ÅRSMELDING 2001

VESTFJORDEN AVLØPSSELSKAP
RENERE OSLOFJORD

Vestfjorden Avløpsselskap
Er et interkommunalt selskap med hjemmel i kommunelovens § 27.
Selskapet ble opprettet 26. september 1976, og eies av kommunene Asker,
Bærum og Oslo (8%, 21,5% og 70,5%).
Overenskomst og vedtekter er vedtatt av kommunestyrene i de 3 eierkommunene og fastsatt av kongen i statsråd.
Ved endringer av overenskomst og vedtekter har hver av eierkommunene
vetorett.
Selskapet ledes av et styre på 9 personer, 3 oppnevnt fra Oslo og 2 fra hver av
Asker, Bærum og de ansattes organisasjoner.
Rådet er selskapets høyeste organ med 21 medlemmer. 11 er oppnevnt fra
Oslo, 6 fra Bærum og 4 fra Asker.
Medlemmer i styre og råd, se 3. omslagsside.

VEAS historie
NIVAs rapport «Oslofjorden og dens forurensningsproblemer», del 1. Basert på undersøkelser fra 1962 -65,
finansiert av 10 kommuner med avrenning til indre Oslofjord.
1970:
NIVAs utredning, del 2 om tekniske løsninger, 48 alternativer.
1971:
Etablering av Oslofjordkontoret.
1974:
Alternativ for lokalisering av renseanlegg i fjell på vestsiden
av fjorden velges.
1976:
Det interkommunale selskapet VEAS opprettes av
kommunene Oslo, Bærum og Asker, med eierandeler på
henholdsvis 70,5%, 21,5% og 8%.
Overenskomst og vedtekter stadfestet av Kongen i statsråd.
1977:
Anleggsarbeider for byggingen av VEAS påbegynnes.
Bygges som et mekanisk-kjemisk anlegg for fjerning av fosfor
og organisk materiale.
1982:
VEAS renseanlegg og Isi komposteringsanlegg i drift.
Slemmestad, Løxa, Blakstad, Sandvika og Lysaker renseanlegg tas ut av drift.
1983:
Offisiell åpning av VEAS. Foretas av miljøvernminister
Wenche Frogn Sellæg i nærvær av Kronprinsparet.
Festningen og Skarpsno renseanlegg tas ut av drift.
1984:
Fullskalaforsøk med sjøvannstilsetting for bedre renseresultat.
1984-89: Diverse optimaliseringsarbeide av eksisterende prosesser.
Forsøk med bl.a biologisk fjerning av organisk materiale og
nitrogen.
1992:
Garantivedtak for lån fattet av alle eierkommunene slik at
nitrogenbygging kunne påbegynnes.
1993:
Driften av Isi komposteringsanlegg avvikles.
1995:
Offisiell åpning av nitrogenrenseanlegget i oktober,
ved miljøvernminister Thorbjørn Berntsen.
1991-97: Utbygging av anlegget med biologisk fjerning av nitrogen,
utråtning og hygienisering av slam, utnyttelse av gass til el.
produksjon og stripping av ammoniakk fra filtratvann.
1998-01: Utvikling av utstyr for termisk vakuumtørking av slam.
1967:

Styrets årsmelding
for 2001
Hovedresultater
Konsesjonens krav til rensing, inklusive overløp, ble overholdt for
fosfor, men ikke for nitrogen.
Resultatet var 2,8% under kravet
for nitrogen og 2,8% over kravet
for fosfor. Den glidende 52-ukers
middelverdien for nitrogenrensing var helt nede i 62% i uke 24.
Siden dette har rensegraden vært
jevnt oppadgående. Årsakene til
problemene og tiltak beskrives
lengre ut i årsmeldingen.
Kostnadene har overskredet
budsjettet med 1,5 millioner kroner. Det er nødvendig å kalle inn
0,54 millioner kroner fra eierkommunene
Styrets vurdering av
selskapet/organisasjonen
i året som har gått.
Selskapet ser ut til å håndtere de
viktigste utfordringene på en tilfredsstillende måte.
Kapasiteten til å håndtere nitrogenfjerningskravet har vært for
liten et par år. Årsakene er funnet
og et stort arbeid er utført for å
løse problemene på permanent
basis. Kapasiteten ser ut til å øke
så mye at utbygging av de siste
rensebassengene vil være uaktuelt
i nærmeste fremtid, med dagens
rensekrav.
Administrasjonen har foreslått
å øke behandlingskapasiteten for
sterkt fortynnet avløpsvann i
regn- og snøsmelteperioder for å
oppnå en kraftig reduksjon av
overløpsmengdene. Kostnadene
ved 50% økning av anleggets kapasitet til mekanisk/kjemisk rensing er overraskende lave.
Innsatsen med å redusere forbruk av viktige innsatsfaktorer
som strøm og kjemikalier har gitt
god uttelling dette året og potensiale for ytterligere forbedringer er
påvist.
Endrede rammevilkår for disponering av restprodukter, vil

kreve en økt innsats fra organisasjonen. Dette gjelder både etablering av en sikrere disponering og
arbeidet med å holde kostnadene
til dette nede. Stadig økte statlige
og kommunale avgifter gir endrede rammevilkår for valg av kostnadseffektive tekniske løsninger.
Administrasjonen følger dette nøye.
Som følge av forhold i organisasjonen har styret foretatt en justering av ansvarsområder innen
det øverste ledersjiktet. Styret er
bevisst at det er grenser for organisasjonens kapasitet.

Tilførsler
Overføringer fra Nesodden er forsinket og antas først å starte i siste
halvdel av 2002. Det ble ikke mottatt kondensvann fra regenerering
av avisningsvæske fra OSL ihht
beredskapsavtale som utløp
30.06.2001.
Det har ikke skjedd noen fremdrift i samtalene mellom byrådsavdelingen for miljø og samferdsel i Oslo og styrets leder/adm dir.
om tilførsler fra Nittedal og andre
hengende saker.
Etter en henvendelse fra Asker
og Bærum vannverk har styret
gått imot mottak av vannverksslam i avløpsnettet.
Etter henvendelse fra Jernbaneverket/Asker kommune har
styret uttrykt seg positivt til mottak av prosessvann fra tunneldrift
under forutsetning av tilfredsstillende forbehandling og kvalitetskontroll.
Høsten 2000 ba Rådet styret om
å fremlegge en sak i vårmøtet 2001
om alternative strategier for å redusere de negative virkningene av
store tilførsler av regnvann til avløpsnettet. Det var forutsatt at administrasjonen i VEAS og de tekniske etater drøftet saken før styret rapporterte til Rådet. Styret
fikk seg ikke forelagt materiale
som kunne gi grunnlag for be-
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handling før etter sommeren 2001.
Utover høsten brukte styret mye
tid på denne saken. Det er anbefalt
en løsning som bare vil medføre
en mindre økning av overføringene fra eierkommunene.
Etter innstilling fra styret fattet
rådet enstemmig følgende vedtak
i høstmøtet:
1. Ansvaret for forurensninger
forårsaket av tilførselsmengder
utover forutsetningene for dimensjoneringen av VEAS påligger eierkommunene.
2. VEAS søker å behandle så mye
vann som en hensiktsmessig
kan i eksisterende anlegg for å
redusere overløp fra VEAS
rensedistrikt mest mulig.
3. Eierkommunene bes om å
starte et målrettet arbeid for å
redusere kloakksøppel ved kilden. VEAS bes om å bistå eierkommunene i dette arbeidet,
enten det gjelder tiltak rettet
mot produsenter eller informasjon rettet mot publikum.
4. Eierkommunene bes om å etablere et system for rydding på
strendene ved behov.
5. Rådet ber styret forberede en
sak med forslag til likelydende
vedtak i eierkommunene om at
a. VEAS bygges ut med rister
og kjemisk rensing for behandling av ytterligere 4
m3/s.
b. Når en ser effekten av tiltak
a. vurderes det på ny om en
også ønsker at overløpet på
Lysaker skal utstyres med
rister for hele eller deler av
den maksimale vannmengde
17 m3/s. Oslo kommune bes
i såfall forestå prosjektering,
bygging og drift for VEAS
regning.

