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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.
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NIVAs rapport «Oslofjorden og dens forurensningsproblemer», del 1. Basert på undersøkelser fra 1962 -65,
finansiert av 10 kommuner med avrenning til indre Oslofjord.
NIVAs utredning, del 2 om tekniske løsninger, 48 alternativer.
Etablering av Oslofjordkontoret.
Alternativ for lokalisering av renseanlegg i fjell på vestsiden
av fjorden velges.
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.
Anleggsarbeider for byggingen av VEAS påbegynnes.
Bygges som et mekanisk-kjemisk anlegg for fjerning av fosfor
og organisk materiale.
VEAS renseanlegg og Isi komposteringsanlegg i drift.
Slemmestad, Løxa, Blakstad, Sandvika og Lysaker renseanlegg tas ut av drift.
Offisiell åpning av VEAS. Foretas av miljøvernminister
Wenche Frogn Sellæg i nærvær av Kronprinsparet.
Festningen og Skarpsno renseanlegg tas ut av drift.
Fullskalaforsøk med sjøvannstilsetting for bedre renseresultat.
Diverse optimaliseringsarbeide av eksisterende prosesser.
Forsøk med bl.a biologisk fjerning av organisk materiale og
nitrogen.
Garantivedtak for lån fattet av alle eierkommunene slik at
nitrogenbygging kunne påbegynnes.
Driften av Isi komposteringsanlegg avvikles.
Offisiell åpning av nitrogenrenseanlegget i oktober,
ved miljøvernminister Thorbjørn Berntsen.
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.
Utvikling av utstyr for termisk vakuumtørking av slam.
Økt behandlingskapasitet for å redusere overløp på Lysaker.

Styrets årsmelding
for 2004

Hovedresultater
Konsesjonens krav til rensing
inklusive overløp ble holdt med
en rimelig margin for både
fosfor og nitrogen. Oppnådd resultat for nitrogenrensing var
70,7% mot kravet på 70% og for
fosforrensing 92,1% mot kravet
på 90%. Eksklusive overløp var
resultatene 71,9% nitrogenfjerning og 93,4% fosforfjerning.
Kostnadene er holdt godt
innenfor budsjettet. Det er behandlet 4,0 millioner m3 mindre
avløpsmengde enn de budsjetterte 110 millioner m3. Eierkommunene vil få tilbakebetalt ca
2,8 millioner kroner.
Styrets vurdering av selskapet
Selskapet har en meget kompetent organisasjon, med stor innsatsvilje. De organisasjonsmessige svakheter, som tidligere er
avdekket, har det vært arbeidet
aktivt med, og dette arbeidet
fortsetter.
En avansert virksomhet som
VEAS, må kontinuerlig utvikle
sine medarbeidere, slik at de
kan øke sin kompetanse og omstillingsevne.
De tekniske utfordringene er
fortsatt store, og stiller krav til
hele virksomheten. Eierkommunene har nå fattet vedtak om
utvidelse av anlegget, og prosjektet må gjennomgås og kostnadsestimater fremlegges. 2005
vil bli nok et krevende arbeidsår.
Tilførsler
Totalt ble det tilført 109,2 millioner m3 regnvann og avløpsvann

til VEAS systemet. Av dette gikk
3,2 millioner m3 i overløp, hovedsakelig i Lysakerfjorden.
VEAS rensedistrikt er ikke
endret slik Rådet anbefalte i
2002 som følge av at det via
Oslos avløpsnett overføres avløpsvann fra Nittedal. Det gjenstår at eierkommunene fatter
likelydende vedtak.
En langvarig konflikt mellom
selskapet og Røyken kommune
om tiltak for å hindre tilførsler
av uønskede stoffer fra bedrifter
ser ut til å være løst. Styrets
leder har deltatt aktivt i arbeidet. Røyken kommune har nå
grepet tak i saken på en konstruktiv måte og det arbeides
etter en omforent handlingsplan.
Anleggets drift
De pålagte renseresultatene er
oppnådd med rimelig margin
og slammets kvalitet har holdt
seg innenfor de grenseverdier
som er satt.
Mengden ristgods har vært
unormalt høy, ca 1600 tonn, mot
forventet ca 800 tonn. Dette har
resultert i høye disponeringskostnader, selv om sandvaskeanlegget nå er i regulær drift.
Slamdisponeringen
Det har jevnt over vært stor
etterspørsel etter slam fra jordbruket og alt slam går til jordbruk og golfanlegg. Administrasjonen i VEAS deltar aktivt i nasjonale og internasjonale fora
for å påvirke de fremtidige rammevilkårene for slamdisponering. Målet om høyere slamtørr-
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stoff må vurderes på nytt i lys
av oppståtte støvproblemer.

