.) -657 389 -441 256

Akkumulert avvik tidligere år (01.01. dette år) 0 0 0 0
Amortisert avvik dette år -657 389 -441 256
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 2015 2014
Andre kortsiktige fordringer med forfall senere enn 1 år 0 0
Andre kortsiktige fordringer med forfall tidligere enn 1 år 14 833 14 549
Sum 14 833 14 549

NOTer

NRV 2015

NOTE NR 2, Anleggsmidler 

Tekst Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Sum 
Anskaffelseskost 
pr. 01.01 35 256 50 953 4 272 129 341 229 565 449 387
Akkumulerte 
avskrivninger pr. 
01.01 -7 083 -5 558 -4 081 -37 355 -34 302 -88 379
Tilgang i 
regnskapsåret 10 214 6 764 0 51 91 554 108 583
Avgang i 
regnskapsåret 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger i 
regnskapsåret -2 712 -917 -191 -4 424 -2 877 -11 121
Nedskrivning 0 0 0 0 0 0
Bokført verdi 35 675 51 241 0 87 614 283 941 458 470

Pensjons-
midl.

Pensjons-
midl.

Pensjons-
forpl.

Pensjons-
forpl.

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik forts.

Langsiktig gjeld (alt med forfall senere enn 5 år) 2015 2014
Gjeld til kredittinstitusjoner 455 149 334 555
Annen langsiktig gjeld 0 0
Sum 455 149 334 555

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

 2015 2014
Bundne midler gjelder skattetrekk og utgjør: 566 661
ubundne midler utgjør: 47 323 43 726
Sum 47 889 44 387

NOTE 5 FOND SAMT AVSETNINGER/BRUK AV AVSETNINGER
det er ikke regnskapsført avsetning til fond eller bruk av fond i 2015. 
Balanseført mindreforbruk i driftsregnskapet (overskudd) fra 2014 er innteksført i 2015. 

NOTE 6 PERSONALKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJøRELSER, 
LÅN TIL ANSATTE OG GODTGJøRELSE TIL REVISOR
Beløp i NOk 1000

Personalkostnader 2015 2014

lønninger 18 952 17 219
Arbeidsgiveravgift 2 850 2 450
Pensjonskostnader 3 223 2 612
Andre ytelser 360 350
Sum 25 385 22 631

NrV IkS har samarbeidsavtale med NrA IkS om bruk av personalressurser. Pr. 31.12.2015 var 
summen av årsverk i selskapene 73,6 hvorav 17,6 årsverk har sitt ansettelsesforhold i NrV IkS 
og de de resterende 56 årsverkene har sitt ansettelsesforhold i NrA IkS.  
lønnskostnader fordeles på basis av estimert, virkelig arbeidstid. for 2015 er lønnskostnadene 
fordelt med 57,6 % på NrV IkS og 42,4 % på NrA IkS. 

Ytelser til ledende personer 2015 2015 2014 2014
 Daglig leder Styret Daglig leder Styret
lønn 1 485 381 994 347
Pensjonskostnader 267  182
Annen godtgjørelse 69  16

I 2015 hadde selskapet tre forskjellige daglige ledere; avtroppende, konstituert og påtroppende. 
Ytelser er summen at alt til avtroppende og påtroppende, samt en andel av konstituert tilsvar-
ende den andel av året hun var konstituert. daglig leder er også daglig leder i Nedre romerike 
Avløpsselskap IkS. daglig leder inngår i kollektiv pensjonsordning. Ytelser til daglig leder 
fordeles likt mellom NrV IkS og NrA IkS. Beløp opplyst er før fordeling.
det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillese til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. 
ledende ansatte har ikke avtale om bonus eller aksjebasert avlønning.
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Revisor
Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:
 2015 2014
revisjon 60 102
rådgivning                                                                                                                62  4
Sum                                                                                                                123  106

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

NOTE 7 OVERFøRINGER MELLOM SELSKAPET OG EIERKOMMUNENE
Beløp i NOk 1000
Beløpene er inkl. mva.

I 2014 gikk selskapet med 3,6 mill. kr i overskudd, som er trukket fra med et tilsvarende beløp 
ved fakturering av vannkjøp i 2015.

NOTE 8 SKATT
Beløp i NOk 1000

Årets skattekostnad fremkommer slik:
 2015 2014
resultat før skatt 262 223
endring i midlertidige forskjeller 29 98
Årets skattegrunnlag 291 321

Årets betalbare skatt 79 87
endring utsatt skatt -13 -26
Sum skattekostnad 66 60

NOTer

Midlertidige forskjeller
 2015 2014
Anleggsmidler 258 287
underskudd til fremføring 0 0
Grunnlag utsatt skatt 258 287

utsatt skatt 65 78

Selskapet er ikke skattepliktig så lenge det ikke har erverv som formål. Salg til andre enn 
eierkommunene og Nedre romerike Avløpsselskap IkS ansees som skattepliktig virksomhet. 
dette gjelder salg av analysetjenester. 