Anleggets drift
Det er i løpet av året utført et stort
arbeid med å høyne nitrogenrensegraden. 13 av 24 filterbunner i
nitrifiseringsfilterne er nå overhalt. Overhalingen av de resterende filtrene vil være avsluttet
medio 2003. Det pågår et interessant arbeid med bruk av flere fellingsmidler i kombinasjon for å re-
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dusere kostnadene. Men fellingen
av fosfor må ikke være så effektiv at
det blir mangel på biotilgjengelig
orto-fosfat til bakteriene i nitrogenrenseprosessen. Mangel på
fosfat var en begrensende faktor
for nitrogenrensingen i vintersesongen 2000-01. Brann i en 450kW
blåsemotor forårsaket mangel på
luft til bakteriene på forsommeren. Dette senket rensegraden noe.
I løpet av høsten ble det gjennomført endringer i ammoniakk-strippeprosessen. Andel nitrogen i innløpsvannet, som gjenvinnes til et
industrielt produkt, kan etter
dette, på årsbasis, høynes fra 12%
til 15%.
Det har vært store problemer
med den nyetablerte ristgodsvaskeren. VEAS har overtatt utstyret
til sterkt redusert pris og videreutvikler det selv.
Det tok vel et halvt år å få slamknuseren i kontinuerlig drift. En
ny knuser for den andre siloen er
nå bestilt, denne skal gi ennå mindre partikler.
Det er gjennomført en energiforbruksanalyse av hele anlegget
og påvist et energireduksjonspotensiale på ca. 10-12% over en 2 års
periode. Styret har bedt om at det
frem til budsjettbehandlingen høsten 2002 gjennomføres en revisjon
av kapitalbehovsprognosen for de
neste 10 år.

Slampressing og disponering
Ombygging av slampressene til
vakuumtørking har tatt betydelig
lengre tid enn forutsatt. Nytt utstyr som skulle vært brukt til ombygging av den siste pressen har
stadig måttet benyttes til utskifting av deler på de allerede installerte pressene. Den 4. pressen ser
nå ut til å kunne settes i drift i uke
5 eller 6 i 2002. Det er foretatt betydelige endringer i design av utstyret gjennom de siste årene som
følge av erfaringene som er vunnet. VEAS har som bidragsyter i
utviklingsarbeidet sikret seg en
royalty avtale. Det første anlegget
etter denne avtalen er nå levert til
et anlegg i Sveits.
Det meste av slammet går fortsatt til jordbruket, mens en mindre

andel går til grøntarealer, bl.a.
golfbaner. Ved årsskiftet var det
14.000 tonn slam på mellomlager
på avfallsplassene i eierkommunene. Grunnet et uforutsigbart
klima og vanskelige kjøreforhold,
vil det i overskuelig framtid være
behov for den sikkerhet som disse
mellomlagerne representerer. Lagringskapasiteten er i underkant av
det en skulle ønske. Styret vil igjen
minne om at eierkommunene har
et lovpålagt ansvar til å anvise lagringsplass dersom selskapet på
grunn av meteorologiske eller
andre forhold, ikke finner løpende
avsetning for produktet.
VEAS har i samarbeid med
Veterinærinstituttet og Planteforsk, ved fullskalaforsøk, vist at
den nye vakuumtørketeknologien
fullstendig ødelegger ugressfrø,
som floghavre, parasittcyster som
potetål, og bakterier. Selv svært
vanskelig destruerbare organismer som sporer av bakteriegruppen Clostridium reduseres til
0.05% av opprinnelig mengde.
Disse bakteriesporene er ikke
uvanlig å finne i norske drikkevannsprøver.
Myndighetene har vedtatt at
det er et mål at en stor del av
slammet fra avløpsrensing skal resirkuleres til dyrkingsformål. Det
bekymrer styret at myndighetene i
sitt arbeid med forskrifter, aktivt
ser ut til å undergrave denne målsettingen og samtidig ser ut til å
legge hindringer for annen disponering. VEAS har i egen regi,
gjennom arbeid i bransjeorganisasjonen NORVAR og gjennom den
internasjonale bransjeorganisasjonen EUREAU, arbeidet for å få
forståelse for en bærekraftig bruk
av denne ressursen.
VEAS har også engasjert seg aktivt i dialog med grossistleddet for
kornhandel, som ukjent av hvilken grunn, har gått ut med negativ omtale av slam vis a vis kornprodusentene.

Administrasjonen
Administrasjonen har slitt med
følgene av langvarige sykefravær,
permisjoner og ansatte som har
sluttet. Styret har uttrykt bekym-

ring over at den gjennomsnittlige
alderen i organisasjonen stadig
øker. Det er bedt om at det tilstrebes å ansette yngre søkere ved nyansettelser. Det har vært mulig å
rekruttere vel kvalifiserte søkere
selv om det har vært nødvendig å
foreta flere utlysninger. Det er
foretatt endel omfordelinger av
ansvar innenfor organisasjonen
for bedre å utnytte de interne ressurser. Styret har gitt sin tilslutning til engasjement av en konsulent på halvtid i tre år. Dette er en
person som gjennom en 20-års periode har bidratt i flere faser av utbyggingen av VEAS.
Den etablerte bonusordningen
førte til utbetalinger i to av de tre
bonusperiodene. Det er oppnådd
betydelige forbedringer innenfor
flere av målområdene. Bonusordningen er under kontinuerlig
revurdering for å gi best mulig
virkning.

Påvirkningen på det ytre miljø
Tilstanden i dyplagene i indre
Oslofjord er betydelig forbedret
som følge av god vannutskifting
vinteren 2000-01. For første gang
på fem år var det igjen oksygen i
Bunnefjordens dyplag.
Som det fremgår av avsnittet
om tilførsler, er det foretatt en avklaring om ansvarsforholdet når
det gjelder belastning på fjorden
av urenset regnvannsfortynnet avløpsvann. Det er eierkommunenes
ansvar å rydde strendene for
eventuell kloakksøppel, samt
søke å redusere dette ved kildene.
VEAS ansvar strekker seg til
håndtering av de avløpsmengder
eierkommunene varslet ved etableringen av VEAS. Uansett dette,
skal VEAS søke å behandle så mye
avløpsvann som mulig i det eksisterende anlegg. I tillegg skal styret
anbefale kommunene at VEAS utbygges for behandling av inntil
4m3/s utover dagens kapasitet.
Dersom et slikt anlegg hadde vært
etablert, ville mengden urenset
avløp til fjorden fra VEAS rensedistrikt vært redusert med 78% i
år 2000, som var et år med uvanlig
mye nedbør. I år med mindre intens nedbør kunne den prosentvi-
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se reduksjonen vært ennå større. I
enkelte år kunne utledningen av
urenset regnvannsfortynnet avløpsvann vært helt unngått.
Det er fremlagt et forslag for
styret om at regnvannsoverløpet
ved Bjerkåsholmen kan saneres.
Det er antydet at dette kan innpasses i 2004-05 budsjett, Styret ønsker en grundigere kost/nytte
vurdering før dette lanseres i et
rammebudsjett.