avdeling om tre forskjellige
saker med en viss sammenheng:

Administrasjonen
Det er arbeidet med å rette opp
organisasjonsmessige svakheter
som et spesielt prosjekt frem til
mai 2004. Styrets leder og nestleder har løpende fulgt opp
dette arbeidet som var en nødvendig forutsetning for å nå de
mål som var satt for selskapet.
Det videre arbeidet integreres i
arbeidet med etablering av et
kvalitetssystem for VEAS. Det
er tilført ressurser for å systematisere dette arbeidet i 2005.
Selskapet arbeider med å utvikle en senior politikk. Gjennomsnittsalderen i organisasjonen øker og stadig flere vil
komme i ”AFP-alder”.
Selskapet har tidligere prøvd
å følge personalhåndteringsbestemmelsene i Bærum kommunene. Etter hvert har det vist seg
at dette ikke var hensiktsmessig. Fra 1. nov. er VEAS blitt
medlem i KS-bedrift og vil benytte KS personalhåndbok, der
det ikke foreligger lokale særavtaler. VEAS vil nå kunne trekke
på kompetansen i KS-bedrift
ved håndtering av saker som
krever spesiell kompetanse.

• Krav om tiltak for å redusere
kloakksøppel i Lysakerfjorden
• Avklaring av ansvar for tilførsler utover forutsetningene ved dimensjoneringen
av VEAS
• Forlengelse av utslippstillatelse for VEAS

Påvirkningen på det ytre miljø
Styret ble orientert om spørsmål
i Stortingets spørretime, fra representanten Bastesen til Miljøvernminister Brende, om utslipp av overløpsvann i Lysakerfjorden og om Miljøvernministerens svar. Styrets leder
inviterte Miljøvernministeren til
VEAS, men møtet lot seg ikke
gjennomføre.
Styret ble forelagt en analyse
av tilførslene i snøsmelteperioden 14.03 til 22.03.04. I denne
perioden var det like store overløpsmengder som i hele 2003.
Analysen viste at 94% av overløpet kunne vært unngått med
en økt behandlingskapasitet på
VEAS som den styret og Rådet
anbefalte i 2001.
Selskapet har vært I dialog
med Fylkesmannens miljøvern-
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I mai mottok selskapet pålegg
fra Fylkesmannen om å iverksette tiltak for å redusere kloakksøppel i Lysakerfjorden fra
Lysakeroverløpet. Pålegget ble
anket bl.a. med henvisning til at
det ikke er VEAS ansvar å håndtere tilførsler utover forutsetningene vedtatt av eierkommunene ved dannelsen av VEAS.
Rådet fattet 21.11.2001 følgende
vedtak: ”Ansvaret for forurensning forårsaket av tilførselsmengder utover forutsetningene ved dimensjoneringen av
VEAS påligger eierkommunene.” Fylkesmannen trakk tilbake pålegget i brev av 13.07.2004.
Bystyret i Oslo og kommunestyrene i Asker og Bærum har nå
ved likelydende vedtak bedt
styret om å gjennomføre utbygging av økt behandlingskapasitet på VEAS, med 4 m3/s, i
løpet av to år. Det er forventet at
dette vil redusere utslippet av
regnvannsfortynnet avløpsvann
i Lysakerfjorden med 80-100%
på årsbasis, avhengig av nedbørs- og snøsmelteintensiteten.
Fylkesmannen har i eget brev
stilt spørsmål til eierkommunene om hvem som er ansvarlig
for forurensning fra overvann
utover de mengder VEAS er dimensjonert for. Rådet har vedtatt at dette ikke er VEAS ansvar. Administrasjonene i eierkommunene skrev til Fylkesmannen at dette er VEAS ansvar. Styret anser at denne
saken må avklares av eierkommunene, ikke av selskapet.
Administrasjonen er bedt om å
bidra dersom eierkommunene
ønsker slik medvirkning.
Utslippstillatelsen
utgikk

