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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.
1998-04: Utvikling av utstyr for termisk vakuumtørking av slam.
1967:

Styrets årsmelding
for 2003
Hovedresultater
Konsesjonens krav til rensing
inklusive overløp ble holdt med
god margin for både fosfor og
nitrogen. Resultatet var 75.3%,
godt over 70%-kravet for nitrogenfjerning og 93.1%, godt over
90%-kravet for fosforfjerning.
Kostnadene er holdt innenfor
budsjettet. Det er behandlet 8.4
millioner m3 mindre avløpsmengde enn de budsjetterte 110
millioner m3. Eierkommunene
vil således få tilbakebetalt ca 2.6
millioner kroner. Ved innsparinger og omdisponeringer har
det vært mulig å bygge ut et
sandvaskeanlegg til ca 3 millioner kroner som ikke var budsjettert. Dette er gjort for å redusere de høye driftskostnadene
ved avhending av den forurensede sanden.
Styrets vurdering av selskapet
Det har vært et krevende arbeidsår, med fortsatt tekniske
utfordringer, som krever store
ressurser. I tillegg er det avdekket organisasjonsmessige svakheter, som styret og ledelsen har
igangsatt et omfattende arbeid
med å få rettet på.
Selskapet har en organisasjon
med betydelig kompetanse,
men også en sårbarhet som krever oppmerksomhet. Det arbeides bevisst for en bredere kompetanseoppbygging, samt at arbeidsoppgaver og ansvarsområder endres.
Styret er av den oppfatning at
også 2004 blir et svært krevende
år, og konstaterer at det er et
stort engasjement for å rette på
det som er av svakheter.
Tilførsler
Totalt ble det tilført 103.2 millioner m3 regnvann og avløpsvann
til VEAS systemet. Av dette gikk
1.6 millioner m3 regnvannsfor-

tynnet avløpsvann urenset ut
via overløp til fjorden.
Eierkommunene har ikke blitt
enige om å iverksette utbygging
av økt rensekapasitet på VEAS
for å redusere utslippet av urenset regnvannsfortynnet avløpsvann slik Rådet har anbefalt.
VEAS rensedistrikt er ikke
endret som Rådet har anbefalt.
Saken ligger til sluttbehandling
i eierkommunene.
Oslo har planlagt et nytt påslipp mellom Vækerø og Lilleaker. Dette vil bli bygget våren
2004. Påslippet vil avlaste så vel
et ledningsnett med begrenset
kapasitet i regnværssituasjoner
som Sollerud pumpestasjon.
Med dette reduseres mulighetene for kjelleroversvømmelser
og lokale overløp, men den totale tilførselen av regnvannsfortynnet avløpsvann til VEAStunnelen økes med opp til 0.8
m3/s. Tørrværstilrenningen til
VEAS er til sammenlikning ca 3
m3/s.
Den nye tilførselsledningen
fra Fornebu via Stabekk påslipp
er satt i drift. Dette har vesentig
redusert belastningen på Sollerud pumpestasjon, som ligger i
Oslo, drives av Bærum og betales av VEAS.
Overføringen av avløpsvann
fra vestsiden av Nesodden, via
en sjøledning, startet midt på
året.
Det har vært flere tilførsler av
uønskede stoffer fra bedrifter
lokalisert i Røyken kommune.
Det er korrespondert og avholdt
møter med administrasjonen i
Røyken uten ønsket fremdrift.
Administrasjonen har, etter vedtak i styret, tilskrevet ordføreren
i Røyken om at stopp i videre
mottak av avløpsvann vil bli
vurdert om det ikke skjer en tilfredstillende fremdrift i behandlingen av disse sakene.
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Det er inngått avtale med
Statoil om mottak av avisningsvæske fra Torp flyplass for destruksjon i utråtningsanlegget.
SFT og Fylkesmannens miljøvernavdeling i Oslo og Akershus har ikke hatt innvendinger
til mottaket. Det er stilt strenge
krav til hvilke tilsetningstoffer
som tillates i den mottatte
varen. Flere vanlig brukte tilsetningsstoffer aksepteres ikke.
Anleggets drift
Avløpsrensingen går greit. Anlegget har vist seg å ha rikelig
kapasitet i forhold til rensekravene for fosfor og nitrogen.
Ammoniakk strippinganlegget
har gitt nye produksjonsrekorder.
Alt slam som forlater anlegget har blitt hygienisert gjennom utråtning, kalkdosering og
termisk vakuumtørking. Organisasjonen har slitt kraftig med å
holde denne nyutviklede tørkeprosessen i regulær drift. Nye
materialtekniske problemer har
dukket opp og det er også avdekket
produksjonstekniske
feil. Kontinuerlig drift under
disse forholdene har krevet stor
innsats også utenfor normal arbeidstid. Ved forrige årsskifte
var det levert et stort antall nye
membranplater til pressene som
det var ventet skulle løse lekkasjeproblemene på membranplatene. Det viste seg imidlertid at
platene hadde nye uønskede
egenskaper. Sammen med leverandøren ble produksjonsprosessen gjennomgått i detalj. Nye
plater i 9 forskjellige materialer
ble produsert og montert på
VEAS i juni. Disse platene skal
destruktivt testes av et uavhengig laboratorium etter 6 måneders drift og danne grunnlaget for valg av fremtidige materialkvaliteter. Det er inngått avtale om full erstatning for plater
som ikke holder i 4 års drift
samt erstatning for mindre tørrstoff i produktet enn garantert.
Denne erstatningen vil bli gitt
ved fri levering av nye membranplater av annet materiale
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og med bedre produksjons-teknologi. Styret anser at håndteringen av denne saken har vært
tilfredsstillende, men den har
utvilsomt påført store deler av
organisasjonen uønskede belastninger.
Målet om et utgående tørrstoff på 63% er langt fra nådd.
Resultatet ble bare 53%. Det ser
fortsatt ut til å ta tid å få prosessen inn i forutsigbare driftsrutiner. Det har oppstått et etterslep
i vedlikeholdet generelt, delvis
på grunn av de ekstraordinære
problemene med pressene.
Dette ventes tatt igjen i løpet av
2005.
Slamdisponering
Det har jevnt over vært en stor
etterspørsel etter slam fra jordbruket. Også i år har det i kortere perioder vært behov for
mellomlagring som følge av
vanskelige fremkomstforhold
under snøsmelting og regnværsperioder. Eierkommunene
er etter tidligere avtale ansvarlig for å finne mellomlagring for
sin andel av det slammet som
VEAS ikke finner direkte avsetning for.
Oslo kommune orienterte
styret i mars om at mottak av
slam for mellomlagring på
Grønmo ville bli stoppet i løpet
av året. Noen dager senere gikk
Miljøbyråden i Oslo ut i media
med en uttalelse om at det var
”nesten 100% sikkert at det ikke
ville bli mellomlagret mer slam
fra VEAS på Grønmo”. Oslo har
i perioden 1991-2002 bare mottatt for mellomlagring 28% av
den totale slammengden som
har blitt mellomlagret, mens
Oslos andel av den totale slamproduksjonen har vært 67%.
Oslo har innfridd sitt ansvar for
mellomlagring ved å anvise et
annet geografisk sted, i første
omgang Elverum. VEAS betaler
transport frem til dette stedet.
Vann- og avløpsverket i Oslo,
via sin avtalepartner, har overtatt ansvaret for mellomlagringen og videre disponering etter
dette.