Helse-, miljø og sikkerhet
Helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet utvikler seg positivt. Den styregodkjente bonusordningen legger en betydelig vekt på fremdrift
i saker innen HMS feltet. Dette
medvirker til at fokus holdes også
på slike saker.
Utslippskonsesjonen for VEAS
utløp 31.12.2000. Denne er midlertidig forlenget av Fylkesmannens
miljøvernavdeling
først
til
01.09.2001 og deretter inntil ny utslippstillatelse blir utarbeidet.
Styrets virksomhet
Styret har avholdt 8 møter i løpet
av året og foretatt en studietur til
de to store VAR-selskapene
MOVAR, Mosseregionen og FREVAR, Fredrikstadregionen. Styrets
nestleder representerte styret ved
bisettelsen av Valter Steffensen,
styreleder 21.02.1992-01.07.1998,
samt ved åpningen av Nye
Bekkelaget renseanlegg.
Styret har på oppdrag fra Rådet
sendt forslag til selskapsavtale
etter den nye lov om interkommunale selskaper til behandling i
eierkommunene for likelydende
vedtak. Kommunestyrene i Asker
og Bærum har fattet sine vedtak.
Det er ved årsskiftet uklart hva
som skjer med behandlingen i
Oslo kommune.
Styrets leder og nestleder har
sammen med adm. dir. representert selskapet ved lønnsforhandlinger med de ansattes organisasjoner.
Økonomistyring og
finansiering
Det så tidlig på året ut til at budsjettet ville måtte overskrides med
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ca. 6 millioner kroner. Rådet ble
varslet om dette i vårmøtet. Styret
har fulgt opp administrasjonens
arbeid med å redusere denne
overskridelsen. Ved årets slutt har
det lyktes å redusere behovet for
kapitaltilførsel fra eierkommunene til 0,54 millioner kroner. Inne i
dette beløpet ligger en reduksjon i
innbetaling fra Oslo for særlig forurenset avløp i år 2000 som ikke
ble påpekt i forbindelse med vedtak av regnskapet for år 2000. På
grunn av at administrasjonen
glemte å legge frem sak om tilleggsbevilgning på Rådets høstmøte ble saken utsendt som brevmøte.
Kontrakten med slamtransportøren ble forlenget for ett år i påvente av en bedre avklaring av
fremtidig slamkvalitet og slamregelverk.
Styret har gitt adm. dir. fullmakt til å forhandle frem en erstatningsavtale i tilknytning til
setningsskader langs sidetunneltraseen fra Stabekk.

Utsikter for år 2002
4 områder ble fremhevet som særlig viktige i utsiktene for 2001.
Disse områdene må videreutvikles i 2002.
Ombygging av den siste pressen sluttføres. I tillegg må feilfrekvensen i tilknytning til pressene
reduseres kraftig. Det må foretas
prosessmessige endringer på alle
pressene. Det må finnes frem til
dukmaterialer og konstruksjoner i
underlaget for dukene som kan
øke levetiden fra 8 til 24 måneder.
Støvproblemene i tilknytning til
pressene må løses. Det antas at
løsning på de fleste problemene
kan finnes i løpet av 2002 og at de
kan implementeres på alle pressene innen sommeren 2004.
Nitrogenrensingen i tørre perioder antas å kunne komme opp
mot 90% i løpet av året og kunne
nå 94% når ombyggingen av filterbunnene er sluttført sommeren
2003. Det antas da at konsesjonens
krav til rensing, selv i år med store
nedbørmengder, vil kunne overholdes.
Utprøvingen av nye kjemikalie-

kombinasjoner og doseringssteder
antas å kommer nær sluttføring i
løpet av året, mens full implementering ikke vil skje før i løpet av
2003.
Dersom eierkommunene fatter

likelydende vedtak om at VEAS
kapasitet skal økes vil VEAS
igangsette arbeidet. Utbyggingen
antas å ta inntil 2 år, før et nytt anlegg kan taes i bruk.

Driftskostnader 1986 - 2001
Driftskostnader i1986
2001- -2001
kroner
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Figuren viser utviklingen av ulike sentrale kostnadsbærere
gjennom de siste 16 årene.
Frem til 1993 var det kun kjemisk rensing, fra 1993 til og
med 1996 ble stadig større deler av anlegget satt i drift med
biologisk nitrogenrensing. Fra 1997 har hele anlegget vært i
drift med nitrogenrensing. Utråtning av slam ble innført i
1994.
utbyggingen av VEAS foregikk i perioden fra 1992 til 1997.
Øvrig drift omfatter bl.a. slamtransport.

1994

1996

1998

2000

Lønnskostnader
Apparater og annet utstyr
Vedikehold og utskiftinger
Elektrisk kraft
Kjemikalier
Øvrig drift
Sum driftskostnader
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Administrasjonens
driftsrapport 2001
ORGANISASJONEN
Prosessjef/assisterende direktør
og prosessingeniør/laboratorieleder har siden sommeren vært tilbake i reduserte stillinger etter
svangerskapspermisjon. Funksjonen som assisterende direktør
har vært delt med avdelingsleder
for slam og tilførsler. Funksjonen
som laboratorieleder blir ivaretatt
av en av laboratorieingeniørene i
et år til. Engasjementet til de to
prosessingeniørene ble avviklet
slik som forutsatt.
En trofast driftsoperatør gjennom 15 år gikk altfor tidlig og
brått bort. To formenn i teknisk
avdeling har sluttet. Begge formannsstillingene ble besatt internt, mens det ble lyst ut nye stillinger som fagarbeidere. Etter
gjentatte utlysninger, er nå tre
nye fagarbeidere ansatt. En av
disse tiltrådte i 2001, mens de to
siste kommer i 2002.
VEAS har hatt en automatikerog en mekanikerlærling.
Sykefraværet var på 8,8%. Av
dette er 0,8% egenmeldinger,
mens 4,9% er sykmeldinger
innenfor arbeidsgiverperioden
(16 dager). 3,1% er sykmeldinger
utover arbeidsgiverperioden.
Ordningen med tertialvise bonusavtaler fortsatte i 2001.
VEAS har lagt ut egen hjemmeside. Denne finnes på www.veas.nu.
Det har vært tatt imot mange
besøkende, både fra Norge og
verden for øvrig.
Tilførsler
Tilførselen av avløpsvann for behandling på anlegget var 107,6
mill m3 noe som er 9,6 mill m3
mindre enn i 2000. Til sammenligning ble det i 1999 behandlet
111,4 mill m3.
Samlet overløpsmengde var
3,7 mill m3, mot 11,4 mill m3 i
2000. Nedgangen i tilført avløpsmengde skyldes en mindre ned-
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børrik høst. I 2001 kom det 818
mm nedbør på Blindern, mot
1172 mm i 2000. Målestasjonene i
Asker og Bærum hadde en tilsvarende nedgang.
Fordelingen av tilførselen fra
eierkommunene ble som følger:
Kommune
Oslo
Bærum
Asker

2001
65,03 %
24,95 %
10,02 %

2000
64,50 %
25,79 %
9,71 %

Avløpsmengden fra Røyken var
1,30 mill m3, det samme som i
2000.

Helse, miljø og sikkerhet
Et eget hefte for registrering av
avvik er ferdig og benyttes nå av
de ansatte.
I perioden er det rapportert om
4 arbeidsulykker, hvorav 2 ved
bruk av sykkel i anlegget. En av
arbeidsulykkene førte til 8 ukers
sykefravær. Vernerunder er gjennomført 1 gang i måneden i hvert
av de 4 verneområdene på anlegget. Det er gjennomført 2 hovedvernerunder.
12. mars ble det gjennomført
brannsyn på anlegget av Asker
og Bærum Brannvesen. Alle brannslokningsapparater i anlegget er
kontrollert.
Førstehjelpskurs ble avholdt 8.
og 9. juni i Jondalen ved Kongsberg hvor 32 ansatte deltok. Tema
for kurset var oppfølging av arbeidsplassundersøkelsen 2000. To
medarbeidere har gjennomgått
40-timerskurset i HMS-arbeid
hos bedrifts-helsetjenesten.
Helse-, miljø- og sikkerhetsutvalget (HMS-U) hadde fire møter
i 2001 og engasjerte seg blant
annet i instruks for behandling av
avvik, tilsetting av klor til driftsvann og temperaturregulering i
fjellanlegget.
Arbeidet med oppdatering av

HMS håndboken og omfordeling
av aktivitetshåndbøkene fortsatte
på et lavt nivå gjennom hele året.