NOTE 9 SELVKOSTBEREGNING - ETTERKALKYLE
Beløp i NOk 1000

NrV IkS har to selvkostområder: Noranalyse og Vann. Maskiner og biler er enten eid av NrA eller 
NrV. direkte kostnader fordelt mellom selskapene på grunnlaget av timesbruk pr selskap. dog har 
selskapet felles selvkostkalkyle som gir et riktig bilde. kapitalkostnader består av kalkulatoriske 
renter og avskrivninger. 

2015 Selvkost Selvkost Selvkost Budsjett
 hele NRV Vann Noranalyse hele NRV

driftsinntekter 77 847 71 212 6 635 74 961
driftsutgifter 61 140 54 751 6 390 61 449
kapitalkostnader 19 070 18 879 191 17 163
Resultat før  
mindreforbruk 2014 -2 363 -2 417 54 -3 651

Inntekt fra  
mindreforbruk 2014 -3 651 -3 651 0 -3 651
Resultat 1 288 1 234 54 0 
Selvkostandel 102 % 102 % 101 % 100 %

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 %

kommunen som kunde av selskapet

Note 7 Overføringer mellom selskapet og eierkommunenen

Navn
Inng. 
balanse

Bevegelse
Utg. 
balanse

Oms. i 
perioden

FET KOMMUNE 65 -128 -63 5 518
LØRENSKOG KOMMUNE 74 407 481 21 555
NITTEDAL KOMMUEN 238 411 648 15 349
RÆLINGEN KOMMUNE 61 -198 -137 8 905
SKEDSMO KOMMUNE 142 -210 -68 30 293
SØRUM KOMMUNE -22 115 92 5 944

Navn
Inng. 
balanse

Bevegelse
Utg. 
balanse

Oms. i 
perioden

FET KOMMUNE 0 0 0 -3
LØRENSKOG KOMMUNE 0 0 0 -69
NITTEDAL KOMMUEN -6 6 0 -55
RÆLINGEN KOMMUNE 0 0 0 -371
SKEDSMO KOMMUNE -3 3 0 -238
SØRUM KOMMUNE -1 963 -2 649 -4 612 -23 064

Note 7 Overføringer mellom selskapet og eierkommunenen

Navn
Inng. 
balanse

Bevegelse
Utg. 
balanse

Oms. i 
perioden

FET KOMMUNE 65 -128 -63 5 518
LØRENSKOG KOMMUNE 74 407 481 21 555
NITTEDAL KOMMUEN 238 411 648 15 349
RÆLINGEN KOMMUNE 61 -198 -137 8 905
SKEDSMO KOMMUNE 142 -210 -68 30 293
SØRUM KOMMUNE -22 115 92 5 944

Navn
Inng. 
balanse

Bevegelse
Utg. 
balanse

Oms. i 
perioden

FET KOMMUNE 0 0 0 -3
LØRENSKOG KOMMUNE 0 0 0 -69
NITTEDAL KOMMUEN -6 6 0 -55
RÆLINGEN KOMMUNE 0 0 0 -371
SKEDSMO KOMMUNE -3 3 0 -238
SØRUM KOMMUNE -1 963 -2 649 -4 612 -23 064

kommunen som leverandør av selskapet
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NOTer

NOTE 10 KAPITALKONTO
Beløp i NOk 1000

 2015 2015 2014 2014
 Debet Kredit Debet Kredit
INNGÅENDE BALANSE, pr. 01.01. 0 13 478 0 13 998
Investering i anleggsmidler 0 108 583 0 73 910
Avskrivninger 11 121  0 11 746 0
Avdrag på lån 0 11 307 0 11 777
endring i netto pensjonsforpliktelse 0 717 551 0
Bruk av lån 108 552 0 73 910 0
UTGÅENDE BALANSE, pr. 31.12 14 412 0 13 478 0
 134 085 134 085 99 685 99 685

NOTE 11 VESENTLIGE FORHOLD
Andre salgs- og leieinntekter viser en økning. denne økningen er hovedsakelig knyttet til utleie 
av arbeidskraft og maskiner, samt 2,1 mill. kr fra et fellesprosjekt med MIrA.

Samlede investeringer i 2015 var på 108,5 mill. kr som er en økning fra 73,9 mill. kr i 2014.  
Investeringsvolumet er høyt og ventes å forbli høyt i årene fremover.

for å sikre en effektiv og god gjennomføring av prosjekter, ble en ny avdeling for prosjekt og plan 
etablert i 2015.
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