Etter denne saken fattet styret
følgende vedtak:
”Styret ber eierkommunene om
at initiativ vedr. endringer av
tilførsler eller slamdisponering
blir tatt opp med selskapet og
de andre eierne i forkant, for å
samordne tiltak og unngå at
uheldige og kostnadsdrivende
signal blir gitt til aktørene i markedet.”
Administrasjonen i VEAS har
gjennom aktivt deltakelse i den
nasjonale og den europeiske
bransjeorganisasjonen (NORVAR/ EUREAU) vært med å
påvirke rammevilkårene for
fremtidig disponering av avløpsslam. Det nye norske regelverket kan tolkes på en slik
måte at det i praksis kan være
umulig å benytte slam positivt.
Det ventes nå på utarbeidelse
av en veileder som avklarer hva
departementene egentlig har
ment med det som står i forskriften.
Administrasjonen
I forbindelse med rapporteringen fra 2. tertial ble det påpekt
betydelige svakheter innenfor
organisasjonen. Disse svakheter
var det nødvendig å ta fatt i.
Styrets leder og nestleder følger
opp en initiert snuoperasjon
som skal være avsluttet innen
mai 2004. Det vil bli foretatt en
betydelig omfordeling av arbeidsoppgaver.
Påvirkningen på det ytre miljø
Media har tidvis oppslag om
kloakksøppel på strendene etter
kraftige regnvær. Eierkommunene har intensivert sine opprydninger på strendene, men det er
ikke foretatt tiltak som reduserer mengdene av urenset regnvannsfortynnet avløpsvann i
overløp.
Sammen med Fagrådet for
vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord og den
nasjonale bransjeorganisasjonen
NORVAR ble det utarbeidet informasjonsmateriell til abonnentene for å redusere den
unødvendige kastingen av søp-

pel i avløpet. Det ble også gitt
tilskudd til en fjernsynsproduksjon for barne-TV. I 6 programmer ble det fokusert på vannog avløp og understreket at
doen ikke skal være en søppelbøtte.
Helse, miljø og sikkerhet
Det er ikke registrert arbeidsulykker ved VEAS i 2003.
Det ble fra mai 2003 iverksatt
et nytt avviksregistreringssystem. I løpet av året er det registrert 542 avvik. Ved utgangen av
året var 433 av disse lukket.
Utslippstillatelsen for VEAS
utgår 01.06.2004. Det forventes
en midlertidig forlengelse av
gjeldende avtale.
Styrets virksomhet
Styret har avholdt 7 møter i
løpet av året, hvorav et brevmøte.
Styrets leder og nestleder har
sammen med adm. dir. gjennomført
lønnsforhandlinger
med kap. 5 kategorien av ansatte, deltatt i lønns- og ansettelsesutvalget samt fulgt opp arbeidet med organisasjonsmessige endringer i den pågående
snuoperasjonen.
Styrets nestleder har representert selskapet på NORVARdagene og på NORVARs årsmøte.
Styret har på oppfordring fra
rådmannen i Asker avgitt en uttalelse til et brev fra Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel
i Oslo om ny selskapsavtale for
VEAS. Som følge av en lovendring i høst kan VEAS foreløpig
fortsette med tidligere overenskomst og vedtekter basert i
kommunelovens bestemmelser.
VEAS vil derved ikke være regulert av lov om interkommunale selskaper(IKS).
Styret har fått seg forelagt et
tilfelle av misbruk av selskapets
navn og logo. Ved juridisk bistand har en tilslutt fått en
skriftlig beklagelse. Selskapets
navn og logo er nå registret som
varemerker.
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Likestilling i virksomheten
Selskapet har ikke noen formulert likestillingspolitikk, men
selskapet har søkt å legge forholdene til rette for å lette småbarnsforeldres arbeidssituasjon.
Det legges ved ansettelser vekt
på å oppnå en jevnere fordeling
mellom kjønnene og en spredning i alder. Gjennomsnittlig
fast årslønn i full stilling er 10%
høyere for kvinner enn menn.
Selskapets administrasjon består av 11 kvinner og 26 menn i
faste stillinger. Selskapets ledergruppe består av 2 kvinner og 4
menn. Styret består av 1 kvinne
og 6 menn samt to mannlige representanter for de ansatte.
Rådet består av 5 kvinner og 16
menn.
Økonomi
Pensjonskostnadene har de siste
årene steget betydelig. Styret
har bedt om at hele pensjonssystemet gjennomgås med ekstern
bistand i løpet av 2004.
Styret har etter anbudskonkurranse valgt leverandør for
utskifting av det overordnede
driftskontrollsystemet. Kjemikaliekontraktene er forlenget
med et år.
Styret har valgt å prioritere
utbygging av et sandvaskeanlegg foran andre budsjetterte
aktiviteter bl.a. gjennom overføring av driftsmidler til investering. Det er ført en stram kostnadsoppfølging som har gjort
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det mulig å gjennomføre dette
prosjektet og samtidig tilbakeføre midler til eierkommunene
som følge av mindre tilførte
vannmengder.
Intern revisjon ved årsavslutningen avdekket et underslag
på drøyt en halv million kroner
i forbindelse med mva-betaling.
Underslaget ble utført av en
midlertidig innleid regnskapsfører. Det underslåtte beløpet
samt renter og strafferenter til
Fylkesskattekontoret har vedkommende gjort opp.
Det er gjennomført et erstatningsoppgjør som følge av setningsskader på et hus over tunneltraseen. Kostnadene er belastet ubrukte lånemidler fra den
opprinnelige utbyggingen. Det
pågår forhandlinger om en tilsvarende sak i samme område.
Utsikter for år 2004
Restrukturering av organisasjonen på VEAS er hovedoppgaven i første halvår, mens utskiftingen av driftskontrollsystemet
blir viktigste oppgave i annet
halvår. Innkjøring av sandvaskeanlegget vil skje i januar/februar.
De konsesjonspålagte rensekravene forventes nådd med
god margin.
Arbeidet med tilrettelegging
av forutsigbar drift av slamavvanningsutstyret bør være
gjennomført innen august.