Slamdisponering
I 2001 ble det produsert 33.225
tonn slam. Forsinket fremdrift
ved ombygging av slampresser
gjorde at budsjettforutsetningen
om en produksjon på 26.000 tonn
ikke ble oppnådd. Tørrstoffinnholdet i slammet var i gjennomsnitt 49,7%.
71% av slammet ble levert direkte til mottakere i jordbruket,
mens kun 1% ble levert til grøntområder. Resten av slammet ble
kjørt til mellomlager. Lagerbeholdningen var ved årsskiftet
3.800 tonn på Isi, 2.700 tonn på
Yggeseth og 7.500 tonn på
Grønmo.
Miljøverndepartementet og
Landbruksdepartementet vedtok
i 1999 å opprette et 5-årig program – ORIO –"Organiske restprodukter - ressurser i omløp"
med en offentlig støtte på om lag
30 millioner kroner totalt.
Programmets mål er å bidra til
bærekraftig utnyttelse av ressursene i våtorganisk avfall og slam
og samtidig ivareta hensynet til
miljø og helse til mennesker, dyr
og planter.
VEAS deltar i et prosjekt, støttet av ORIO, sammen med
Franzefoss kalk A/S. I prosjektet
skal det prøves ut VEAS-slam
som tilsetning til ulike mineralske jordblandinger fremskaffet av
Franzefoss.
Ny revidert forskrift om gjødselvarer m.v. som var på høring i
2000 er enda ikke innført. Det er
usikkert om momenter fra VEAS
uttalelse vil bli tatt til følge.
I forbindelse med EU-kommisjonens arbeid med nytt slamdirektiv, ble det på en konferanse
i Brussel i oktober 2001 presentert
de siste forskningsresultater på
området. Rapporten fra konferansen, samt de framlagte
rapporter er tilgjengelig på www.
europa.eu.int/comm/environment/
sludge/.
Det er gjennomført møter med
representanter fra hele kornbran-

sjen for å unngå at frykt og uvitenhet om slam og slambruk skal
føre til boikott-lignende aksjoner.
Sammen med NORVAR er VEAS
sterkt involvert i dette viktige arbeidet som blir organisert videre i
en egen arbeidsgruppe.

Miljøgifter
Det er ikke registrert større endringer i tilførslene av tungmetaller til VEAS. Fagrådet for indre
Oslofjord har vedtatt å gjennomføre et prosjekt rettet mot tannleger med sikte på å redusere tilførslene av kvikksølv fra amalgam.
Tilstanden i fjorden
I perioden desember 2000 til mai
2001 var det en større dypvannsfornyelse i hele Indre Oslofjord.
Det ble for første gang siden 1996
observert oksygen i hele fjorden
ned til bunnen.
Overvåkingsprogrammet
gjennomføres av NIVA i samarbeid med Biologisk Institutt ved
UiO, og omfatter årlig overvåking av kjemiske, biologiske og
hydrografiske parametre i indre
Oslofjord, med et budsjett på i
overkant av 1 mill.kr.
(Toktrapporter finnes på www.
niva.no/sektorbr/Marin/Marin_Oslo
fjord.htm, og på www.indre-oslofjord.no/.)
Elektro og data.
Elektroavdelingen har, i tillegg til
de daglige drifts- og vedlikeholdsoppgavene, vært engasjert
med flere større prosjekter. I første halvår ble ristgodspressen og
slamknuseren under en av tørrslamsiloene satt i drift. I andre
halvår ble ventilasjonssystemene
for oppvarming av fjellanlegget
tilkoblet driftskontrollsystemet.
Styring av nødluke på tunnelen
mot Fagerlia ble tilkoblet for betjening fra VEAS kontrollrom.
I 2001 har avdelingen vært bemannet med 6 faste stillinger og
en automatikerlærling. For dokumentasjon av elektrotegninger
har ekstern assistanse vært benyttet.
Energiforbruket i 2001 økte
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med ca 0,1 mill. kWh til tross for
at den behandlede vannmengden
var ca 10 mill. m3 mindre enn i
2000. Årsaken til det økte forbruket er blant annet økt luftforbruk
i den biologiske renseprosessen,
økt luftmengde for bedre inneklima ved tørrslamsiloene og kontinuerlig drift av boosterpumper
for slamtransport fra fortykker
via varmevekslere for oppvarming av slammet til råtnetankene. Energiforbruket per m3 behandlet vannmengde ble 0,3322
kWh/ m3, mot 0,3068 kWh/ m3 i
2000.
I juni havarerte motoren (450
kW) på en av blåsemaskinene
som produserer prosessluft til
biologien. I følge ekstern skaderapport var sannsynlig årsak til
havariet støv og skitt som over
tid hadde ført til redusert kjøling
inne i motoren.
Arbeidet med å definere og
systematisere HMS aktivitetene i
avdelingen har pågått gjennom
hele året.

Renseresultater og prosess
Rensegraden for nitrogen inklusive overløp ble 67,2% og for fosfor
92,8%. Fylkesmannen i Oslo og
Akershus ble orientert om at rensegraden for nitrogen for siste 52
uker ville bli lavere enn 65% i
løpet av våren.
12% av behandlet vannmengde
har kun gjennomgått kjemisk behandling.
Kjemisk forbehandling
Ved årsskiftet ble det prepolymeriserte aluminiumsbaserte fellingsmidlet PAX-XL1 etter anbudskonkurranse og omfattende
laboratorietester erstattet med
PAX-XL61. Gjennom året har det
vært prøvd ut dosering med PAX
alene og i ulike kombinasjoner
med jernklorid. Forsøkene har
vært gjort både i laboratorie- og
fullskala og viser at det finnes et
potensiale for å redusere kostnadene til fellingsmidler ytterligere.
Det har vist seg at sammensetningen av innløpsvannet har endret seg i løpet av det siste året.
Dette innebærer at effekten av fel-
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lingsmidlene endrer seg over tid
og at nye erfaringer må vinnes for
å styre doseringen optimalt.

Biologisk nitrogenfjerning
De første månedene i 2001 fungerte de biologiske filtrene dårlig.
Høsten 2000 var det langvarig
stor hydraulisk belastning og trolig en utvasking av biomasse.
Høsten ble etterfulgt av vinteren
med dårlige vilkår for å bygge
opp biomasse, samtidig som det
var høy belastning på prosessen
av organisk stoff og ammonium i
returstrømmene.
13 av 24 filterbunner i nitrifikasjonsfiltrene er nå overhalt.
Overhalingen og bla økt kontroll
med og tilførsel av fosfor til den
biologiske prosessen har bidratt
til at det biologiske trinnet fungerte godt ved årets slutt.
Overhalte
nitrifikasjonsfilter
hadde i 3. tertial en omsetning
nær 90%, mens ikke overhalte filter hadde vel 70% omsetning.
Denitrifikasjonsfiltrene hadde en
omsetning på vel 90%.
Forbruket av metanol har vært
lavere enn budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig lav nitrogenbelastning på denitrifikasjonstrinnet i årets første måneder på
grunn av liten omsetning i forutgående nitrifikasjon.
Stripping
Anlegget for stripping og adsorpsjon av ammoniakk har blitt oppgradert. Ny vifte og totalrenovering av bærematerialet har økt
anleggets effektivitet/kapasitet.
12% av tilført nitrogen til VEAS
ble fjernet i strippinganlegget.
Produktet, ammoniumnitrat, selges til industrielt formål, men beklageligvis til en svært lav pris.
Slam
Slammengden er noe redusert i
forhold til året før, men ikke så
mye som forutsatt. Dette henger
direkte sammen med oppnådd
tørrstoffinnhold og kalktilsetning. Kalktilsetningen er beholdt
høy, fordi det ønskes høy pH i
slammet. På grunn av stadige arbeider på pressene, har de ikke

hatt kapasitet til å oppnå et høyere tørrstoffinnhold. Det gjenstår
å bygge om den fjerde og siste
pressen til termisk vakuumtørking.

sjekt i avvanningshallen med å se
på støvutvikling og måter å redusere dette på. En modell for å
lukke pressen inne slik at støvet
kan suges av, er prøvd og funnet
meget lovende. Det gjenstår å
lage en løsning i full-skala.
Ristgodspressen har kommet i
jevn drift. Det er imidlertid ytterligere tørkepotensiale. Forbedringer ventes til neste år.
Slamknuseren for tørrslam er i tilfredsstillende drift. Nummer to
installeres våren 2002.
Magnetdrevet kjemikaliepumpe er tatt i bruk for første gang på
VEAS, og med svært gode erfaringer. Pumpen er vibrasjons- og
lekkasjefri. Den første av to bestilte innløpspumper er levert og satt
i drift. Pumpen er identisk med
de originale Thune Eureka-pumpene som ble levert for 20 år
siden. Pumpene er anskaffet for å
dekke opp 20 års slitasje, samt for
å oppgradere beredskapen.
Foran ristene er det laget dype
sandfang for bedre oppsamling
og fjerning av sand. Tiltaket er
gjort for å beskytte ristene.
I store deler av året har det
vært problemer med filler i rør og
pumper i utråtningsanlegget.
Noen midlertidige tiltak er gjort
med brukbart resultat så langt.
Tømming av råtnetankene for
opprensking er foreløpig utsatt.
I oktober ble strippetårnet tømt
for fyllmateriale, renset for slagg
og fylt på igjen. Strippingviften er
også
fornyet
fullstendig.
Strippinganlegget fungerer nå
svært stabilt, og det er satt nye
produksjonsrekorder.

