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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.
1998-02: Utvikling av utstyr for termisk vakuumtørking av slam.
1967:

Styrets årsmelding
for 2002
Hovedresultater
Konsesjonens krav til rensing, inklusive overløp, ble holdt med
god margin for både fosfor og nitrogen. Resultatet var 3,2 prosentpoeng bedre enn kravet for nitrogen og 2,7 prosentpoeng bedre
enn kravet for fosfor. Det ble behandlet 12,8 millioner m3 mindre
avløpsvann enn budsjettert.
Kostnadene er holdt godt
innenfor budsjettet. Eierkommunene kan få tilbakebetalt 2,7 millioner kroner.
Styrets vurdering av
selskapet/organisasjonen
i året som har gått
Selskapet har utført et betydelig
arbeid i året som er gått på tross
av viktige personellmessige endringer. Alle mål er ikke nådd,
men det ser ut til å være lagt et
godt grunnlag for videre forbedringer.
Utskifting av personell har dokumentert sårbarhet i organisasjonen. Det må arbeides bevisst
med å redusere denne sårbarheten gjennom en bredere kompetanseoppbygging som sikrer dublering av kompetanse på alle områder.
Styret ser at organisasjonen er
hardt belastet og at det ikke er
ressurser til å håndtere ekstraordinære situasjoner. Mye ekstraordinære aktiviteter håpes avsluttet
i løpet av 2004 slik at det blir
grunnlag for å vurdere ”normale” behov.
25 års jubileet for selskapet og
20 års jubileet for anleggets oppstart viste et bredt og kreativt engasjement fra hele organisasjonen. Selskapet ble godt presentert
eksternt gjennom ”Newton”fjernsynsprogram, jubileumsbok,
skolekonkurranse og åpent hus
samt ved jubileumsmiddagen
med underholdning.

Tilførsler
Totalt ble det tilført 101,8 mill m3
avløpsvann til VEAS-systemet.
Av dette gikk 4,6 mill. m3 regnvannsfortynnet avløpsvann urenset i overløp, i hovedsak via overløpstunnelen som ender på 28
meters dyp i Lysakerfjorden.
I samarbeid med Oslo kommune er det fremmet et forslag om å
endre VEAS rensedistrikt slik at
avløpsvann fra Nittedal ikke
lenger tilføres VEAS. Dette skjer i
bytte med noe mindre avløp fra
andre distrikt i Oslo. Det er utført
en prøvetilførsel fra disse distriktene. Dette førte til en svakt økt
tilførsel av tungmetallet kadmium. Vann- og avløpsverket i
Oslo (VAV) har startet et intensivert arbeid med å identifisere kilder for fremtidig reduksjon av tilførslene. Rådet har vedtatt et forslag til likelydende vedtak som er
oversendt eierkommunene for videre behandling.
Overføringen fra Nesodden er
ytterligere forsinket og ventes
ikke å starte før medio 2003.
Som følge av VAVs lekkasjemålinger på tunnelstrekningen
Frognerparken-Fagerlia er noe
avløpsvann ført til Bekkelaget
renseanlegg. Dette fortsetter
våren 2003 mens injeksjonsarbeider utføres.
Bærum kommune bygger en
ny overføringsledning fra Fornebu til påslipp Stabekk slik at
Sollerud pumpestasjon ved
Lysakerelva blir vesentlig avlastet. VAV har påbegynt et prosjekt
for å bygge et nytt påslipp
mellom Lilleaker og Sørvangen
for å redusere faren for overbelastning av avløpsnettet ved store
nedbørmengder.
Rådet vedtok høsten 2001 at
styret skulle legge frem et forslag
til likelydende vedtak i eierkommunene om at VEAS skulle bygges ut med rister og kjemisk ren-
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sing for behandling av ytterligere
4 m3/s. Dette ble oversendt eierkommunene i februar 2002.
Rådet ba i høstmøtet styret om
å etterlyse fremdrift av behandlingen av denne saken hos
Byrådsavdelingen for samferdsel
og miljø i Oslo. Dette ble gjort i
november 2002.
Ved tømming av innløpspumpesumpen i forbindelse med boring for tilknytning av ledningen
fra Nesodden ble det funnet en
stor mengde grove trematerialer
og andre store fremmedobjekter
som hadde forårsaket skader på
to av de 8 store innløpspumpene
(hver pumpe løfter 1000 liter avløpsvann per sekund 22 meter
opp). Det ser ut til at pumpene
har latt seg reparere. Hvordan
slike grove materialer kan
komme inn i systemet er vanskelig å forstå. Det har vært vurdert
å montere rister foran pumpene
26 meter ned i en sjakt, men
ulempene ansees å være større
enn fordelene.
En bedrift i Røyken slapp ut i
grunnen under bedriften ca. 6000
liter diesel på grunn av et rørbrudd. Det ble ikke funnet spor
av diesel i overvannssystemet til
fjorden. Derimot ble det funnet
betydelige mengder diesel i avløpsledningen fra Røyken/Asker
til VEAS. Dette skulle ikke være
mulig. Saken er under etterforskning av politiet. Røyken kommune er bedt om å redegjøre for videre tiltak.
Spørsmålet om bruk av kjøkkenavfallskverner har vært drøftet i styret og rådet ved flere anledninger. Flere forhandlere driver en tildels aggressiv markedsføring av disse produktene. I henhold til avløpsreglementene i
Asker, Bærum og Oslo er det forbudt å installere og bruke slikt utstyr. Administrasjonen i VEAS er
positiv til at kommunene opprettholder forbudet.