Administrasjonens
driftsrapport 2003
TILFØRSLER
Vann
Tilførselen av regnvann og avløpsvann til tunnelsystemet var
i 2003 103.2 millioner m3. Av
dette gikk 1.58 millioner m3
regnvannsfortynnet avløpsvann
urenset i overløp. 1.48 millioner
m3 ble ledet ut via overløpstunnelen til Lysakerfjorden, 0.008
millioner m3 via overløp Bislettbekken under Festningskaia i
Oslo og 0.074 millioner m3 via
overløp KLO ved Bjerkåsholmen. Tidlig på året ble noe av
avløpsvannet fra Groruddalen
som normalt renses på VEAS
ført til Bekkelaget renseanlegg
som følge av vann- og avløpsverkets arbeider med tetting av
tunnelen oppstrøms Frognerparken.
I gjennomsnitt de 5 foregående år ble det tilført 113.2 millioner m3, hvorav 5.6 millioner
m3 gikk i overløp og 107.6 millioner m3 ble behandlet.
I 2003 kom det 725 millimeter
nedbør på Blindern. Gjennomsnittet for de foregående 5 årene
var 911 millimeter nedbør. Ved
målestasjonen i Asker kom det
840 mm, gjennomsnittet siste 5
år var 1141 mm. Den tidligere
målestasjonen i Bærum, Dønski
ble nedlagt i august 2003. Ny
stasjon er Horni, denne viste
905 mm.
Fordelingen av tilførselen fra
eierkommunene ble som følger:
Oslo
Bærum
Asker

2003
65,32%
25,17%
9,52%

1998-2002
65,6%
24,6%
9,8%

Avløpsmengden mottatt fra
Røyken kommune var 1,08 millioner m3. Gjennomsnittet siste 5
år var 1.24 millioner m3. Etter

sommeren er det tilført 0.115
millioner m3 avløpsvann via ny
sjøledning fra Nesodden.
Miljøgifter
Sammen med Fagrådet for
vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord og den
nasjonale bransjeorganisasjonen, NORVAR, Statens forurensningstilsyn, SFT og Fylkesmannens miljøvernavdeling i
Oslo og Akershus er det arbeidet med å finne kildene til
kvikksølvtransporten til renseanleggene. Medarbeidere fra
Stockholm Vatten har bidratt
med sin erfaring etter tilsvarende kartlegging der. Undersøkelsene har vist at betydelige
mengder kommer fra tannleger
utenom de påbudte oppsamlerne og store mengder ligger i
stikkledninger nedstrøms tannlegekontorer. I Sverige har staten i en 4 års periode gitt 60%
støtte til tannleger som frivillig
spyler stikkledningsnettet og
samler opp det utspylte materialet. Kvikksølvet går delvis ut i
fjorden med det rensede avløpsvannet og delvis havner det i
slammet. Det vurderes nå om
det er kostnadseffektivt å rense
stikkledninger fra eksisterende
og nedlagte tannklinikker.
Norsk institutt for vannforskning har i media lagt frem data
om at fisk som lever nær utslipp
fra renseanlegg blir kjønnsforstyrret. Årsaken hevdes å være
utslipp av naturlige hormoner,
syntetiske hormoner og kjemikalier med hormonliknende
egenskaper. Internasjonalt er
det et stadig økende fokus på
tilsvarende problemer.
PROSESSEN
Konsesjon og renseresultater
Utslippstillatelsen skulle innen
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01.06.2004 erstattes av en forskrift som bygger på EU’s avløpsdirektiv. Arbeidet med forskriften er forsinket, slik at vi
må forvente at gjeldende utslippstillatelse blir ytterligere
midlertidig forlenget. Det er
ingen signaler om at forskriften,
når den kommer, vil føre til krav
om ytterligere rensing på VEAS,
men det må regnes med en del
endring av krav til dokumentasjon.
I 2003 ble rensegraden for nitrogen inklusive overløp 75.3%.
Rensegraden for det vannet
som ble behandlet på VEAS var
76.0%. Ca 10% av det behandlede avløpsvannet ble bare kjemisk renset i de to hallene som
ikke er ombygget til biologisk
rensing. Det er ikke lenger noen
problemer med å overholde rensekravene for nitrogen. Luftmengdene og metanoldoseringen er justert ned for å holde den
glidende middelverdien for nitrogenrensingen noen få prosent over kravet på 70%. Fosforrensingen inklusive overløp
var 93.1% og eksklusive overløp
93.7%.
Vannbehandlingen
Reduksjonen i bruk av fellingskjemikalier til prosessen har
fortsatt. Fordi det er benyttet
flere forskjellige fellingskjemikalier, delvis i forskjellige perioder og delvis sammen, omregnes doseringen til økonomiske
PAX-XL1 enheter i mg/l. På 5 år
har en redusert doseringen fra
99 mg/l til 53 mg/l. En mengde
tiltak er gjennomført og ytterligere reduksjoner kan kanskje
oppnås.
Strippinganlegget
Ammonium stripping anlegget
går svært jevnt og har satt ny
produksjonsrekord for ammoniumnitratløsning. Ca 16.7 prosent av det nitrogenet som kom
til VEAS i avløpsvannet ble
solgt som ammoniumnitrat-løsning, et industrielt produkt av
høy kvalitet. Endrede styringsstrategier ved årets utgang har
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gitt stabilere drift med jevnere
produktkvalitet og mindre oppfølgingsbehov.
Slambehandlingen
Det er en målsetting at tørrstoffet i slammet fra fortykkertanken til utråtningsanlegget skal
ha et høyest mulig tørrstoffinnhold. Målet for 2003 var 5.9%.
Dette ble ikke nådd, gjennomsnittet for året ble 5,7%, men
siste tertial var 6.1%. Mange tiltak er gjennomført og flere er
planlagt. Dette omtales under
teknisk drift. Utråtningsanlegget har fungert tilfredsstillende,
men det har i lange perioder
vært relativt høyt nivå i den første råtnetanken, slik at en del av
biogassproduksjonen skjer allerede på surgjæringstrinnet.
Kondisjoneringen av slammet før pressingen har vært jevnere enn tidligere på grunn av
klarere definerte styringsparametere og bedre oppfølging.
Det er fra mottakere av slammet signalisert ønske om lavere
kalkinnhold. Til noen applikasjoner gjør det høye kalkinnholdet slammet ubrukelig. Det er
gjort forsøk med andre kombinasjoner av kalk og polymerer i
lab-skala for å se om kalkmengden kan reduseres. Det vil muligens bli kjørt fullskala test i
løpet av 2004. Det er, sammen
med firmaet Kemira, gjort forsøk med en oksidasjonsprosess
på slammet som endrer slammet betydelig. Dette kan være
en interessant prosess i fremtiden dersom andre avsetningsmåter for slammet er ønskelige.
Med dagens slamhåndteringskostnader vil en slik prosess
føre til en årlig økning i driftsutgiftene på 3-5 millioner kroner.
Pressingen av slammet har
gitt betydelig lavere tørrstoffinnhold enn målet 63% i sluttproduktet ut fra anlegget. Bare
53% ble oppnådd. En mengde
tekniske problemer har forårsaket dårlig regularitet og derved
kortere tid tilgjengelig for vakuumtørketrinnet.