Laboratoriet
Det arbeides godt og systematisk
på laboratoriet. Ved oppfølgingsbesøk av Norsk Akkreditering ble
det registrert 14 mindre avvik,
som ble rettet opp og godkjent.
Det har vært arbeidet med tilpasning av kvalitetssystemet til den
nye standarden NS-EN ISO/IEC
17025, som laboratoriet vil bli
vurdert mot våren 2002.
Det ble utført 10.076 analyser i
2001. Laboratoriet har deltatt i
sammenlignende laboratorieprøvinger både på vann og slam. Det
ble oppnådd svært gode resultater på de aller fleste parametrene.
Deler av instrumentparken er
gammel og det har etter hvert
blitt dårlig tilgang på både deler
og kompetent servicepersonell.
Disse instrumentene legger i perioder beslag på mye tid og krefter
hos laboratoriepersonellet.

Samlet
oksygenforbruk
i dyplagene
forårsaket av
restutslippet fra
VEAS 1986 - 2001

Tonn
oksygenforbruk i
dyplagene pr. år

Teknisk avdeling
På pressene er det utført betydelige overhalinger av membranplater, med fornyelse av duker, oppboring av større filtrathull i nedkant og nye O-ringer. En ny forbedret type aluminiumsplate er
tatt i bruk, og en større serie leveres i 2002. Etter utallige innjusteringer fungerer den automatiske
driften av pressene svært bra. Det
gjenstår imidlertid å forbedre kapasiteten.
Det er gjennomført et forpro12000
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Nøkkeltall for 2001

Anlegget
Tunnelsystemet

Transporttid
Pumper

Rister
Sandfang
Flokkulering
Sedimenteringsbasseng*
Sedimenteringsbasseng**
Nitrifikasjonsfilter**
Denitrifikasjonsfilter**
Fortykkere
Slampresser
Dyputslipp
Innlagringsdyp

lengde
lagringsvolum v/4 m3/s
lagringsvolum v/7,5 m3/s
fra Majorstua til Slemmestad
8 stk. hvorav 2 turtallsregulerte
Kapasitet uten oppstuvning
Kapasitet med 10 m oppstuvning
4 stk. 3 mm spalteåpning
4 stk. totalt volum
Ved hjelp av luft i sandfang
2 stk. 15,7m x 91,2m x 3,6m dype
6 stk. 15,7m x 17,7m x. 10,5m dype
24 stk. 87 m2, 4m filterdybde
24 stk. 65m2, 3m filterdybde
2 stk. fortrykkertromler med 1 stk. utjevningstank 1.500 m3
4 stk. à 120 kammer
4 diffusorer dybde

42,3 km
187.000 m3
137.000 m3
ca. 5 timer
8x920 l/s=7.360 l/s
8x1050 l/s=8.400 l/s
2.100 m3
10.300 m3
17.500 m3

1,5 m x 1,5 m
40–55 m
25–35 m

*) i opprinnelig anlegg
**) i nytt anlegg

Avrenningsfelt og tilførselssystem
Nedbørfeltets areal
Personer
Tilknyttet ledningsnett
Vannforbr. pr. uke i februar
Vannforbr. i året
Lev. avløp pr. uke i 2 tørreste uker i feb.
Lev. mengde avløp gj.sn. av
2 våteste uker i oktober–november
Total avløpsmengde til tunnelsystemet
Septiktanker, tette tanker og slamavskillere pr. 31/12
Levert septikmengde
*) Gjelder hele Oslo
**) Inkl. 30% fra Fagerlia
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Oslo

Bærum

Asker

Røyken

km
ant.
km
mill. m3
mill. m3
mill. m3

**80
**277.300
**755
1,95
93,38
1,01

40
102.000
490
0,35
18,37
0,32

40
48.000
245
0,15
8,04
0,12

16
10.200
66
0,028
0,79
0,016

mill. m3
mill. m3

2,19
71,6

1,02
27,5

0,37
11,0

0,038
1,30

3,6
111,4

1.147
6.195

1.700
7.873

580
4.445

800
1.070

4.227
19.583

2

stk.
m3

Totalt
437.500

1,47

Langtidsoversikt over tilførsler og utslipp
Avløp behandlet
Overløp
Tot-P inn VEAS
Tot-P ut VEAS
Tot-P overløp
Rensegrad tot-P eks. overløp
Tot-N inn VEAS
Tot-N ut VEAS
Tot-N overløp
Rensegrad tot-N eks. overløp
Septikmengde
Avløpsfordeling:
Oslo
Bærum
Asker
Nedbør:
Blindern
Fornebu/Dønski fra 2000
Asker
TOF dypvann inn VEAS*
TOF dypvann ut VEAS**

mill. m
mill m3
tonn
tonn
tonn
%
tonn
tonn
tonn
%
m3

3

%
%
%
mm
mm
mm
tonn O2
tonn O2

1997

1998

1999

2000

2001

97,0
0,7
310
10,1
1,1
97
2.032
596
8
71
24.310

104,9
1,5
370
12,5
2,6
97
2.308
653
21
72
19.591

111,4
6,7
403
13,5
8,2
97
2.365
690
65,5
71
18.845

117,2
11,4
374
13,2
12,3
96,5
2.375
700
102
68
19.244

107,6
3,7
392
22
6,6
94,4
2529
797
49,3
68,5
19.583

68,5
22,1
9,4

66,6
23,7
9,7

65,1
24,8
10

64,5
25,8
9,7

65,03
24,95
10,02

595
573
881
18.300
2.700

786
778
1.014
20.654
3.245

944
1.184
1.207
20.684
3.825

1.172
1.415
1.448
20.804
4.057

818
1.059
1.091
25.667
4.307

*) I henhold til NIVAs formel TOF dypvann = 1,33 TOC + 3,8 Tot-N + 5,5 Tot-P
**) I henhold til NIVAs formel TOF dypvann = 1,33 TOC + 4,11 NH4 -N + 5,5 Tot-P

Tilførsler
og utslipp
Avløpsmengde
Fosformengde
Totalt organisk karbon
Totalt nitrogen
Totalt oksygenforbruk
TOF-dypvann

Rensegrad %
eks. overløp
inkl. overløp

til VEAS

fra VEAS

overløp

mill. m3
tonn
tonn
tonn

107,6
392
10.452
2.529

22,0
1.550
797

3,7
6,6
164
49

94
85
68

93
84
67

tonn

25.667 *

4.307**

442*

80

77

*) I henhold til NIVAs formel TOF dypvann = 1,33 TOC + 3,8 Tot-N + 5,5 Tot-P og TOC korrigert for partikler
**) I henhold til NIVAs formel TOF dypvann = 1,33 TOC + 4,11 NH4 -N + 5,5 Tot-P og
analysert TOC er ikke korrigert for partikler

Gjennomsnittskloakken inn til/ut fra VEAS 2000
pH
Suspendert stoff (SS)
Alkalitet
Total organisk karbon (TOC)*
Total-fosfor (Tot-P)
Total nitrogen (TKN + NOX)
Ammonium**)

Inn

Ut

7,2
213
2,5
80
3,7
23,5
11,2

7,3
4,5
1,60
14
0,20
7,3
4,8

1999

2000

2001

111,4
97,0
14,4
4,19
35,58
0,32
1.620
9.238
36
45
3.426
3.861
1.835
2.090
12.421
1,1
51.200
1.870
2.400