Anleggets drift
Anlegget har oppfylt de pålagte
rensekrav. Det gjenstår nå overhaling av de siste 6 nitrifikasjonsfiltrene før denne delen av pro-
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sessen har full rensekapasitet.
Arbeidet avsluttes i løpet av 2003.
Det utføres stadig forbedringer i
prosessen, noe som er med på å
holde kostnadene nede, samtidig
som potensialet for fremtidig rensing økes.
Kostnadene til levering av ristgods- og sandfangsavfall er varslet økt, men Byrådsavdeling for
samferdsel og miljø har vedtatt å
vente med prisøkning til 2004.
Det arbeides med å finne en praktisk løsning for å separere sand
fra ristgodsavfallet for å redusere
kostnadene. Tiltak forventes
gjennomført i første halvdel av
2004, men administrasjonen vil
forsøke å forsere dette. Det har i
løpet av 2002 vært en betydelig
økning i tilførselen av sand.
Arbeidet med bedre utnytting
av fellingskjemikalier har fortsatt.
Samlet har det aldri tidligere vært
brukt så lite kjemikalier som i
2002. Dette skyldes i hovedsak at
det nå benyttes dosering av tre
ulike produkter på forskjellige
steder i vannløpet. Reduksjonen
har vært så stor at det har medført et høyere bruk av el-kraft i de
biologiske prosessene samt endrede slamavvanningsegenskaper. Administrasjonen arbeider
med å skaffe nok kunnskap til å
vite hva som totalt sett gir lavest
kostnader. Dette er en svært kompleks problemstilling.
Gassmotoren har produsert litt
mindre strøm enn budsjettert.
Vurdering ved utført 50.000 timers service tilsier at maskinen er
i god stand. I henhold til inngått
avtale er leverandøren ansvarlig
for driften frem til 2009. Det er
forventet noe økning i mengden
egenprodusert strøm de nærmeste årene, som følge av flere prosessmessige endringer.
Det har aldri vært målt så høy
temperatur i avløpsvannet som i
sommer. Renset avløpsvann benyttes som kjølevann. I sommer
ga dette ikke tilstrekkelig kjølekapasitet og overskuddsvarme
måtte dumpes i ventilasjonsluften. Uakseptable arbeidsforhold
oppstod derfor enkelte steder i
anlegget. Ved å bruke sjøvann fra

eksisterende nett til kjøling forventes det at problemet er løst før
sommeren 2003.
Feilsituasjoner i anlegget har
ført til mange utkallinger av vaktene. Administrasjonen arbeider
med prosessforbedringer og utstyr for å redusere utkallingsfrekvensen.

Slampressing og
slamdisponering
For første gang på mange år ble
alle mellomlagre for slam tømt i
løpet av høsten. Vanskelige kjøreforhold ved inngangen til vinteren førte til at 300 tonn slam lå på
mellomlager ved årsskiftet. Alt
slammet ble benyttet som jordforberingsmiddel i landbruket.
Tørrstoffinnholdet i slammet
var stigende frem til ettersommeren. Etter dette har det vært en
stadig økende frekvens av havarier på de 280 membranplatene i
vakuumpressene. Disse platene
er i hovedsak fortsatt dekket av
garanti, men leverandøren har
hatt svært lang leveringstid for
erstatningsplater. Platekonstruksjonen er endret bl.a som følge av
analyse utført av det norske
Veritas. På tross av disse problemene og de tidligere varslede
problemene med varmeplatene,
har alt slammet vært hygienisert i
denne prosessen. Hovedtyngden
av problemer forventes å være
løst i løpet av første kvartal 2003,
men fortsatt vil det skje en utvikling av denne helt nye prosessen i
de nærmeste årene.
Administrasjonen sliter fortsatt
med myndighetenes manglende
evne/vilje til utarbeidelse av fornuftige regelverk for slamdisponering. Slam er en følge av myndighetenes krav om rensing, men
ingen ser ut til å ville ta et reelt
ansvar for en bærekraftig håndtering av dette produktet. Administrasjonen bruker mye ressurser nasjonalt og internasjonalt for
å fremme bransjens syn.
Administrasjonen
Det har skjedd en betydelig utskifting av personell i VEASledelsen i løpet av året. Dette gjel-

der systemsjef, ass. teknisk sjef og
leder for personal- og økonomistab. Alle funksjonene var ved
årets utgang ivaretatt ved nyansettelser og innleid personell.
Det har vært et svært slitsomt
år for de fleste i organisasjonen,
ikke minst som følge av driftsproblemene med slamavvanningsutstyret og utskifting av personell.
Styret er bevisst denne situasjonen og har bedt om at det arbeides med en større grad av dublering av kompetanse.
Det har ikke vært inngått bonusavtaler dette året. Administrerende direktør er gitt friere
fullmakter til å prøve ut andre
mer individualiserte bonusmodeller.

Virkningen på det ytre miljø
Ved utgangen av året var tilstanden i dyplagene i indre Oslofjord
betydelig bedre enn den har vært
på mange år.
Styret har bedt administrasjonen innhente en forenklet miljøfaglig vurdering av den samfunnsnyttige gevinsten ved å fjerne mer nitrogen fra utløpsvannet
fra VEAS. Dette spørsmålet er tatt
opp fordi VEAS i fremtiden vil
kunne rense bedre enn pålagte
krav. Marginalkostnadene pr. forurensningsenhet er vesentlig lavere enn gjennomsnittskostnadene for å nå konsesjonskravet.
Dette er tydeligvis en vanskelig
vurdering og det er foreløpig ikke
gitt noen anvendbar tilbakemelding. Styret forutsetter at VEAS
renser så godt at konsesjonens
krav overholdes selv ved uventede hendelser av ikke alt for omfattende omfang.
Helse-, miljø og sikkerhet
Det systematiske helse-, miljø og
sikkerhetsarbeidet har lidt noe
som følge av personellutskifting.
Dette er et arbeid som vil bli høyt
prioritert nå som full bemanning
er på plass.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har forlenget utslippstillatelsen frem til 01.06.2004.
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Styrets virksomhet
Styret har avholdt 7 møter i løpet
av året.
Styret var vertsskap for et jubileumsarrangement 8. mars, for å
markere oppstarten av renseanlegget 20 år tidligere og at selskapet har eksistert i 25 år. Som en
del av arrangementet ble alle 7.
klasser i regionen invitert til en
konkurranse om å lage best mulig
informasjon for å hindre at søppel kastes i toalettet. Det ble skrevet en jubileumsbok med styrets
leder i redaksjonskomiteen og det
ble holdt åpent hus for publikum.
Styret har purret på behandlingen av ny selskapsavtale for
VEAS i Oslo. 26.09.2001 vedtok Bærum kommunestyre og
30.10.2001 vedtok Asker kommunestyre den teksten Rådet anbefalte eierkommunene i møte
21.11.2000. Etter lov om interkommunale selskaper må de formelle vedtak som følge av tilpassingen til den nye lov om interkommunale selskaper være på
plass innen medlemmer skal nomineres til selskapets organer
etter kommunestyrevalget høsten
2003.
Styrets leder og nestleder har
sammen med adm.dir. gjennomført lønnsforhandlinger med de
ansattes organisasjoner for 2002,
med de LO-organiserte også for
2003.
Styrets nestleder har representert selskapet på NORVARdagene og på NORVARs årsmøte.
Økonomistyring og
finansiering
Budsjettet er holdt, men det er i
løpet av året foretatt mange omprioriteringer. Bl.a er utskifting
av det overordnede driftskontrollsystemet utsatt ett år, mens
utskifting av plater på slampressene er prioritert. Det er foretatt
et to års engasjement av en ITrådgiver for å bistå med utskiftingen av datasystemet og for å
sikre nødvendig opplæring av
personell i linjen.
Styret har etter anbudskonkurranse valgt slamtransportør og
tildelt kontrakt til strømleveran-
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dør for fastprisleveranse i to år.
Innkjøpsregelverket gjør det nå
vanskeligere å oppnå gunstige
avtaler for kjøp av strøm. Dette er
et forhold administrasjonen vil ta
opp med Konkurransetilsynet.
Administrasjonen har fått fullmakt til å forhandle frem erstatningsløsninger som følge av at
grunnen noen steder har sunket
betydelig etter tunnelarbeidene
rundt 1980. Forhandlinger pågår,
men konkrete avtaler er ikke inngått i løpet av året.
Administrasjonen har etter styrets pålegg lagt frem en oppdatert
kapitalbehovsprognose for 10årsperioden 2003-2012. Se figur.
Administrasjonen hadde presisert en rekke forutsetninger.
Styret mente at flere av disse var
så usikre at det fra og med 2005
ble lagt inn en reserve til styrets
disposisjon. Med disse ble saken
fremlagt for rådet i høstmøtet.
Prognosen viser en svak reduksjon i forhold til den tidligere
prognosen 1990-2012 som sist ble
revidert i forbindelse med refinansieringen av lån i 1993.