Laboratoriet
Det har også i år vært arbeidet
godt og systematisk på laboratoriet. Etter Norsk Akkrediteringsbesøk i september fikk laboratoriet fornyet sin akkreditering i henhold til NS-EN
ISO/IEC 17025. Det ble påvist få
avvik ved besøket. Laboratoriet
har deltatt i relevante sammenliknende laboratorieprøvinger
(SLP) med svært godt resultat.
Det er imidlertid en utfordring å
finne SLP for Kjeldahl-nitrogen
i vann.
Det er i løpet av året utført
9974 analyser.
I 2002 ble ny atomabsorpsjon
med grafittovn tatt i bruk til
analyse av tungmetaller i vann.
Det er kjørt med det nye instrumentet i hele 2003. Vi ser at massebalansen for metaller gjennom hele prosessen nå har mindre avvik enn foregående år.
Forut for anskaffelsen av et
nytt TOC-instrument, ble det
gjort en grundig vurdering av
hvilket analyseprinsipp som
kunne benyttes for de ulike prøvetypene, fra innløpsvann til
ammoniumnitrat. Det nye instrument, som er et høytemperatur-instrument, fungerer tilfredsstillende og resultatene blir
tatt i bruk fra og med 2004. De
to foregående årene har det
vært en rekke problemer med
det gamle instrumentet, et lavtemperaturinstrument, og analysene av partikkelrikt vann
viser trolig litt lave verdier for
2003. De nye avtrekkskapene,
som ble installert i desember,
har bidratt til å forbedre det fysiske arbeidsmiljøet på laboratoriet.
Det har vært driftsproblemer
med instrumentet som benyttes
til analyse av NO2+NO3, og
dette er planlagt utskiftet i 2004.
TEKNISK DRIFT
Mekanisk
Det er gjennomført flere viktige
forbedringer i løpet av året. De
fleste av ristene er overhalt ved
påsveising av nye biter på den

nedre delen av alle de bevegelige ristestavene. Sandlommene
foran ristene tømmes jevnlig og
det er etablert en separasjonskasse for større komponenter i
sanden som hindrer at problemobjekter forflytter seg gjennom
prosessen. Ristgodsvaskeren
har fungert tilfredstillende det
meste av året.
Utbygging av et sandvaskeanlegg har pågått i siste halvår
og ble igangsatt i løpet av februar 2004. Omfanget av ombyggingen av slamfortykkeren ble
redusert for å gi økonomisk rom
for etableringen av sandvaskeanlegget som ikke var budsjettert, men som ville ha en svært
kort nedbetalingstid. Større
pumperom, ny oppstilling av
pumper med færre og mindre
skarpe bend, bidrar til at det er
mulig å føre slam med et noe
høyere tørrstoffinnhold til råtneanlegget. Anlegget ble satt i
drift midt på sommeren. Det er
også etablert et system for rensing av slamsugerøret med renseplugger.
Ved høy viskositet på slammet er det vanskelig å få slammet gjennom de mange varmevekslerne som skal utnytte lavtemperaturvarmen i anlegget til
slamoppvarming. Slammet virker tiksotropisk. Det vil bli forsøkt om viskositeten kan reduseres ved in-line statiske mixere
eller noen form for roterende
pisker. Hvis ikke dette bedrer situasjonen, kan det være aktuelt
å gå over til konsentriske rørvarmevekslere i stedet for spiralvarmevekslere.
Fortykkertromlene for slammet har fått etablert automatisk
vasking med varmtvann. Dette
fører til en jevnere fortykking og
bidrar til et høyere tørrstoffinnhold til råtnetankene. Dette
fører igjen til en reduksjon i organisk stoff som tilbakeføres til
vannbehandlingen og bidrar til
redusert behov for fellingskjemikalier og mindre behov for
luft til nitrifikasjonsfiltrene og
en litt høyere gassproduksjon.
Automatisk spyling av silpla-
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tene foran nitrifikasjonsfiltrene
er etablert i 2 av hallene og arbeidet er godt i gang for etablering i de resterende hallene.
Dette vil bidra til en noe høyere
nitrogenrensing og færre utkallinger av vaktene.
22 av de 24 nitrifikasjonsfiltrene er nå overhalt og før sommeren 2004 kan alle 24 filtrene
være i produksjon samtidig. Det
er over 4 år siden dette siste
skjedde. Et av denitrifikasjonsfiltrene har vært ute av drift et
par måneder for å tette en luftlekkasje som indirekte førte til
tap av 130 m3 Leca. Det gjennomsnittlige tapet av Leca fra
denitrifikasjonsbassengene, inklusive dette spesielle tapet, har
siden oppstart vært 0.5%/år.
Uten havariet har tapet vært
0.2%/år. Det var regnet med ca
3% tap per år for både nitrifikasjons- og denitrifikasjonsfiltrene
da prosessen ble valgt.
Vaskevannstankene i hallene
1 og 2 er tømt for Leca. Dette
materialet er tilbakeført til filtrene. Det arbeides med installasjon av lecasamlere i vaskevannsrenner og forbedrede lecafangere ved utstrømningen
fra nitrifikasjonsfiltrene. Disse
tiltakene reduserer behov for
kjøp av etterfyllingsmateriale
og reduserer mengden av sandfraksjonen som må deponeres.
Pressingen av slammet har
gitt betydelig lavere tørrstoffinnhold enn målet på 63%. Bare
53% ble oppnådd. En mengde
tekniske problemer har forårsaket dårlig regularitet og derved
kortere tid tilgjengelig for vakuumtørketrinnet. I tillegg har
det vært et stort problem med
høy frekvens av lekkasjer på
membranplater. De viktigste
problemområdene omtales spesielt.
Hydraulikksystemet har hatt
en økende slitasje og oppfølgingen har vært for dårlig. Problemene er identifisert. Systemet bygges om, men dette har tatt
alt for lang tid. Innen august
2004 bør alle pressene ha overhalte hydraulikksystemer.
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Platetransportsystemet som
sikrer automatisk tømming av
pressene har hatt en stadig
økende feilfrekvens med behov
for mye manuell tømming og
stor belastning på vaktene.
Dette har også medført mye
kortere tørketid tilgjengelig og
lavt tørrstoff i produktet. Systemet er analysert og 29 kritiske
faktorer påpekt. Systemet består
av svært mange bevegelige
deler og små toleranser. Fremdriften med løsing av problemene har vært beklagelig lav.
Det er foreslått å montere magneter som en hjelpefunksjon på
platehengerne. Dette er prøvd
ut og ser ut til å kunne løse
mange av problemene. Dette vil
bli montert på ca en femdel av
platene i løpet av mars/april og
muligens på resten av platene i
løpet av 2. tertial 2004 hvis det
viser seg hensiktsmessig.
Det ble utviklet nye avstandsringer som har vist seg å være
en forbedring, men de passet
ikke sammen med de platetyper
som ble levert ved forrige årsskifte. Disse ble installert tidlig
på året med endrede dimensjoner uten at en var klar over en
dimensjonsjustering. Dette medfører at det må benyttes to forskjellige typer avstandsstykker
og designen må justeres ut fra
driftserfaring over tid. Disse
problemene har også påvirket
platetransporten. Problemene
bør være løst i løpet av mars
2004.
Varmeplatene i aluminium
har fungert svært bra. Det har
nesten ikke vært mekaniske havarier, men belegget har vist seg
å ha begrenset levetid. Platene
vil derfor måtte rengjøres for
belegg ca hvert annet år og rebelegges. På denne måten unngår en at aluminiumet blir skadet ved syrevasking. Det vil på
lang sikt arbeides med å finne
nye og bedre beleggtyper. Dersom det skal være rutine å ta ut
plater, må vi ha et større reserveantall enn dagens 30 plater.
Dette vil bli foreslått i budsjettet
for 2005.