117,2
103,7
13,5
4,22
35,67
0,30
3.033
6.555
39
39
3.206
3.268
2.165
2.885
13.425
1,3
37.615
1.643
2.900

107,6
95,1
12,5
4,15
35,76
0,33
3.653
4.725
36
31
3.165
3.510
2.253
2.470
14.147
1,2
33.225
1.753
3.245

mg/l
mekv/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

*) Analysert TOC korrigert for partikler gir total TOC = 97 mg/l i innløp.
**) Beregnet som middelverdi

Langtidsoversikt over forbruk og produksjon
Avløp behandlet
Herav med PAX
Herav med JKL (SED5+6)
Energi tunnel
Energi Veas
Energi pr m3 Veas
Forbruk jernklorid (JKL) vann + slam
Forbruk PAX*
Forbruk polymer til vann og fortykker
Forbruk polymer avvanning
Forbruk metanol
Forbruk brent kalk til vann og slam
Forbruk salpetersyre
Sand og bark o.l.
Rent vann
Sjøvann
Utkjørt slam
Utkjørt ristgods og sand
Produsert ammoniumnitrat
*) Tom 2000 PAX-XL1, fom 2001 PAX-XL61

mill. m3
mill. m3
mill. m3
mill. kWh
mill. kWh
mill. kWh
tonn
tonn
tonn
tonn
tonn
tonn
tonn
m3
m3
mill.m3
tonn
tonn
tonn
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Energiforbruk

1999

2000

2001

Innløpspumper
Vannbehandling
Slambehandling
Ventilasjon
Totalt forbruk Veas

mill. kWh
mill. kWh
mill. kWh
mill. kWh
mill. kWh

9,24
16,00
8,45
1,89
35,58

9,31
16,05
8,50
1,81
35,67

9,13
15,86
9,02
1,75
35,76

Herav egenprodusert
Frognerparken
Tunnel

mill. kWh
mill. kWh
mill. kWh

12,94
3,79
0,40

11,10
3,82
0,40

8,33
3,75
0,40

1999

2000

2001

tonn
%

51.200
32,6

37.615
44,0

33.225
49,7

%
%
tonn
%
%
%
tonn

36
61,1
12.280
74
23
3
1.870

33
62,0
12.135
74
23
3
1.643

37
63,0
12.600
71
28
1
1.753

Slamdisponering
Slammengde totalt
Tørrstoffinnhold (TS)
Kalktilsetning som Ca(OH)2
(% av TS før kalk)
Gløderest
Tørrstoff uten kalk
Kjørt direkte til jordbruk
Kjørt via lagerplass
Annen disponering, grøntareal
Ristgods og sand til fyllinger

Tungmetaller i
avløpsvannet*
Bly (Pb)
Kadmium (Cd)
Kopper (Cu)
Krom (Cr)
Kvikksølv (Hg)
Nikkel (Ni)
Sink (Zn)

2001

tonn
kg
tonn
tonn
kg
tonn
tonn

til VEAS

fra VEAS

0,64
36,5
11,7
0,81
31,0
0,51
9,63

0,16
15,4
1,47
0,30
7,57
0,35
2,45

*) Massebalansen for metaller i vann inn, slam og vann ut, går ikke opp. Det arbeides med å finne feilkildene.

Tungmetaller i slammet mg/kg tørrstoff
Bly
Kadmium
Kopper
Krom
Kvikksølv
Nikkel
Sink

(80)*
(2,0)*
(650)*
(100)*
(3)*
(50)*
(800)

*) SFTs grenseverdi for spredning i jordbruk pr. 31.12.99.
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1999

2000

2001

39
0,9
399
21
1,4
12
348

33
0,9
433
19
1,2
13
341

30
1,0
492
17
1,0
14
362

Langtidsoversikt over kostnadsutvikling
Behandlet avløpsmengde
Kapitalkostnader
Investeringer
Driftskostnader brutto
Driftskostnader/m3 avløp behandlet
Konsumprisindeks pr. 15/7
Driftskostnader
Driftskostnader/m3 avløp

3

mill. m
mill. kroner
mill. kroner
mill. kroner
kroner
i mill. 2001-kroner
2001-kroner

Kostnad pr forurensningsmengde
3

Totale årlige kostnader/m avløp
Totale årlige kostnader/tonn P fjernet
Totale årlige kostnader/tonn TOF dypv. fjernet
Driftskostnader/m3 avløp
Driftskostnader/tonn P fjernet
Driftskostnader/tonn TOF dypv. fjernet
1m3 innlekket drikkevann koster 2001-kroner
1m3 ekstra avløp koster 2001-kroner

Anleggets kostnad inkl. byggerente
Bygg, fjellanlegg, tunnel
Maskiner og utstyr
SUM

1997

1998

1999

2000

2001

97
34,2
67,9
75,9
0,78
97,8
83,9
0,86

104,9
29,5
18,9
72,4
0,69
100,1
78,3
0,75

111,4
28,5
25,3
79,4
0,71
102
84,2
0,76

117,2
22,4
5,4
79,6
0,68
105,4
81,7
0,7

107,6
20,2
11,7
79,9
0,74
108,2
79,9
0,74

2001
111 øre
352.389 kroner
7.786 kroner
68 øre
215.135 kroner
4.759 kroner
20 øre
42 øre

1983
585,5
165,5
751,0

Totalkostnad for rensetjenester 2001 i mill. kr.
Tunnel, bygg og fjellanlegg, avskrevet
Maskiner og utstyr, avskrevet
Driftskostnader
SUM

23,48
27,03
79,87
130,38
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Regnskap og budsjett 2001
Regnskap

Budsjett

2001

2001

Regnskap
2000

DRIFTSINNTEKTER
Salg ammoniumnitrat
Avgift særlig forurenset avløp
Inntekter septikslam
Diverse driftsinntekter
Refusjon varmeuttak
Refusjoner (sykep./arb.g.avg./lærlinger)
Overføring fra Røyken til drift
Netto driftstilskudd fra eierkommunene
Fra eierkommunene til lån og renter

629 823
318 166
1 093 554
93 207
204 734
644 654
1 868 219
73 723 979
55 856 206

721 000
1 000 000
950 000
70 000
230 000
0
1 800 000
73 231 400
55 881 250

492 565
951 740
1 035 333
797 259
456 164
543 625
2 084 820
72 243 036
58 090 285

134 432 543

133 883 650

136 694 827

13 689 000
3 473 000
723 300
11 570 500

note 9 og 12

13 969 360
3 327 189
391 535
11 841 508
50 510 000

13 789 434
3 510 000
612 418
12 885 992
51 700 000

note 6

11 219 020
24 444 333
14 681 908

9 919 000
25 220 000
13 757 600

9 436 985
23 428 547
15 960 288

130 384 854

78 352 400

131 323 664

4 047 689

55 531 250

5 371 163

737 402
561 115
910 430

350 000

1 019 122

650 000

700 610

2 208 947

1 000 000

1 719 732

note 2
note 2

20 156 206
35 700 000

20 181 250
35 700 000

22 390 285
35 700 000

55 856 206

55 881 250

58 090 285

Motpost kalkulatoriske avskrivninger

note 9 og 12

50 510 000

Ordinært resultat

note 1

910 430

650 000

700 610

note 1 og 13

910 430

650 000

700 610

910 430

0

700 610

0

0

0

note 3

note 4
note 1
note 2

Sum driftsinntekter

DRIFTSUTGIFTER
Lønn, godtgjøring og feriepenger
Arbeidsgiveravgift og pensjonskostn.
Apparater og annet utstyr
Vedlikehold og annet utstyr
Kalkulatoriske avskrivninger
Andre driftsutgifter
Elektrisk kraft
Kjemikalier
Øvrig drift

note 4
note 5

Sum driftsutgifter

Brutto driftsresultat
Finansinntekter
Renteinntekter
Renteinntekter
Renteinntekter egne obl., pål. ikke forfalt
Renteinntekter likviditetsbuffer