Utsikter for år 2003
De viktigste aktvitetene neste år
er å få en bedre automatisk drift
av slampressene og oppnå slam
med høyere tørrstoffinnhold.
Årsgjennomsnittet bør komme
opp over 63 % og det må legges
grunnlag for et ennå høyere tørrstoffinnhold i 2004.
Slamfortykkingssystemet før
utråtning ombygges for å oppnå
et gjennomsnittlig tørrstoffinnhold i slammet til utråtningsanlegget høyere enn 5.9 %. Dette vil
indirekte føre til økt egenproduksjon av strøm.
Strømforbruket på anlegget
senkes med 10 % i løpet av årene
2003 og 2004.
Arbeider fortsetter for å oppnå
jevnere drift og optimalisering av
kjemisk rensing og de biologiske
prosessene for å redusere driftskostnadene mest mulig. Separat
utskilling av sand med tørking
detaljplanlegges. Gjennomføring
foretas når innsparinger i forhold
til budsjettet gir rom for det.

Organisasjonen får en klarere
målstruktur også på individbasis.
Det vil bli lagt vekt på grad av
måloppnåelse ved individuell

lønnsfastsettelse. Det skal arbeides målrettet for dublering av
kunnskap og definert stedfortreder for alle funksjoner.

Figuren viser redusert belastning på fjordens dyplag over tid. Dersom innløpsvannet var blitt tilført dyplaget urenset, ville oksygenforbruket i 2002 vært ca. 24.000 tonn.
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Administrasjonens
driftsrapport 2002
TILFØRSLER
Vann
Tilførselen til tunnelsystemet var
i 2002 101,8 mill m3. Av dette gikk
4,6 mill m3 i overløp, hovedsakelig ved Lysaker. Tilført vannmengde var om lag som året før.
Behandlet vannmengde var 97,2
mill m3.
I 2002 kom det 837 millimeter
nedbør på Blindern, mot 818 året
før. Ved målestasjonene i Asker
og Bærum kom det litt mindre
nedbør enn året før.
Fordelingen av tilførselen fra
eierkommunene ble som følger
Kommune
Oslo
Bærum
Asker

2002
66,97%
23,63%
9,40%

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

Avløpsmengden mottatt fra Røyken kommune var 1,12 mill m3,
mot 1,30 mill m3 året før.

Miljøgifter
Tilførselen av tungmetaller endrer seg ikke vesentlig fra år til år.
I forhold til for 10 år siden er tilførselen av nikkel, krom, bly og
kvikksølv redusert. Fra 1994 ble
det innført tvungen oppsamling
av amalgam fra tannlegekontor.
Det var derfor forventet en ytterligere reduksjon i tilførselen av
kvikksølv til avløpsnettet. En slik
reduksjon er ikke sett.
I 2002 startet Fagrådet (Fagrådet for vann- og avløpsteknisk
samarbeid i indre Oslofjord) og
vår bransjeorganisasjon NORVAR et prosjekt for å finne årsaken til dette og foreslå nye tiltak.
Prosjektet gjennomføres i samarbeid med tannlegeforeningen og
Statens forurensingstilsyn.
I 2001-2002 ble innholdet av organiske miljøgifter i slam fra de
største renseanleggene i Norge
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kartlagt. Arbeidet var en oppfølging av en undersøkelse i 1997.
Innholdet av disse stoffene er ytterligere redusert i forhold til det
lave nivået som ble sett i 1997.
Det har skjedd en 30-90% reduksjon for de 7 gruppene av miljøgifter som ble undersøkt. Tilførselen av de undersøkte miljøgiftene til avløpsnettet er altså tydelig redusert.

PROSESSEN
Konsesjon og renseresultater
VEAS utslippstillatelse ble i februar ytterligere forlenget, denne
gangen til 01.06.04. Dette innebærer at kravene til fjerning av nitrogen og fosfor inklusive overløp
fortsatt er henholdsvis 70% og
90%. Konsesjonssystemet vil bli
erstattet av en forskrift som bygger på EUs avløpsdirektiv.
I 2002 ble rensegraden for nitrogen inklusive overløp, 73,2% og for
fosfor 92,7%. Av behandlet vannmengde, 97,2 mill m3, har 10% bare
gjennomgått kjemisk rensing.
Vannbehandlingen
Det har vært benyttet en kombinasjon av jernklorid og en prepolymerisert aluminiumklorid i fellingsprosessen. For å kunne sammenlikne doseringen fra år til år,
selv med ulike kombinasjoner av
fellingsmidler, blir det beregnet
økonomiske PAX-XL1-ekvivalenter. I 2002 ble det brukt 62 økonomiske PAX-XL1-ekv, mot 69 året
før. På den ene siden betyr dette
reduserte kjemikaliekostnader,
på den annen side har det medført økt belastning på det etterfølgende biologiske trinnet, noe som
igjen innebærer økt behov for luft.
De biologiske prosessene fungerte svært godt vinteren 2002,
ved hjelp av nøye oppfølging og
dosering av fosfor, både til nitrifikasjons- og denitrifikasjonspro-

sessen. 18 av 24 nitrifikasjonsfilter er overhalt, noe som også bidrar positivt til resultatene.
Forbruket av metanol er høyere enn året før fordi det er omsatt mer nitrogen, men redusert i
forhold til tidligere år med tilsvarende omsetning.