01.06.2004. I forbindelse med arbeidet med en ny utslippstillatelse ble det påpekt en del
uklare ansvarsforhold og upresise kravformuleringer i den
tidligere tillatelsen. Fylkesmannen har skrevet at de innsendte
årsrapporter viser at VEAS oppfølging av tillatelsen er tilfredsstillende. På det nåværende
tidspunkt finner Fylkesmannen
det uhensiktsmessig å revidere
den utgåtte tillatelse og den er
forlenget frem til 01.06.2006 i
påvente av en ny avløpsforskrift fra Miljøverndepartementet. Styret finner dette akseptabelt.
VEAS-anlegget ligger i et område som ønskes sikret som naturreservat. Fylkesmannen er
tilskrevet om at selskapet ikke
har innvendinger mot dette,
dersom nødvendig adgang til
de tekniske installasjoner sikres.
Helse, miljø og sikkerhet
Det er ikke registrert arbeidsulykker ved VEAS i 2004.
Det er rapportert at det er et
aktivt avviksrapporteringssystem i bruk, men at det også er
et betydelig forbedringspotensial.
Det er gjennomført førstehjelpskurs med alarm og rømningsøvelser.
Det er avholdt Branntilsyn på
VEAS og mottatt krav om korrigerende tiltak med frister.
Styrets virksomhet
Styret har avholdt 7 møter i
løpet av året. Det ene møtet ble
ledet av styrets nestleder ved
styreleders fravær.
Styrets leder og nestleder har
gjennomført lønnsforhandlinger med organisasjonene etter
hovedtariffavtalens
kapittel
3.4.2, kapittel 4 og kapittel 5.
Som følge av at Oslo kommune ikke fattet vedtak om å tilpasse VEAS selskapsavtale til
lov om interkommunale selskaper (IKS), innen 31.12.2003,
måtte VEAS fortsette etter kommunelovens bestemmelser. Dette skulle, etter gjeldende be-

stemmelser, ha ført til at VEAS
regnskapsmessig skulle integreres i vertskapskommunens
regnskap. De ansatte skulle formelt vært ansatt i vertskapskommunen, regnskapssystemet
skulle vært lagt om og vertskapskommunen skulle vært
ansvarlig for revisjon av virksomheten. I januar 2005 klargjorde Departementet at de selskapene som var egne juridiske
subjekt pr. 31.12.2003, inntil videre avklaringer, kunne fortsette som tidligere og med fortsatt
dispensasjon når det gjaldt
regnskapsførsel.
Likestilling i virksomheten
Selskapet har ikke noen formulert likestillingspolitikk, men
selskapet har søkt å legge forholdene til rette for småbarnsforeldre. Det legges ved ansettelser vekt på å oppnå en jevnere fordeling mellom kjønnene
og en spredning i alder. Gjennomsnittlig årslønn er ca 10%
høyere for kvinner enn menn.
Selskapets administrasjon består av 11 kvinner og 26 menn i
faste stilinger. Selskapets ledergruppe består av 3 kvinner og 4
menn. Styret består 9 menn inklusive arbeidstakernes representanter. Rådet består av 15
menn og 6 kvinner.
Økonomi
Budsjettet er holdt med en rimelig margin. Eierkommunene vil
få tilbakebetalt 2,8 millioner
kroner.
Styret har etter anbudskonkurranse valgt strømleverandør
for de neste tre årene. Det er
skriftlig rettet spørsmål til
Næringsdepartementet
om
hvordan innkjøpsreglene for offentlige innkjøp skal anvendes
ved kjøp av en børsnotert vare
som elektrisk kraft. Dessverre
ble det ikke mottatt noe skriftlig
svar. Muntlig ble det svart at
reglene sannsynligvis ville brytes uansett fremgangsmåte. Administrasjonen har forsøkt, etter
beste skjønn, å følge det en oppfatter som ånden i regelverket, i
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stedet for bokstaven. De siste
årene har VEAS hatt svært gunstige fastpriskontrakter. Den
siste utløp 04.10.2004. Det ble i
en situasjon med relativt høye
strømpriser valgt en avtale med
spotprisleveranse. Kontrakten
gir mulighet for terminsikringer
av forskjellige typer. Administrasjonen har på nyåret fått avgrensede fullmakter til bruk av
sikringsinstrumenter ved strømkjøp.
Kjemikaliekontraktene utenom syre og produkt fra ammoniakk strippeanlegget er forlenget. Det er liten eller ingen
konkurranse i markedet når det
gjelder kjøp av flere av kjemikaliene. Administrasjonen har forsøkt å få konkurransemyndighetens syn på hvordan en kan
forhindre at offentlige innkjøpere betaler urimelig høy pris i
slike situasjoner.
Pensjonskostnadene har steget betydelig de siste årene og
styret har bedt om en gjennomgang av ordningen med ekstern
bistand. Arbeidet er utført og
resultatet er integrert i årsregnskapet for 2004.
På oppfordring fra Rådet har
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styret gjennomgått rutinene for
valg av revisor. Revisjonsarbeidet settes ut på anbud hvert 4.
år. Rådet velger revisor for neste
regnskapsår i forbindelse med
budsjettbehandlingen om høsten. Rådet har anledning til å si
opp avtalen med revisor uten
økonomiske konsekvenser. Det
bør understrekes at det ikke har
vært noen misnøye med arbeidet utført av nåværende revisor.
Utsiktene for år 2005
Den viktigste oppgaven for
VEAS i 2005 er selvfølgelig å
oppnå pålagte resultater innenfor vedtatt budsjett. Utover
dette skal arbeidet med implementering av et kvalitetssystem
ha svært høy prioritet. To andre
viktige oppgaver er å tilrettelegge for etablering av økt rensekapasitet for regnvannsfortynnet
avløpsvann og å senke strømforbruk og øke mengden egenprodusert strøm.
Det pågår en kontinuerlig
videreutvikling av prosessen.
Dette fører til at behov for større utvidelser, som følge av økt
innbyggertall, kan forskyves
lenger inn i fremtiden.