Membranplatene har vist seg
å bli sprø etter et par års drift.
Vakuum og varme trekker myknere og stabiliseringsstoffer ut
av plasten. Det er levert plater i
9 forskjellige materialer som har
vært testet i 6 måneder og nå er
sendt til destruktiv testing i
Tyskland. I løpet av mars håper
vi å vite hvilke materialer som
vil egne seg best i fremtiden. De
nye platene vi har hatt i løpet av
året har vært av en type termoplastisk elastomer. Ingen av
disse platene har foreløpig sviktet. Det har vært et betydelig arbeid med utskifting av havarerte plater. Det er vanskelig å påvise hvilke plater som er havarert slik at et stort antall plater
må fjernes og testes for å finne
et fåtall lekkasjer. Et system
med rask temperaturendring på
membranvannet og deteksjon
med IR-laser har vist seg å være
funksjonelt ved utprøvingen i
februar 2004.
Det er etablert et system for
forfylling av pressene med filtratvann for å gi jevnere kaketykkelse. Så langt er det ikke dokumentert signifikant økning i
kapasiteten. Det er også lagt
opp et system for tosidig manuell slammating på en av pressene. Resultatet av disse nye
slammatestrategiene skal dokumenteres i løpet av første halvår
2004.
Varmeanlegget i anlegget
trenger en grundig analyse og
justeringer for å få en mer optimal drift. Dette er også et arbeid
som må gjennomføres i løpet av
2004. Samkjøringen mellom
gassmotor og fyrkjelene må bli
bedre. Gassmotoren gir et redusert spillerom for temperaturregulering fordi varmtvannskretsen også fungerer som en
kjølekrets for gassmotoren som
ikke må overopphetes. Ombygging av en termostat har gitt betydelige forbedringer og mer
styring via driftskontrollsystemet kan gi kostnadsbesparelser,
jevnere drift og mindre slitasje
på komponenter.

ELEKTRO OG DATA
Veas fikk en del driftshavarier
som følge av transienter på elnettet som ødela komponenter i
den avbruddsfrie kraftforsyningen. De mest kritiske komponentene er skiftet og resten
vil bli tatt i løpet av 2004. Dette
omfatter også stasjonen på
Frognerparken.
Arbeidet med utskifting av
det overordnede driftskontrollsystemet har stort sett fulgt planen og kontrakt med leverandør ble inngått i desember.
Anlegget skal være i drift i løpet
av året. De lokale PLS-er har
stort sett fungert bra, men i avvanningshallen måtte de skiftes
ut fordi kapasiteten var overskredet.
Regulariteten på gassmotoren har vært bedre enn tidligere
og det ble produsert 12,5 GWh
strøm fra biogassen. Kondensatorbatterier er installert på Frognerparken pumpestasjon. Dette
har redusert den reaktive effekten og senket det totale strømforbruket. Arbeidet med enøk
for øvrig har kommet kortere
enn planlagt.
Tunnelanlegget på Holmen
har vist seg å ha alvorlige mangler ved det elektriske anlegget.
Dette vil bli utbedret i løpet av
våren 2004.
Varmeutvikling i en av hovedtavlene har vist at det bør
installeres brannmelder i alle
hovedtavlerom. Dette vil skje i
løpet av en treårs-periode.
Stort sykefravær i avdelingen, av årsaker som ligger utenfor selskapet, har medført redusert fremdrift på saker som var
prioritert i perioden.
SLAMDISPONERINGEN
Ved årsskiftet var det 441 tonn
slam på Isi, mens det var tomt
på Grønmo og Yggeset. Etter
anvisning fra Oslo er det kjørt i
alt 2728 tonn slam til Elverum
som mellomlagersted. Etterspørselen fra jordbruket er fortsatt upåklagelig, og det er ventelister for å få slam i den mest
attraktive sesongen.

9

Vår avdelingsleder for slam
og tilførsler har hatt et utstrakt
eksternt arbeid nasjonalt og
internasjonalt for å påvirke utviklingen av nye regelverk og få
en klargjøring av gitte regelverk. På dette området kreves
det fortsatt stor innsats fremover. Arbeidet skjer innenfor
rammen av den norske bransjeorganisasjonen NORVAR og
den europeiske bransjeorganisasjonen EUREAU.

kort sagt er administrasjonen
fornøyd med systemet.

TILSTANDEN I FJORDEN
Ved utgangen av året hadde en
ny dypvannsfornyelse startet i
Vestfjorden, noe som gir økt oksygenkonsentrasjon i dyplaget.
Etter forrige vinters dypvannsfornyelse har oksygenkonsentrasjonen gjennom sommeren
og høsten gradvis blitt redusert.
Dette er helt normale svingninger og skyldes økt oksygenforbruk som følge av nedbryting av den biomasse, alger og
plankton, som produseres
gjennom sommerhalvåret. Før
den siste fornyelsen i desember
2003 var oksygenkonsentrasjonen i dyplagene høyere enn 2
ml/l, noe som regnes for å være
minimumskravet for at fisk skal
kunne overleve. Dersom dette
representerer en ny trend, vil
det med andre ord være etablert
et høyere nivå for oksygen i
Vestfjorden dyplag. Toktrapportene til NIVA finnes på
www.niva.no/sektorbr/marin/Mari
n_Oslofjord.htm

Intern opplæring
Det er utarbeidet et internt program for kvalifikasjon av driftsoperatører til fagarbeider innen
prosess. Programmet er påbegynt, men ikke fullført.

ORGANISASJONEN
Sykefravær
Sykefraværet i 2003 var 5,7%.
(7,7%). Av dette er 1,1% (0,7%)
egenmeldinger, mens 1,9% (3%)
er sykemeldinger innenfor arbeidsgivergiverperioden (16 dager). 2,7% (4%) er sykemeldinger ut over arbeidsgiverperioden. Tallene i parentes er fra
2002. Det har som en forsøksordning vært en utvidet adgang
til egenmeldinger siden juli
2002. Styret vil få seg forelagt en
rapport om erfaringene, men
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Lærlinger
En automatiker har avlagt og
bestått fagprøven i 2003. Han
ble deretter engasjert for å
dekke opp fravær i avdelingen.
Ved årets slutt har VEAS en industrimekanikerlærling og en
automasjonslærling. I tillegg begynner en ny automasjonslærling like over nyttår 2004.