Strippinganlegget
Strippinganlegget, hvor ammonium i filtratvannet fra pressene
blir strippet av fra vannfasen og
bundet som ammoniumnitrat
ved hjelp av salpetersyre, har hatt
svært god og stabil drift. 16% av
tilført nitrogen ble fjernet på
denne måten i 2002. Norsk Hydro
kjøper ammoniumnitratløsningen, som blir brukt i både fullgjødselproduksjonen og selges til
andre formål.
Slambehandlingen
Det er en målsetning at slammet
som føres til utråtningsanlegget
skal ha et innhold av tørrstoff nær
6%. Gjennomsnittet for 2001 var
5,6%. Det er både en teknisk og
en prosessmessig utfordring å
forbedre dette, og det er planlagt
tiltak for gjennomføring i 2003.
Mengden slamtørrstoff til avvanning er noe lavere enn årene
før. Det er også produsert noe
mindre gass enn de to foregående
årene. Årsaken er trolig sammensatt av flere forhold, bla at forbruket av fellingsmidler er redusert
og at det er omsatt mer organisk
stoff i det biologiske rensetrinnet.
Med den lange, tørre høsten, kan
det også ha skjedd en nedbrytning av organisk stoff i tunnelen.
Slammets avvanningsegenskaper har vært bra gjennom året,
men kalktilsetningen fungerte
dårlig i en periode slik at avvanningen i praksis ble vanskelig.
Det ble tilsatt om lag like mye
kalk som året før. Det er ønskelig
å holde en høy pH i slammet av
hensyn til mulige luktulemper,
og det forventes at kalkforbruket
vil ligge på dagens nivå også
framover.
Total mengde slam til utkjøring
er redusert i forhold til året før. I tillegg til forholdene som er nevnt

over, er det oppnådd et noe høyere
tørrstoffinnhold i avvanningen.

Laboratoriet
Det har vært arbeidet godt og
systematisk på laboratoriet. Kvalitetssystemet ble vurdert av Norsk
Akkreditering mot NS-EN ISO/
IEC 17025 i april. Systemet ble
godkjent med få avvik.
Det ble utført 9834 analyser i
2002. Laboratoriet har deltatt i
sammenliknende laboratorietester på vann og kalk med svært
gode resultater.
Innkjøp av nytt atomabsorpsjonsspektrofotometer ble gjennomført etter åpent anbud. Innkjøp og innkjøring av nytt utstyr
er tidkrevende. Det nye instrumentet tilfredsstiller imidlertid
kravene som ble stilt og fungerer
godt.
Det er utarbeidet en plan for
utskifting av andre gamle og tidkrevende instrumenter.
TEKNISK DRIFT
Mekanisk
Den største enkeltoppgaven har
vært drift og vedlikehold av vakuumpressene. Selv med et intenst vedlikeholds- og forbedringsprogram, har pressene hatt
en driftstid på ca 90 %. Membranplater, aluminiumsplater, duker og avstandsringer har gjennomgått forbedringer i et tett
samarbeid mellom VEAS og produsentene. Utviklingen gir resultater, selv om det ofte er lang ventetid på leveranser og lite tilgjengelig tid til å få skiftet ut
komponentene.
Det generelle vedlikeholdet på
maskinene er også intensivert.
Belegg på flater og klumper i
væskestrømmer krever ekstra
vedlikehold med vasking, spyling og rensing av duker, rør, ventiler og tanker.
I fortykkertanken har belegg
medført ekstra tømminger og
oppspyling av rør. En slik tømming er både tidkrevende og problematisk. Fortykkertanken med
tilhørende rørsystemer vil derfor
bli ombygd.
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I forbindelse med overføring
av avløpsvann fra Nesodden, ble
det boret i fjellet under renseanlegget for å føre fram avløpsledningen til innløpspumpestasjonen på VEAS. Arbeidene ble mer
omfattende enn forutsatt, og stor
tilrenning til tunnelen førte til
flere utsettelser. Ekstraordinære
vibrasjonsproblemer på innløpspumpene gjorde det nødvendig å
gjennomføre to nedtappinger
med tørrlegging av innløpssumpen for å få fjernet store mengder
bygningsmaterialer og andre
fremmedlegemer.

Elektro og data
Elektroavdelingen har, i tillegg til
de daglige drifts- og vedlikeholdsoppgavene, vært engasjert
med flere prosjekter. Det er blant
annet satt i drift autospyling av
siler i en prosesshall og avtrekksvifter og -spjeld for pressene i avvanningshallen. Telefonsentralen
er byttet ut med mobilt GSM
samband med dekning også inne
i fjellanlegget.
I 2002 har avdelingen vært bemannet med 6 faste stillinger og
to automatiker-lærlinger. For dokumentasjon av elektrotegninger
har ekstern assistanse vært benyttet. Fra desember fikk en driftsoperatør fra prosessavdelingen
ansvaret for å drive det administrative EDB-systemet.
Energiforbruket i 2002 ble redusert med ca 1 mill. kWh på
grunn av lavere vannmengde.
Energiforbruket per m3 behandlet
vannmengde ble 0,3573 kWh/ m3
sammenlignet med 0,3322 kWh/
m3 året før.
Etter ny tilbudsrunde inngikk
VEAS avtale med Oslo Energi AS
som energileverandør til anlegget
på Bjerkås og Frognerparken
pumpestasjon gjennom en fastprisavtale. Kontraktsperioden går
fra 30.09.2002 til 27.09.2004.
SLAMDISPONERING
Det ble produsert i alt 29.630 tonn
slam. 83% ble kjørt direkte til
mottakere i jordbruket. Resten ble
kjørt via mellomlager. Høsten
2002 var lang og tørr og nær ide-
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ell for slamspredning. I løpet av 7
uker ble hele lagerbeholdningen
på 10.000 tonn kjørt ut til mottakere. Etterspørselen i jordbruket
var større enn VEAS kunne levere.
Samarbeidet med Franzefoss
kalk A/S har foreløpig ikke resultert i leveranser fra VEAS til deres
nyetablerte jordproduksjon. Det
er også kontakt med andre aktører i jord-bransjen.
I regi av NORVAR ble det etablert et prosjekt i samarbeid med
aktørene i kornbransjen for å utvikle lettfattelige fakta-ark om
bruk av slam i jordbruket generelt og om bruk til korndyrking
spesielt.
Ny revidert forskrift om gjødselvarer mv, som var forutsatt å
tre i kraft fra 01.07.2002, ble likevel ikke innført.
VEAS er engasjert i den europeiske bransjeforeningen EUREAUs arbeid og høster verdifull erfaring gjennom samarbeid med
kolleger fra andre land, i tillegg
til myndigheter og andre bransjeorganer og interessegrupper.
Også i Norge er det nødvendig at
bransjen aktivt forsvarer sine
interesser.