note 1
note 1
note 1

Sum

Finansutgifter
Renter og låneutgifter
Avdrag lån
Sum

51 700 000

Interne finansieringstransaksjoner
Avsetning til bundne kapitalfond
Sum

Regnskapsmessig resultat

KAPITALBUDSJETT/-REGNSKAP
INVESTERINGER:
Ordinære investeringer
Overløp Lysaker
Kjøp av egne obligasjoner

note 7
note 8

Sum investeringer

Regnskap

Budsjett

2001

2001

Regnskap

2000

2 534 295
0
9 130 000

3 100 000
0
0

4 391 930
1 109 097
0

11 664 295

3 100 000

5 501 027

3 100 000
-565 705
-20 324
150 645
8 999 679

3 100 000

3 000 000

11 664 295

3 100 000

5 501 027

0

0

0

FINANSIERING:
Tilskudd og refusjoner vedr. investering
Fra eierkommunene til investeringer
Avsetning til ordinære investeringer
Renter ved kjøp av obligasjoner
Kursgevinst ved kjøp av obligasjoner
Bruk av bundet kapitalfond
Sum finansiering
Årets finansielle over-/underskudd
på investeringsvirksomheten
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note 7
note 7 og 13
note 8
note 8
note 8 og 13

2 501 027

Balanse pr. 31.12 2001
2001

2000

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Bedriftshytte
VEAS-anlegget
Sum anleggsmidler
OMLØPSMIDLER
Kortsiktige fordringer
Asker for lite betalt
Bærum for lite betalt
Tilgode mva.
Andre fordringer
Påløpte renteinntekter, ikke forfalt
Krav på komm. Pål. renteutg., ikke forfalt
Obligasjoner
Egne obligasjoner
Kasse, bankinnskudd
Kontanter og bank (herav
bundet i skattetr.kto. Kr 1.004.910)
Sum omløpsmidler

681 514
1 024 490 000
1 025 171 514

681 514
1 072 470 000
1 073 151 514

note 10
note 1
note 2

501 387
1 618 760
1 816 577
1 858 272
561 115
17 552 500

1 219 320
3 056 126
1 620 995
1 661 511

note 8

9 130 000

note 9

note 1
note 1

19 297 514
52 336 125

30 800 989
38 358 941

1 077 507 639

1 111 510 455

note 11
note 12

14 303 335
748 701 514
763 004 849

21 826 878
751 851 514
773 678 392

note 2

285 600 000
285 600 000

321 300 000
321 300 000

note 1
note 2

1 652 616
17 552 500
7 074 328
1 161 288
1 462 059
28 902 791

4 475 904
9 438 301
1 286 719
1 331 139
16 532 063

1 077 507 639

1 111 510 455

SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Bundne kapitalfond
Kapitalkonto
Sum egenkapital
GJELD
Langsiktig gjeld
Obligasjonslån
Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Oslo for mye betalt
Påløpte lånerenter, ikke forfalt
Leverandører
Skatt og arbeidsgiveravgift
Feriepenger
Sum kortsiktig gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Styret i Vestfjorden Avløpsselskap,
Bjerkås, 07.03.2002
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Noter til regnskapet
for 2001
Regnskapet er avlagt etter
Kommunal- og regionaldepartementets budsjett- og regnskapsforskrifter av 17.12.1999 for interkommunale selskaper. VEAS er
foreløpig ikke omdannet til interkommunalt selskap i henhold til
ny lov for interkommunale selskaper, men har fått dispensasjon
til å ta i bruk forskriftene for
interkommunale selskaper f.o.m.
2001. VEAS benytter kommunale
regnskapsprinsipper og følger anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet innebærer at kjente
påløpte utgifter og inntekter henføres til den periode og det regnskapsår de tilhører, uavhengig av
betalingstidspunkt. Regnskapet
knytter seg dermed til et finansielt orientert regnskapssystem
som viser anskaffelse og anvendelse av midler. Renter på obligasjonslånet ble tidligere år ført ved
forfall og ikke etter anordningsprinsippet. Fra 2001 er unntaksreglene for renter opphevet, slik
at påløpte renter pr. 31.12.01 skal
føres i 2001, jfr. note 2.
VEAS` primæroppgave er å
ivareta eierkommunenes behov
for avløpsrensing med de driftsog investeringskostnader dette
medfører. I h.h.t. vedtektene skal
selskapet ikke drives med fortjeneste. Dette medfører at regnskapet i prinsippet er kostnadsorientert og skal hvert år balansere.

1. Driftsbudsjettet
Budsjettet bygget på en antatt behandlet avløpsmengde på 110
mill. m3.
Behandlet avløpsmengde ble
107,6 mill. m3. Driftsbudsjettet er
ført opp med opprinnelig beløp.
Eierkommunene dekker driftsutgiftene 79.874.854 kr. i forhold til
levert avløpsmengde, etter at
inntekter og renteinntekter er fratrukket.
Renteinntektene totalt 2.208.947
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kr. er ført opp som finansinntekt.
Nytt av året er at kommunene får
inntekt av påløpte ikke forfalte
renteinntekter fra 2001 på våre
egne obligasjoner som vi kjøpte i
2001. Av renteinntektene medgår
910.430 kr. til avsetning til bundet
kapitalfond/likviditetsbuffer.
Oslo
65,03 %
(71,6 mill. m3)
Bærum 24,95 %
(27,5 mill. m3)
Asker
10,02 %
(11,0 mill. m3)
SUM

kr. 47.942.704
kr. 18.394.133
kr. 7.387.142
kr. 73.723.979

For mye innbetalt fra Oslo i 2001,
1.652.616 kr. blir tilbakebetalt i
2002. For lite betaling i 2001 fra
Asker kommune 501.387 kr. og
Bærum kommune 1.618.760 kr.
vil bli innkrevd i 2002.

2. Obligasjonslån ISIN
no 144900.3, renter og lånekostnader
6,25% partialobligasjonslån 1994/
2009, lånebeløp 510 mill. kr., utlagt til offentlig tegning og rentebærende fra 6.1.1994, har vært avdragsfritt i 1995 og 1996.
Lånet skal tilbakebetales over
13 år, med første avdrag 6.1.1997
og med siste avdrag 6.1.2009.
Restlån pr. 1.1.2001 kr.
321.300.000. Etter betalt avdrag
6.1.2001 kr. 285.600.000.
Ordinært avdrag 35.700.000 kr.
i 2001, samt renter, og lånekostnader er belastet kommunene og
fordelt etter eierprosent. Kommunene betaler etterskuddsrenter på lånet pr. 06.01. Renteutgifter er derfor i 2001 belastet kommunene som tidligere år.
Ordinært avdrag
Renter 6.25 %
av 321.300.000
Omkostninger

kr. 35.700.000
kr. 20.081.250
kr.
74.956
kr. 55.856.206

Oslo
Bærum
Asker
SUM

70,5 %
21,5 %
8,0 %

kr. 39.378.625
kr. 12.009.084
kr. 4.468.497
kr. 55.856.206

Dette er ikke etter de nye prinsipper. Kommunene skal fortsette
å betale etterskuddsvis som vanlig, men regnskapet skal vise
årets påløpte renter.

Årets påløpte renter 2001
Renter 6.25% av 321.300.000 i 6 dg.
kr. 334.688
Renter 6.25% av 285.600.000 i 354 dg. kr. 17.552.500 påløpt ikke forfalt
Sum
kr. 17.887.188

I 2001 som er et overgangsår har
vi derfor kun ført opp påløpte
ikke forfalte renter i balansen for
2001.