Informasjon
Det er stadig stor pågang av
skoleklasser som ønsker å besøke anlegget.
VEAS har vært med å finansiere en kampanje som NORVAR
har gjennomført, med informasjon om vann og avløp, og med
fokus på hva som ikke skal i do!
Det ble utarbeidet informasjonsmateriell som kommunene
kan sende ut til sine innbyggere
og det ble laget innslag til
barne-TV. Disse ble sendt i november.
Administrasjonen
I forbindelse med rapporteringen fra 2. tertial ble det påpekt
betydelige svakheter innenfor
organisasjonen, som det var
nødvendig å arbeide aktivt
med. Det ble startet opp en snuoperasjon som omfatter hele
organisasjonen. Denne følges
nært av styrets leder og nestleder. Teknisk sjef har ønsket å
fratre og har foreløpig fått en
stabsfunksjon. Assisterende teknisk sjef har overtatt ledelsen av
avdelingen.
Stillingen som assisterende
teknisk sjef er omgjort til en stilling som kvalitetsleder som
også har ansvar for funksjonene
som verneleder og brannvernleder, med rapportering til administrerende direktør. Stillingen

ble etter ekstern utlysning besatt i mars 2004. Ny leder for
personal- og økonomistab tiltrådte i mai 2003.
HMS
I forbindelse med SARS-viruset
ble risiko og mulige tiltak utredet av bedriftshelsetjenesten i
Nedre Eiker.
Årets førstehjelpskurs fokuserte på snuoperasjonen i tillegg
til oppfriskning og trening i
praktisk førstehjelp.
Det er fra mai 2003 tatt i bruk
et avviksregistreringssystem
som vesentlig har bedret oppfølgingen av feil og mangler,
både organisatorisk og teknisk.
I løpet av året ble 542 avvik re-

gistrert og 433 av disse ble lukket. Systemet har allerede bidratt til en kvalitetsheving, men
systemet i seg selv har et betydelige forbedringspotensiale.
VEAS vil i løpet av 2004 ha
gjennomført en utskifting av
alle elektriske komponenter
som inneholder PCB.
ØKONOMI
Administrasjonen har avholdt
et møte med Konkurransetilsynet for å redegjøre for hvilke
vanskeligheter og kostnader de
offentlige innkjøpsreglene påfører selskapet. Reglene påfører
abonnentene kostnader som et
privat selskap ville unngått.
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Utvikling for utvalgte
parametre
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Nøkkeltall for 2003

Anlegget
Tunnelsystemet

Transporttid
Pumper

Rister
Sandfang
Flokkulering
Sedimenteringsbasseng*
Sedimenteringsbasseng**
Nitrifikasjonsfilter**
Denitrifikasjonsfilter**
Fortykkere
Råtneanlegg
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. råtnetanker á 6.000 m3. Hele volumet blir ikke benyttet.
Oppholdstid for slam i råtneanlegget er 20 døgn.
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
Gj.sn. vannforbruk i 2 våteste uker i mars
Vannforbr. i året
Lev. avløp pr. uke i 2 våteste uker i mars
Lev. mengde avløp gj.sn. av
2 tørreste uker i oktober–november
Gj.sn. vannforbr. i ukene 43 og 44
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

km2
ant.
km
mill. m3
mill. m3
mill. m3

**80
**277.300
**755
1,96
94,3
1,7

40
102.000
490
0,41
20,3
1

40
48.500
250
0,15
7,9
0,4

16
10.500
67
0,04
1,08
0,04

3

1,1
1,67
66,6

0.4
0,4
25,7

0,15
0,15
9,7

0,01
0,04
1,13

103,1

1.000
5.746

1.700
6.398

580
3.689

930
1.178

4.210
17.011

mill. m
mill. m3
mill. m3
stk.
m3

Totalt
438.300

3,14
1,7

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
Dønski/Horni fra 2003
Asker
TOF dypvann inn VEAS*
TOF dypvann ut VEAS**

mill. m3
mill m3
tonn
tonn
tonn
%
tonn
tonn
tonn
%
m3
%
%
%
mm
mm
mm
tonn O2
tonn O2

1999

2000

2001

2002

2003

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

101,6
1,6
371
23
2,7
93,7
2.311
554
22
76
17.012

65,1
24,8
10

64,5
25,8
9,7

65,0
25,0
10,0

67,0
23,6
9,4

65,3
25,2
9,5

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

725
905
840
19.708
2.545

*) 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

101,6
371
6.681
2.311

23,0
1.095
554

1,6
2,7
64
22

94
84
76

93
83
75

2.545**

185*

87

86

19.708*

*) 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 2003
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

7,3
207
2,5
54*
3,7
23
12,5 **

Ut
7,2
5,0
1,5
11
0,23
5,4
2,3

*) Analysert TOC korrigert for partikler gir total TOC = 65 mg/l i innløp.
*) Innløpsverdi trolig for lav i 2003 pga instrumentproblemer
**) Beregnet som middelverdi av ikke-korrigert innløpsprøve.
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Langtidsoversikt over forbruk og produksjon

1999

2000

2001

2002

2003

3

Avløp behandlet
mill. m
111,4
117,2
107,6
97,2
101,6
Herav med PAX/gjennom bio
mill. m3
97,0
103,7
95,1
87,8
91
Herav med JKL/kun kjemisk
mill. m3
14,4
13,5
12,5
9,3
10,6
Energi tunnel
mill. kWh
4,19
4,22
4,15
4,26
4,03
Energi Veas
mill. kWh
35,58
35,67
35,76
34,72
34,77
3
Energi pr m Veas
mill. kWh
0,32
0,30
0,33
0,36
0,34
Forbruk jernklorid (JKL) vann + slam
tonn
1.620
3.033
3.653
3.432
3.004
Forbruk PAX*
tonn
9.238
6.555
4.725
3.619
3.126
Forbruk polymer til vann og fortykker
tonn
36
39
36
36
32
Økonomiske PAX-ekv**
91
73
69
63
53
Forbruk polymer avvanning
tonn
45
39
31
33
31
Forbruk metanol
tonn
3.426
3.206
3.165
3.337
3.518
Forbruk brent kalk til vann og slam
tonn
3.861
3.268
3.510
3.443
3.353
Forbruk salpetersyre
tonn
1.835
2.165
2.253
2.736
2.808
Sand og bark o.l.
m3
2.090
2.885
2.470
2.620
320
Rent vann
m3
12.421
13.425
14.147
14.344
8.346
Sjøvann
mill.m3
1,1
1,3
1,2
0,8
0,5
Utkjørt slam
tonn
51.200
37.615
33.225
29.634
26.984
Utkjørt ristgods og sand
tonn
1.870
1.643
1.753
2.337
2.171
Produsert ammoniumnitrat
tonn
2.400
2.900
3.245
3.586
4.100
*) Tom 2000 PAX-XL1, fom 2001 PAX-XL61
**) Økonomiske PAX-ekv = Kostnadene til (PAX XL-61 + JKL + polymer til vann og FOR) / (enhetspris PAX XL-1 aktuelt år) / vannmengde.

Energiforbruk

1999

2000

2001

2002

2003

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

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

8,95
14,89
9,26
1,67
34,77

Herav egenprodusert

mill. kWh

12,94

11,10

8,33

10,61

12,50

Frognerparken
Tunnel

mill. kWh
mill. kWh

3,79
0,40

3,82
0,40

3,75
0,4

3,86
0,4

3,68
0,35

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

1999

2000

2001

2002

2003

Nm3
GWh
GWh
GWh
%

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

8.520.000
55,4
12,5
36,4
88

1999

2000

2001

2002

2003

tonn
%

51.200
32,6

37.615
44,0

33.882
49,7

29.634
51,5

26.984
53,9

%
%
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

41
63,5
11.200
83
17
0
2.337

42
64
10.400
79
21
0
2.171

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
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Tungmetaller i
avløpsvannet*

2003

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

til VEAS

fra VEAS

0,54
30,9
9,50
0,37
22,3
0,45
9,57

0,10
8,18
1,08
0,10
2,79
0,29
3,66

tonn
kg
tonn
tonn
kg
tonn
tonn

*) Tungmetaller i avløpsvann, unntatt Hg, er fra og med 2003 kjørt på PE Analyst 600 (grafittovnsteknikk.