TILSTANDEN I FJORDEN
Den gode og lange sommeren
2002 ga en bedre vannkvalitet i
fjordens overflatelag enn på
lenge. Den positive utviklingen
med hensyn til siktedyp og plante- og dyrelivet langs strender og
i grunne områder fortsatte.
Det ble registrert en større dypvannsfornyelse i oktober 2002,
noe som fortsatte i desember. I
grunne områder av Bunnefjorden
er det for første gang på mange tiår rapportert fangst av reker.
Overvåkingsprogrammet gjennomføres for Fagrådet av NIVA,
Norsk institutt for vannforskning, i samarbeid med Biologisk
Institutt ved Universitetet i Oslo
og Havforskningsinstituttet. Fullstendige toktrapporter er tilgjengelige på
http://www.niva.no/sektorbr/marin/
Marin_Oslofjord.htm .

ORGANISASJON
Jubileum
I mars var det 25 år siden VEAS
ble opprettet. Dette ble grundig
markert: Det ble arrangert en
konkurranse for 7. klassene i eierkommunene, det ble holdt et arrangement for ansatte, pensjonister, styre og andre spesielt inviterte gjester. Boka VEAS 25 ÅR –
Kampen for en renere Oslofjord ble
produsert. Boka er tilgjengelig på
www.veas.nu. Det ble gjennomført en svært vellykket ”Åpen
dag” med om lag 300 besøkende!
Personell
Det har vært noen mindre endringer i organisasjonen i 2002.
En av laboratorieingeniørene er
nå laboratorieleder på fast basis.
Laboratoriet er styrket med 0,3
årsverk. Det er opprettet en funksjon som assisterende teknisk sjef.
Funksjonen som assisterende direktør er delt mellom prosessjefen og leder for avdeling slam og
disponering av sluttprodukter.
Det er også etablert en funksjon
som IT-koordinator på 50% basis.
Vår dyktige leder for personalog økonomistab døde brått i november. Det ble engasjert en vikar
som skal fungere fram til det er ansatt en ny medarbeider i stillingen.
Det er ansatt ny systemsjef, og det
er ansatt assisterende teknisk sjef
som også ivaretar funksjonen som
verneleder og HMS-systemansvarlig. To fagarbeidere som ble
ansatt i 2001, tiltrådte i 2002.
Sykefravær
Sykefraværet i 2002 var på 7,7%,
mot 8,8% året før. Av dette er
0,7% egenmeldinger, mens 3% er
sykemeldinger innenfor arbeidsgiverperioden (16 dager). 4% er
sykemeldinger ut over arbeidsgiverperioden.
Lærlinger
To lærlinger har avlagt og bestått
fagprøven. Ved årets slutt har
VEAS en industrimekanikerlærling og to automasjonslærlinger.

Intern opplæring
Ved årets lønnsforhandlinger var
det enighet om å legge til rette for
at driftsoperatørene skal kunne
kvalifisere seg til fagarbeidere.
Dette blir gjennomført i 2003.
Informasjon
Også i år har det vært stor pågang
av besøkende, særlig skoleklasser.
VEAS har ikke hatt kapasitet til å
ta imot alle. I februar hadde VEAS
besøk av NRKs barne- og ungdomsprogram Newton, som
hadde avløp som tema i en av sine
sendinger. Programmet ble godt
mottatt og vant Gullruten for
beste program i sin sjanger.
HELSE, MILJØ OG
SIKKERHET
I 2002 ble det registrert to skader
– en øyeskade og en klemskade.
Det er gjennomført en hovedvernerunde. På årets førstehjelpskurs ble aktuelle førstehjelpsmetoder repetert.
Den varme ettersommeren
førte til betydelige problemer
med kjølingen av luften i avvanningshallen. Det gjøres tiltak for å
hindre at dette skal gjenta seg.
Alle ansatte på VEAS benytter
nå mobiltelefoner. Det er etablert
basestasjoner, slik at mobilnettet
er tilgjengelig også i fjellanlegget.
På denne måten har hverdagen
blitt litt enklere og sikkerheten for
hver enkelt er bedret.
Høsten 2002 gjennomførte bedriftshelsetjenesten en helseundersøkelse av de ansatte på
VEAS. Konklusjonen var at det så
ut til å være færre fysiske helseplager relatert til jobben i forhold
til forrige undersøkelse. Det har
blitt en mer bevisst holdning til
bruk av verneutstyr og det er gjort
tiltak med det fysiske arbeidsmiljøet. Det er fortsatt potensiale for å
bedre trivsel og samarbeid.
Helse-, miljø- og sikkerhetsutvalget, HMS-U, hadde to møter.

9

Nøkkeltall for 2002

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
Gj.sn. vannforbr. i ukene 43 og 45
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
92,98
1,15

40
102.000
490
0,37
19,3
0,37

40
48.500
247
0,16
8,07
0,15

16
10.500
65
0,04
1,08
0,02

mill. m3
mill. m3
mill. m3

2,05
1,72
67,3

0.78
0,36
23,7

0,28
0,15
9,4

0,03
0,04
1,12

101,6

1.384
5.112

1.700
7.106

580
3.884

950
616

4.614
16.718

2

stk.
m3

Totalt
438.300

1,69
3,1

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

1998

1999

2000

2001

2002

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
75
18.845

117,2
11,4
374
13,2
12,3
96,5
2.375
700
102
73
19.244

107,6
3,7
392
22,0
6,6
94,4
2.529
797
49,3
69
19.583

97,2
4,6
369
21,0
6,6
94,3
2.332
589
50
75
16.718

66,6
23,7
9,7

65,1
24,8
10

64,5
25,8
9,7

65,0
25,0
10,0

67,0
23,6
9,4

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

837
926
946
23.892
3.188

*) 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

mill. m3
tonn
tonn
tonn
tonn

Rensegrad %
eks. overløp
inkl. overløp

til VEAS

fra VEAS

overløp

97,2
369
9.775
2.332

21,0
1.427
589

4,6
6,6
233
50

94
85
75

93
83
73

3.811**

535*

84

82

23.892*

*) 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 2002
pH
Suspendert stoff (SS)
Alkalitet
Total organisk karbon (TOC)
Total-fosfor (Tot-P)
Total nitrogen (TKN + NOX)
Ammonium