3. Avgift særlig
forurenset avløp
Stipulert beløp som var fakturert
Oslo kommune for siste halvår
2000 var 951.740 kr. og inntektsført i 2000. Denne faktura ble
tilbakeført med 531.834 kr. i 2001,
så inntekter i 2001 avviker fra
budsjettert.
4. Lønnsutgifter
Det er i 2001 regnskapsført
245.064 kr. for honorarer til styret
og rådets medlemmer. Administrerende direktør mottok 671.651
kr. i lønn for 2001. Refusjon sykepenger 644.654 p.g.a. barselspermisjoner og langtidssykemeldte.
5. Pensjon.
VEAS har en kollektiv pensjonsordning i Gjensidige NOR
Spareforsikring. Pensjonsordningen er en såkalt ytelsesplan.
En ytelsesplan medfører at pensjonsforpliktelsen ikke fullt ut vil
være innfridd ved premiebetalingen, men først ved utbetaling
av pensjonene fra Gjensidige
NOR Spareforsikring. Premieinnbetalingene samles opp i et pensjonsfond hos Gjensidige NOR
Spareforsikring som forvalter de
oppsamlede midlene (pensjons-

fondet) frem til utbetalingstidspunktet for pensjonene.
Ordningen gir 66% pensjon i
forhold til pensjonsgrunnlaget
etter 30 års opptjening med 68 år
som aldersgrense. Pensjonen samordnes med forventede ytelser fra
folketrygden.
Gjensidige NOR Spareforsikring aktuarberegner pensjonsforpliktelsen, som til enhver tid skal
dekkes av de oppsamlede midlene (pensjonsfondet). Det kan likevel oppstå situasjoner hvor
oppsamlede midler dekker mer
eller ikke fullt ut dekker pensjonsforpliktelsen.
Begge situasjoner vil påvirke
den fremtidige pensjonskostnaden. Oppsamlede midler (pensjonsfondet) er bundet til pensjonsutbetalinger. Dette fritar
ikke VEAS for oppfyllelsen av
pensjonsforpliktelsene.
Garantert avkastning av de
oppsamlede midlene (pensjonsfondet) trekkes i fra den årlige
premieinnbetalingen.
Avkastning ut over dette tillegges et eget
premiefond i Gjensidige NOR
Spareforsikring, og kan kun benyttes til senere års premieinnbetalinger. VEAS bruker premiefondet til fratrekk i premieinnbetalinger hvert år. Avkastning
for 2001 vil foreligge medio 2002.
Årets pensjonskostnad (ført i
driftsregnskapet) ble 1.194.012 kr.
Premiereserve opptjent på hvert
enkelt medlem (pensjonsfond) i
Gjensidige NOR Spareforsikring
pr. 31.12.01 14.602.947 kr.
Pr. 31.12.2001 hadde VEAS totalt 65 personer tilknyttet pensjonsordningen i Gjensidige NOR
Spareforsikring. Av disse er 38
ansatte, 1 AFP-pensjonist, 16 sluttet med oppsatt pensjon (over 3
års tjenestetid), 8 alderspensjonister og 2 uføretrygdede.
De ansatte har også rett til AFP
etter bestemte regler. AFP er ikke
forsikringsmessig dekket og det
er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFPpensjoner.
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6. Øvrig drift.
Overskridelsene på denne posten
er knyttet til slamdisponering.
Det er i 2001 regnskapsført
80.000 kr. til dekning av revisjonshonorar.
7. Ordinære investeringer
Ordinære investeringskostnader i
2001 ble 2.534.295 kr. Budsjettert
med 3.100.000 kr. Disse kostnadene dekkes av kommunene etter
eierprosent. Overførte bevilgninger avsatt til ordinære investeringer 565.705 kr.
Kommunene belastes i år 2001
med:
Oslo
Bærum
Asker
SUM

70,5 %
21,5 %
8,0 %

kr. 2.185.500
kr. 666.500
kr. 248.000
kr. 3.100.000

De største postene for ordinære
investeringer i 2001 er aluminiumsplater i avvanning 1051.952
kr., ny strippingvifte 490.875 kr.,
konsulentassistanse for alle prosjekter 376.896 kr., ny lecafanger
275.266 kr., samt forbedring av
verkstedsarbeidsplass 216.251 kr.

8. Kjøp av egne obligasjoner
VEAS har kjøpt egne obligasjoner
i 2001 og belastet bundet kapitalfond med 8.999.679 kr. Obligasjonene er ført opp i balansen til
pålydende verdi 9.130.000 kr.
Kurs på kjøpstidspunkt 16.01.01
var 98,35.
9. Anleggsmidler
VEAS-anleggets verdi er beregnet
ved å ta bokført verdi pr. 1.1.2001,
tillegge årets investeringer og fratrekke lineær avskrivning av maskin og bygg over 15, respektive
50 år. Anleggets verdi i mill. kroner.
Maskiner
og utstyr

Bokført verdi pr. 1.1.2001
Tilgang nyinvesteringer
Avskrivninger
Bokført verdi 31.12.2001
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240,46
2,15
(27,03)
215,58

Bygg, fjellanlegg og tunnel

Totalt

832,01
0,38
(23,48)
808,91

1072,47
2,53
(50,51)
1.024,49

10. Andre fordringer
Av disse er 45.440 kr. korttidslån
til ansatte.
11. Bundne kapitalfond
Etter rådsvedtak R4-97 ble det besluttet å avsette ubrukte lånemidler fra refinansieringen i 1987 på
bundet kapitalfond i 1997 som en
likviditetsbuffer. Renter av midlene godskrives fondet. Styret
kan disponere fondet til midlertidige likviditetsformål.
Bundne kapitalfond,
sum pr. 01.01.2001

21.826.878

Bruk av kapitalfond i 2001
Brukt til kjøp av
egne obligasjoner
- 8.999.677
Avsetning til bundet
kapitalfond
Renter tillagt
likviditetsbuffer
Ordinære investeringer
overført til 2002

910.430
565.705

Sum bundne kapitalfond
pr. 31.12.2001

14.303.334

12. Kapitalkonto
Kapitalkontoen er redusert med
3,15 mill.kr. fra foregående år.
Endringene fremkommer som
følger:
Kapitalkontoen
pr. 1.1.01

751,85

Tilgang nyinvestering

2,53

Kjøp av egne
obligasjoner

9,13

Avskrivninger
Avdrag lån
Kapitalkontoen
pr. 31.12.01

(50,51)
35,70
748,70

Finansieringsoversikt/kapitalfond
Forbruk av investeringsmidler 2001
Prosjekt

Kostn.ført
2001

Kjøp av egne obligasjoner
Avsatt til kapitalfond,likv.b.
Bedriftshytte
Avsatt til kapitalfond, ord.
Ordinære investeringer
Sum

Innt.ført
2001

9 130 000
910 430

9 130 000
910 430

565 705
2 534 295

565 705
2 534 295

13 140 430

13 140 430

Bundne
kapitalfond
Kommunale

8 999 679

Foreløpig
Annen finansiering
kursgevinst Komm.
- renteutg.
bevilgn.
Renter

130 321

130 321

Kap.fond
UB Totalt

565 705
2 534 295

9 303 882
12 504 510
18 486
0
0

304 204
13 414 940
18 486
565 705
0

3 100 000 910 430

21 826 878

14 303 335

910 430

8 999 679

Bundne
kapitalfond
IB
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Medlemmer i styre og råd 2001:
Råd
Per Ditlev-Simonsen, Oslo, leder
Morten Strand, Asker, nestleder
Christen Furuholmen, Oslo
Anette Solheim, Oslo
Steinar Saghaug, Oslo
Rubina Rana, Oslo
Truls Gerhardsen, Oslo
Kristine Nordenson, Oslo
Jan Christiansen, Oslo
Kjell Grønnevik, Oslo
Hanne Dahle, Oslo
Lorentz Tanner, Oslo
Odd Reinsfelt, Bærum
Bjørn Røtnes, Bærum
Anna Marie Nes, Bærum
Sam C. Aase, Bærum
Halvdan Skard, Bærum
Torbjørn Espelien, Bærum
Trygve Lia, Asker
Bente Stein Mathisen, Asker
Erik Johansen, Asker
Styre
Eyvind W. Wang, Asker, leder
Bjørn Hallme, Oslo, nestleder
Erik Tandberg, Oslo
Peter N. Myhre, Oslo
Tore Bough-Jensen, Bærum
Per Arne Nyberg, Bærum
Runa Kildal, Asker
VEAS-ansatte:
Tore Eilert Arnesen
Rolf Karlsen

Grafisk produksjon og trykk: Comitas as