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

1999

2000

2001

2002

2003

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

29
1,0
481
16
1,1
13
347

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

*) Gjødselvareforskriftens grenseverdi for spredning i jordbruk pr. 20.07.2003.

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. 2003-kroner
2003-kroner

1999

2000

2001

2002

2003

111,4
28,5
25,3
79,4
0,71
102
86,9
0,78

117,2
22,4
5,5
79,6
0,68
105,4
84,3
0,72

107,6
20,2
11,7
79,9
0,74
108,2
82,4
0,77

97,2
15,7
3,3
85,9
0,88
109,8
87,2
0,90

101,6
13,5
6,7
86,3
0,85
111,6
86,3
0,85

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 2003-kroner
1m3 ekstra tørrværs-avløp koster 2003-kroner
1m3 gjennomsnitts regnvann koster 2003-kroner

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

2003
134
391.753
7.942
85
247.989
5.028
20
44
29

øre
kroner
kroner
øre
kroner
kroner
øre
øre
øre

1983
585,5
165,5
751,0

Totalkostnad for rensetjenester 2003 i mill. kr.
Tunnel, bygg og fjellanlegg, avskrevet
Maskiner og utstyr, avskrevet
Driftskostnader
SUM

23,47
26,58
86,28
136,33
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Regnskap og budsjett 2003
Regnskap
2003
DRIFTSINNTEKTER
Salg ammoniumnitrat
Salg destruksjon avisningsvæske
Avgift særlig forurenset avløp
Inntekter septikslam
Diverse driftsinntekter
Refusjon varmeuttak
Refusjoner (sykep./arb.g.avg./lærlinger)
Overføring fra Røyken til drift
Overføringer fra Nesodden til drift
Netto driftstilskudd fra eierkommunene
Fra eierkommunene til lån og renter
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
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Finansinntekter
Renteinntekter
Renteinntekter, utbytte
Renteinntekter egne obl., pål. ikke forfalt
Renteinntekter likviditetsbuffer
Tildelte aksjer/gevinst
Sum
Finansutgifter
Renter og låneutgifter
Avdrag lån
Andre renteutgifter
Sum
Motpost kalkulatoriske avskrivninger
Ordinært resultat
Interne finansieringstransaksjoner
Fra fond til erstatninger
Fra drift til merinvesteringer
Avsetning til pensjonsutgifter
Avsetning til bundne kapitalfond
Sum

Budsjett
2003

Regnskap
2002

951 991
179 000
1 157 793
982 256
407 462
227 606
560 874
1 699 011
424 383
81 145 233
49 235 533
136 971 141

700 000
0
300 000
1 019 500
0
205 000
0
1 600 000
500 000
83 794 700
51 400 000
139 519 200

78 135 266
51 436 144
135 886 011

15 518 527
4 312 251
476 014
16 972 283
50 050 000

14 874 600
3 580 600
759 500
18 857 500
50 100 000

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

10 253 995
22 424 134
16 309 046
136 316 250
654 891

10 214 000
24 756 000
16 120 000
139 262 200
257 000

10 456 915
21 958 127
16 646 052
135 989 304
-103 293

699 784
407 466
697 479
41 613
1 846 342

543 000
500 000
1 000 000
2 043 000

870 560
488 877
939 716
442 365
2 741 518

13 535 533
35 700 000
58 361
49 293 894
50 050 000

15 700 000
35 700 000

15 736 144
35 700 000

51 400 000
50 100 000

51 436 144
50 180 000

note 1

3 257 339

1 000 000

1 382 081

note 15
note 1

2 518 247
41 613
697 479
3 257 339

1 000 000
1 000 000

442 365
939 716
1 382 081

0

0

0

Budsjett
2003

Regnskap
2002

5 718 247
963 970
0
6 682 217

3 200 000

3 306 936

0
3 200 000

0
3 306 936

3 200 000
2 518 247

3 200 000

3 200 000

note 4

note 5

note 1
note 2

note 5
note 6

note 10 og 13

note 7

note 1
note 1
note 1
note 15

note 2
note 2

note 10 og 13

Regnskapsmessig resultat

826 957
1 344 104
959 106
245 593
237 276
853 192
1 848 373

KAPITALBUDSJETT/-REGNSKAP
Regnskap
2003

INVESTERINGER:
Ordinære investeringer
Erstatning fra
frabyggeperioden
Erstatning
byggeperioden
Kjøp av egne obligasjoner
Sum investeringer
FINANSIERING:
Tilskudd og refusjoner vedr. investering
Fra eierkommunene til investeringer
Fra drift til merinvesteringer
Bruk av / avsetn.til ordinære investeringer
Bruk av fond til erstatning
Mottatt avdrag på egne obligasjoner
Kursgevinst ved kjøp av obligasjoner
Avsatt/bruk av bundne kapitalfond
Sum finansiering
Årets finansielle over-/underskudd
på investeringsvirksomheten
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note 8

note 8
note 8

106 936
963 970
1 350 000
0
-1 350 000
6 682 217

3 200 000

1 170 000
0
-1 170 000
3 306 936

0

0

0

Balanse pr. 31.12 2003
EIENDELER
ANLEGSMIDLER
Bedriftshytte
Veas-anlegget
Sum anleggsmidler
OMLØPSMIDLER
Kortsiktige fordringer
Bærum for lite betalt
Til gode mva
Andre fordringer
Periodiserte utgifter
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
skattetrekkskto. 1.083.611
Sum omløpsmidler

Balanse
pr. 31.12.2003

Balanse
pr. 31.12.2002

681 514
933 260 000
933 941 514

681 514
977 610 000
978 291 514

note 11
note 14
note 1
note 2
note 15

89 687
3 256 025
2 045 697
2 871 632
407 466
13 204 110
0

2 703 138
1 690 555
0
488 877
15 362 000
442 365

note 9

6 610 000

7 960 000

26 147 908
54 632 525

28 091 524
56 738 460

988 574 039

1 035 029 974

18 486
458 769
2 824 204
14 088 165
483 978
17 873 602

18 486
458 769
1 474 204
14 354 656
442 365
16 748 480

note 13

726 351 514
744 225 116

736 351 514
753 099 994

note 2

214 200 000
214 200 000

249 900 000
249 900 000

note 3

2 227 706

note 3
note 2
note 14

536 778
13 262 471
10 795 708
1 703 061
1 623 199

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

30 148 923

32 029 980

988 574 039

1 035 029 974

note 10

note 3

SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Bundne kapitalfond
- fond til firmahytte
- fond ord.investeringer
- fond invest.komm.
- fond likv.buffer
- fond pensjon
Sum bundne fond
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 renter, ikke forfalt
Leverandører
Skatt og arbeidsgiveravgift
Feriepenger