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

7,2
238
2,6
83*
3,8
24
12,4 **

Ut
7,2
4,3
1,60
15
0,21
6,0
4,5

*) Analysert TOC korrigert for partikler gir total TOC = 101 mg/l i innløp.
**) Beregnet som middelverdi av ikke-korrigert innløpsprøve.
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Langtidsoversikt over forbruk og produksjon

1998

1999

2000

2001

2002

3

Avløp behandlet
mill. m
104,9
111,4
117,2
107,6
97,2
Herav med PAX
mill. m3
96,5
97,0
103,7
95,1
87,8
Herav med JKL (SED5+6)
mill. m3
8,4
14,4
13,5
12,5
9,3
Energi tunnel
mill. kWh
4,00
4,19
4,22
4,15
4,26
Energi Veas
mill. kWh
34,10
35,58
35,67
35,76
34,72
Energi pr m3 Veas
mill. kWh
0,33
0,32
0,30
0,33
0,36
Forbruk jernklorid (JKL) vann + slam
tonn
958
1.620
3.033
3.653
3.432
Forbruk PAX*
tonn
9.489
9.238
6.555
4.725
3.619
Forbruk polymer til vann og fortykker
tonn
35
36
39
36
36
Økonomiske PAX-ekv**
99
91
73
69
63
Forbruk polymer avvanning
tonn
37
45
39
31
33
Forbruk metanol
tonn
3.706
3.426
3.206
3.165
3.337
Forbruk brent kalk til vann og slam
tonn
3.972
3.861
3.268
3.510
3.443
Forbruk salpetersyre
tonn
1.411
1.835
2.165
2.253
2.736
Sand og bark o.l.
m3
3.113
2.090
2.885
2.470
2.620
Rent vann
m3
17.551
12.421
13.425
14.147
14.344
Sjøvann
mill.m3
0,7
1,1
1,3
1,2
0,8
Utkjørt slam
tonn
51.210
51.200
37.615
33.225
29.634
Utkjørt ristgods og sand
tonn
1.800
1.870
1.643
1.753
2.337
Produsert ammoniumnitrat
tonn
1.700
2.400
2.900
3.245
3.586
*) Tom 2000 PAX-XL1, fom 2001 PAX-XL61
**) Økonomiske PAX-ekv = Kostnadene til (PAX XL + polymer til vann og FOR) / (enhetspris PAX XL-1 aktuelt år) / vannmengde.

Energiforbruk

1998

1999

2000

2001

2002

Innløpspumper
Vannbehandling
Slambehandling
Ventilasjon
Totalt forbruk Veas

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

9,15
14,96
8,16
1,85
34,12

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

8,68
15,11
9,2
1,73
34,72

Herav egenprodusert

mill. kWh

9,86

12,94

11,10

8,33

10,61

Frognerparken
Tunnel

mill. kWh
mill. kWh

3,60
0,40

3,79
0,40

3,82
0,40

3,75
0,4

3,86
0,4

1999

2000

2001

2002

8.142.000
52,9
12,9
34,0
89

8.115.000
52,7
11,1
35,4
88

8.583.000
55,8
8,3
40,4
87

7.905.000
51,4
10,6
34,7
88

1998

1999

2000

2001

2002

tonn
%

51.210
33,6

51.200
32,6

37.615
44,0

33.882
49,7

29.634
51,5

%
%
tonn
%
%
%
tonn

34
61,5
12.880
53
47

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

41
63,5
11.200
83
17
0
2.337

Egenprodusert energi
Egenprodusert gass
Energi i egenprodusert gass
Egenprodusert el-strøm
Egenprodusert gass til term energi
Utnyttelsesgrad egenprod. Energi

3

Nm
GWh
GWh
GWh
%

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

12

1.800

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

2002

tonn
kg
tonn
tonn
kg
tonn
tonn

til VEAS

fra VEAS

0,58
33,3
10,5
0,55
35,4
0,58
10,90

0,08
12,0
1,20
0,13
3,90
0,35
2,22

*) 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

1998

1999

2000

2001

2002

38
1,0
397
23
1,4
13
322

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

30
0,9
464
17
1,3
14
325

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

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

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. 2002-kroner
2002-kroner

1998

1999

2000

2001

2002

104,9
29,5
18,9
72,4
0,69
100,1
79,4
0,76

111,4
28,5
25,3
79,4
0,71
102
85,5
0,77

117,2
22,4
5,5
79,6
0,68
105,4
82,9
0,71

107,6
20,2
11,7
79,9
0,74
108,2
81,1
0,75

97,2
15,7
3,3
85,9
0,88
109,8
85,9
0,88

Kostnad pr forurensningsmengde
Totale årlige kostnader/m3 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 2002-kroner
1m3 ekstra tørrværs-avløp koster 2002-kroner
1m3 gjennomsnitts regnvann koster 2002-kroner

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

2002
140
390.776
6.568
88
246.839
4.149
20
43
29

øre
kroner
kroner
øre
kroner
kroner
øre
øre
øre

1983
585,5
165,5
751,0

Totalkostnad for rensetjenester 2002 i mill. kr.
Tunnel, bygg og fjellanlegg, avskrevet
Maskiner og utstyr, avskrevet
Driftskostnader
SUM

23,44
26,74
85,81
135,99
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Regnskap og budsjett 2002
Regnskap

Budsjett

2002

2002

Regnskap
2001

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

826 957
1 344 104
959 106
245 593
237 276
853 192
1 848 373
78 135 266
51 436 144

893 000
1 000 000
1 000 000
50 000
200 000
0
1 600 000
80 825 900
53 650 000

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

135 886 011

139 218 900

134 432 543

note 9 og 12

14 281 013
4 442 745
401 374
17 623 078
50 180 000

14 303 700
3 494 000
774 500
16 123 000
50 200 000

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

note 6

10 456 915
21 958 127
16 646 052

10 785 000
25 325 000
15 820 700

11 219 020
24 444 333
14 681 908

135 989 304

136 825 900

130 384 854

-103 293

2 393 000

4 047 689

870 560
488 877
939 716
442 365

500 000
557 000
900 000

737 402
561 115
910 430

2 741 518

1 957 000

2 208 947

15 736 144
35 700 000

17 950 000
35 700 000

20 156 206
35 700 000

51 436 144

53 650 000

55 856 206

50 180 000

50 200 000

50 510 000

1 382 081

900 000

910 430

442 365
939 716

900 000

910 430

1 382 081

900 000

910 430

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
Tildelt aksjer

note 1
note 1
note 1
note 13

Sum

Finansutgifter
Renter og låneutgifter
Avdrag lån

note 2
note 2

Sum
Motpost kalkulatoriske avskrivninger

note 9 og 12

Ordinært resultat

note 1

Interne finansieringstransaksjoner
Avsetning til pensjonsutgifter
Avsetning til bundne kapitalfond

note 13
note 1

Sum

Regnskapsmessig resultat

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

note 7

Sum investeringer

Regnskap

Budsjett

2002

2002

Regnskap

2001

3 306 936
0

3 200 000
0

2 534 295
9 130 000

3 306 936

3 200 000

11 664 295

3 200 000
106 936
1 170 000
0
0
-1 170 000

3 200 000

3 100 000
-565 705

3 306 936

3 200 000

11 664 295

0

0

0

FINANSIERING:
Tilskudd og refusjoner vedr. investering
Fra eierkommunene til investeringer
Bruk av / avsetning til ordinære investeringer
Mottatt avdrag på egne obligasjoner
Renter ved kjøp av obligasjoner
Kursgevinst ved kjøp av obligasjoner
Avsatt/bruk av bundne kapitalfond
Sum finansiering
Årets finansielle over-/underskudd
på investeringsvirksomheten
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note 7
note 7

-20 324
150 645
8 999 679

Balanse pr. 31.12 2002
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Bedriftshytte
VEAS-anlegget
Sum anleggsmidler
OMLØPSMIDLER
Kortsiktige fordringer
Asker for lite betalt
Bærum for lite betalt
Tilgode mva.
Andre fordringer
Påløpne renteinntekter, ikke forfalt
Krav på komm. Pål. renteutg., ikke forfalt
Aksjer Gjensidige NOR
Obligasjoner
Egne obligasjoner
Kasse, bankinnskudd
Kontanter og bank (herav bundet i
skattetr.kto. Kr 1.045.106)
Sum omløpsmidler

note 9

2002

2001

681 514
977 610 000
978 291 514

681 514
1 024 490 000
1 025 171 514

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

note 10
note 1
note 2
note 13

2 703 138
1 690 555
488 877
15 362 000
442 365

note 8

7 960 000

9 130 000

28 091 524
56 738 460

19 297 514
52 336 125

1 035 029 974

1 077 507 639

note 11
note 12

16 748 480
736 351 514
753 099 994

14 303 335
748 701 514
763 004 849

note 2

249 900 000
249 900 000

285 600 000
285 600 000

note 1
note 1
note 1
note 2

1 600 154
697 402
416 437
15 362 000
10 740 141
1 761 733
1 452 113
32 029 981

1 652 616

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

1 035 029 974

1 077 507 639

SUM EIENDELER

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

Styret i Vestfjorden Avløpsselskap,
Bjerkås, 13. mars 2003
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Noter til regnskapet
for 2002
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.
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
97,2 mill. m3. Eierkommunene
dekker
driftsutgiftene
kr
85.809.304 (driftsutgifter – avskrivninger) i forhold til levert
avløpsmengde, etter at inntekter
og renteinntekter er fratrukket.
Renteinntektene totalt kr
2.299.153 er ført opp som finansinntekt. Av renteinntektene
medgår kr 939.716 til avsetning til
bundet kapitalfond/likviditetsbuffer.
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Oslo
66,97 %
(67,26 mill. m3)
Bærum 23,63 %
(23,74 mill. m3)
Asker
9,40 %
(9,44 mill. m3)
SUM

kr. 52.327.188
kr. 18.463.363
kr. 7.344.715
kr. 78.135.266

For mye innbetalt i 2002 fra Oslo
kr 1.600.154, fra Bærum kr
697.402, og fra Asker kr 416.437,
vil bli tilbakebetalt i 2003.

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.
1.1.2002
kr
285.600.000. Etter betalt avdrag
6.1.2002 kr 249.900.000.
Ordinært avdrag kr 35.700.000
i 2002, samt renter, og lånekostnader er belastet kommunene og
fordelt etter eierprosent. Kommunene betaler etterskuddsrenter på lånet pr. 06.01.
Ordinært avdrag kr. 35.700.000
Renteutgifter
kr. 15.659.500
Omkostninger
kr.
76.644
Sum finansutgifter kr. 51.436.144
Kommunene skyldig
for renter pr. 1/1-02
kr. 17.552.500
Kommunene skyldig
for renter pr. 31/12-02 ÷ kr. 15.362.000
Innbetalt fra
kommunene

kr. 53.626.644

Oslo
Bærum
Asker
SUM

kr. 37.806.784
kr. 11.529.728
kr. 4.290.132
kr. 53.626.644

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

Regnskapet viser årets renteutgift, men kommunene betaler
etterskuddsvis når rentene forfaller den 6/1. Budsjettet var ikke
lagt opp til dette, derfor differansen, regnskap mot budsjett.

3. Avgift særlig
forurenset avløp
Inntekter i 2002 er et à konto
beløp, da tallene fra Oslo kommune ikke er ferdige.
4. Lønnsutgifter
Det er i 2002 regnskapsført kr
414.594 for honorarer til styret og
rådets medlemmer. Administrerende direktør mottok kr 774.972 i
lønn for 2002. Administrerende
direktør har samme pensjonsordning som de øvrige ansatte. Refusjon sykepenger er kr 762.871
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. Premieinnbetalinger samles opp i et pensjonsfond hos Gjensidige NOR
Spareforsikring som forvalter de
oppsamlede midlene (pensjonsfondet) 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 pensjonskostna-

den. 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. Det var ingen avkastning i 2001 og 2002 utover garantert minimumsavkastning på 3%.
Premiefondet er pr. 31.12.02 på kr
535.108.
Årets pensjonskostnad (ført i
driftsregnskapet) ble kr 2.132.833,
det vil si 12,86% av totale lønnsutgifter. Det var kun budsjettert
med kr 1.300.000.
Premiereserve opptjent på
hvert enkelt medlem (pensjonsfond)
i
Gjensidige
NOR
Spareforsikring pr. 31.12.02 er
kr 16.253.475.
Pr. 31.12.2002 hadde VEAS totalt 72 personer tilknyttet pensjonsordningen i Gjensidige NOR
Spareforsikring. Av disse er 40
ansatte, 22 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.