Sum kortsiktig gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

note 12
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Noter til regnskapet
for 2003
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
drifts- og 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 101,6 mill. m3. Eierkommunene dekker driftsutgiftene kr 86.266.250 (driftsutgifter
– avskrivninger) i forhold til levert avløpsmengde, etter at inntekter og renteinntekter er fratrukket. Renteinntektene totalt
kr 1.804.729 er ført opp som finansinntekt. Av renteinntektene
medgår kr 697.479 til avsetning
til bundet kapitalfond/likviditetsbuffer.
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Oslo
65,38 %
(66,60 mill. m3)
Bærum 25,19 %
(25,66 mill. m3)
Asker
9,43 %
(9,60 mill. m3)
SUM

kr. 53.052.753
kr. 20.440.484
kr. 7.651.996
kr. 81.145.233

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. 1.1.2003 kr
249.900.000. Etter betalt avdrag
6.1.2003 kr 214.200.000.
Ordinært avdrag kr 35.700.000
i 2003, 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. 13.460.860
Omkostninger
kr.
74.673
Sum finansutgifter kr. 49.235.533
Kommunene skyldig
for renter pr. 1/1-03
kr. 15.362.000
Kommunene skyldig
for renter pr. 31/12-03 ÷ kr. 13.204.110
Innbetalt fra
kommunene

kr. 51.393.423

Oslo
Bærum
Asker
SUM

kr. 36.232.363
kr. 11.049.586
kr. 4.111.474
kr. 51.393.423

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

Regnskapet viser årets renteutgift, men kommunene betaler
etterskuddsvis når rentene forfaller, derfor er det differanse
mellom regnskap og innbeta-

ling. Budsjettet for 2003 ble satt
opp iht. innbetaling.
3. Avregning eierkommunene
For mye innbetalt i 2003 fra
Oslo kr 2.226.409 og fra Asker kr
537.141, blir tilbakebetalt i 2004.
Fra Bærum er det innbetalt kr
88.753 for lite, som blir innbetalt
i 2004.
4. Avgift særlig
forurenset avløp
Inntekter i 2003 er et à konto
beløp, da tallene fra Oslo kommune ikke er ferdige.
5. Lønnsutgifter
Det er i 2003 regnskapsført kr
417.000 for honorarer til styret
og rådets medlemmer. Administrerende direktør mottok kr
783.807 i lønn for 2003. Administrerende direktør har samme
pensjonsordning som de øvrige
ansatte. Refusjon sykepenger er
kr 540.874 p.g.a. barselspermisjoner og langtidssykemeldte.
6. 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 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 premie- innbetalinger. Det var
ingen avkastning 2002 som ble
godskrevet 2003. Premiefondet
er pr. 31.12.03 på kr 756.102.
Årets pensjonskostnad (ført i
driftsregnskapet) ble kr 1.873.312,
det vil si 10,43% av totale lønnsutgifter. Det var kun budsjettert
med kr 1.300.000. Premiereserve
opptjent på hvert enkelt medlem (pensjonsfond) i Gjensidige
NOR Spareforsikring pr. 31.12.03
er kr 18.636.083.
Pr. 31.12.2003 hadde VEAS
totalt 70 personer tilknyttet pensjonsordningen i Gjensidige
NOR Spareforsikring. Av disse
er 40 ansatte, 16 sluttet med
oppsatt pensjon (over 3 års tjenestetid), 11 alderspensjonister
og 3 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 AFP-pensjoner.
7. Øvrig drift
Det er i 2003 regnskapsført kr
85.000 til dekning av revisjonshonorar.
8. Ordinære investeringer
Ordinære investeringskostnader i 2003 ble kr 5.718.247.
Budsjettert med 3.200.000 kr.
De budsjetterte kostnadene
dekkes av kommunene etter
eierprosent. Det overskytende
ble i 2003 dekket over driftsregnskapet med kr 2.581.247.
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Overførte bevilgninger avsatt til
ordinære investeringer er uberørt, kr 458.769.
Kommunene belastes i år 2003
med:
Oslo
Bærum
Asker
SUM

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

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

12. 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.

De ordinære investeringene i
2003 bestod av: Nytt sandvaskeranlegg til kr 3.088.000, ombygging av fortykkerpumpestasjon
til kr 1.487.000, montering av ny
sjøvannsdumping varmeveksler til kr 597.000, forrfylling av
presser med filtratvann til kr
375.000 og automatisk silspyling
i prosesshaller til kr 171 000.

Bundne kapitalfond,
sum pr. 01.01.2003

9. Kjøp av egne obligasjoner
VEAS kjøpte egne obligasjoner i
2001 og belastet bundet kapitalfond med 8.999.679 kr. Obligasjonene er ført opp i balansen til
pålydende verdi kr 7.960.000.
Kurs på kjøpstidspunkt 16.01.01
var 98,35. Kurs pr. 31.12.03 var
107,08. Vi har mottatt avdrag på
egne obligasjoner den 06.01.03
med kr 1.350.000. Saldo pr.
31.12.03 er kr 6.610.000.

Mottatt avdrag egne
obligasjoner
Renter tillagt
likviditetsbuffer
Pensjon, gevinst salg aksjer

10. Anleggsmidler
VEAS-anleggets verdi er beregnet ved å ta bokført verdi pr.
1.1.2003, tillegge årets investeringer og fratrekk av lineær avskrivning av maskin og bygg
over 15, respektive 50 år. Anleggets verdi i mill. kroner.

Bruk av kapitalfond i 2003:
Erstatning for skade
fra byggeperioden

Bokført verdi pr. 1.1.2003
Tilgang nyinvesteringer
Avskrivninger
Bokført verdi 31.12.2003

190,68
3,70
(26,58)
167,80

Bygg, fjellanlegg og tunnel

786,93
2,00
(23,47)
765,46

Totalt

977,61
3,30
(50,05)
933,26

11. Andre fordringer
Av disse er kr 18.000 korttidslån
til ansatte.
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- 963.970

Avsetning til bundet
kapitalfond:

Sum bundne kapitalfond
pr. 31.12.2003

1.350.000
697.479
41.613

17.873.602

13. Kapitalkonto
Kapitalkontoen er redusert med
kr 10,00 mill. fra foregående år.
Endringene fremkommer som
følger:
Kapitalkontoen
pr. 1.1.03
Tilgang nyinvestering
Avdrag obligasjoner

Maskiner
og utstyr

16.748.480

Avskrivninger
Avdrag lån
Kapitalkontoen
pr. 31.12.03

736,35
5,70
(1,35)
(50,05)
35,70
726,35

14. Periodisering
I leverandørgjelden inngår
fakturerte 2004-utgifter med
kr 2.871.632.

15. Aksjer
I forbindelse med omdanningen
av Gjensidige NOR Spareforsikring til allmenn-aksjeselskap fikk
VEAS i 2002 tildelt aksjer i Gjensidige NOR ASA, kr 442.365
som ble avsatt for fremtidige
pensjonsutgifter. Aksjene ble
solgt i 2003, gevinsten kr 41.613,
er avsatt i bundet kapitalfond,
for fremtidige pensjonsutgifter.
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Medlemmer i styre og råd 2003:

Rådet - faste representanter

Vararepresentanter

OSLO
Per Ditlev-Simonsen, leder
Christen Furuholmen
Geir Boye Lindhjem
Steinar Saghaug
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
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

www.comitas.no