6. Øvrig drift
Det er i 2002 regnskapsført kr
80.000 til dekning av revisjonshonorar.
7. Ordinære investeringer
Ordinære investeringskostnader i
2002 ble kr 3.306.936. Budsjettert
med 3.200.000 kr. Disse kostnadene dekkes av kommunene etter
eierprosent. Overførte bevilgninger avsatt til ordinære investeringer er nå på kr 458.769.
Kommunene belastes i år 2002
med:
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Oslo
Bærum
Asker
SUM

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

kr. 2.256.000
kr. 688.000
kr. 256.000
kr. 3.200.000

De største postene for ordinære
investeringer i 2002 er: Nesodden, utvidelse KLO/ITU med
kr 1.462.000, varmeveksler for
pressevask med kr 375.000, ny
IPU-pumpe med kr 500.000,
varmtvannssystem, RIS-FOR med
kr 223.000 og slamknuser nr. 2
med kr 268.000.

8. Kjøp av egne obligasjoner
VEAS kjøpte egne obligasjoner i
2001 og belastet bundet kapitalfond med kr. 8.999.679. Obligasjonene er ført opp i balansen til
pålydende verdi kr 9.130.000.
Kurs på kjøpstidspunkt 16.01.01
var 98,35. Kurs pr. 31.12.02 var
100,51.
Vi har mottatt avdrag på egne
obligasjoner den 07.01.02 med kr
1.170.000. Saldo pr. 31.12.02 er kr
7.960.000.
9. Anleggsmidler
VEAS-anleggets verdi er beregnet
ved å ta bokført verdi pr. 1.1.2002,
tillegge årets investeringer og fratrekk av lineær avskrivning av
maskin og bygg over 15, respektive 50 år. Anleggets verdi i mill.
kroner.
Maskiner
og utstyr

Bokført verdi pr. 1.1.2002
Tilgang nyinvesteringer
Avskrivninger
Bokført verdi 31.12.2002

215,58
1,84
(26,74)
190,68

Bygg, fjellanlegg og tunnel

Totalt

808,91
1,46
(23,44)
786,93

1.024,49
3,30
(50,18)
977,61

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. 01.01.2002
Bruk av kapitalfond i 2002:
Ordinære investeringer

- 106.936

Avsetning til bundet
kapitalfond:
Mottatt avdrag egne
obligasjoner
Renter tillagt
likviditetsbuffer
Aksjer Gjensidige,
se note 13

1.170.000
939.716
442.365

Sum bundne kapitalfond
pr. 31.12.2002

16.748.480

12. Kapitalkonto
Kapitalkontoen er redusert med
kr 12,35 mill. fra foregående år.
Endringene fremkommer som
følger:
Kapitalkontoen
pr. 1.1.02
Tilgang nyinvestering
Avdrag obligasjoner
Avskrivninger
Avdrag lån

10. Andre fordringer
Av disse er kr 102.750 korttidslån
til ansatte.

14.303.335

Kapitalkontoen
pr. 31.12.02

748,70
3,30
(1,17)
(50,18)
35,70
736,35

13. Aksjer
I forbindelse med omdanningen
av Gjensidige NOR Spareforsikring til allmenn-aksjeselskap, fikk
VEAS tildelt aksjer i Gjensidige
NOR ASA. Kr 442.365 er avsatt
for fremtidige pensjonsutgifter.
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Finansieringsoversikt/kapitalfond
Forbruk av investeringsmidler 2002
Prosjekt

Utg.ført
2002

Innt.ført
2002

Bundne
kapitalfond
Kommunale

Mottatt
avdrag

Mottatt avdrag obligasjoner
Avsatt til kapitalfond,likv.b.
Bedriftshytte
Ordinære investeringer
Avsatt til pensjonskostnader

1 170 000
939 716

1 170 000
939 716

3 306 936
442 365

3 306 936
442 365

106 936

Sum

5 416 652

5 416 652

106 936 1 170 000

Tildelt
aksjer

Annen finansiering
Komm.
bevilgn.
Renter

1 170 000
939 716
3 200 000

Bundne kapitalfond
IB

UB Totalt

304 204
13 414 940
18 486
565 705

1 474 204
14 354 656
18 486
458 769
442 365

14 303 335

16 748 480

442 365
442 365

3 200 000

939 716
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Medlemmer i styre og råd 2002:
Rådet - faste representanter

Vararepresentanter

OSLO
Per Ditlev-Simonsen, leder
Christen Furuholmen
Anette Solheim til 2/02
Geir Boye Lindhjem fra 2/02
Steinar Saghaug
Rubina Rana
Truls Gerhardsen
Kristine Joy Nordenson
Jan Christiansen
Kjell Grønnevik
Hanne Fehn Dahle
Lorenz Tanner

Kjell Stark, Oslo
Aina Simonsen
Anette Smedshaug
Marianne Svennsli
Jørgen Hoel
Saera Tithi Khan
Arne W. Bentzen
Nils Heggemsnes
Ingrid Rødnes
Berit Kvæven

BÆRUM
Odd Reinsfelt
Bjørn Røtnes
Sam Carsten Aase
Halvdan Skard
Torbjørn Espelien
Anna Marie Nes

Torild H. Heggen
Olaf Jacob Willums
Marit Handal
Sven Even Maamoen
Erik Edelmann

ASKER
Morten Strand, Asker, nestleder
Bente Stein Mathisen
Trygve Lia
Erik Johansen

Trygve Espelin
Lene Winger Conradi
Kjell Wanggaard
Lisbeth Angell

Styret
OSLO
Bjørn Hallme, nestleder
Erik Tandberg
Peter N.Myhre

Terje Kristiansen
Gunnar A.Stavnes
Jens E.Lange

BÆRUM
Tore Bough-Jensen
Per Arne Nyberg

Hans Petter Skattum
Anna Marie Graff

ASKER
Eyvind W.Wang, styreleder
Runa Kildal

Per Haldorsen
Kari Norseth

VEAS-ANSATTE
Rolf Karlsen
Tore Eilert Arnesen

Thorbjørg Skryseth
Odd Hjermundrud

OMSLAGSBILDE:
Ida Skaar og Pia Ryrfors nyter en ren Oslofjord
den 20. august 2002 i bukta nedenfor VEAS administrasjonsbygg.
Temperaturen i skipsløpet var på dette tidspunktet 22°C.