Administrasjonens
driftsrapport 2004

er første hele året med tilførsler
fra Nesodden.

TILFØRSLER
Vann
Tilførselen av regnvann, snøsmeltevann og avløpsvann til
tunnelsystemet var i 2004 109.3
millioner m3. Av dette gikk 3.2
millioner m3 regnvannsfortynnet avløpsvann urenset i overløp. 3.1 millioner m3 ble ledet ut
via overløpstunnelen til Lysakerfjorden, 0.08 millioner m3
via overløp Bislettbekken under
Festningskaia i Oslo og 0.02 millioner m3 via overløp KLO ved
Bjerkåsholmen.
I gjennomsnitt de 5 foregående år ble det tilført 112,6 millioner m3, hvorav 5,6 millioner
m3 gikk i overløp og 107,0 millioner m3 ble behandlet.
I 2004 kom det 763 millimeter
nedbør på Blindern. Gjennomsnittet for de 5 foregående år
var 899 millimeter nedbør. Ved
målestasjonen i Asker kom det
989 mm, gjennomsnittet siste 5
år var 1106 mm. Den nye målestasjonen i Bærum, Horni, viste
970 mm mot 905 mm i 2003.
Fordelingen av tilførslene fra
eierkommunene ble som følger:
Oslo
Bærum
Asker

2004
65,92%
25,04%
9,04%

1999-2003
65,38%
24,88%
9,72%

Avløpsmengden mottatt fra
Røyken kommune var 1,18 millioner m3. Gjennomsnittet siste 5
år var 1,24 millioner m3. Fra
Nesodden ble det tilført 0,211
millioner m3 avløpsvann. Dette

Miljøgifter og
andre uønskede tilførsler
I slutten av november ble det
funnet forhøyede verdier av
kvikksølv i slam fra fortykkeren. Etterfølgende analyse av
vannprøver fra hvert døgn,
viste at ca 500 g oppløst kvikksølv var sluppet ut fra en kilde
mandag 29. november. Senere
analyser har vist at kilden har
vært et uorganisk kvikksølvsalt
eller oppløsning. Forurensningsmyndighetene er varslet og invitert til samarbeid for å prøve å
finne hvilke aktører som håndterer slike forbindelser i så store
mengdene. Utslippet førte ikke
til overskridelse av grenseverdier i utgående slam. Som følge av
denne hendelsen vil det bli utarbeidet en aksjonsplan for å øke
muligheten til å finne forurenseren.
Samarbeidsprosjektet mellom
myndighetene og bransjen påviste betydelige mangler ved
amalgamavskillingen hos tannlegene og betydelige historiske
deponier i stikkledningsnettet.
Statens forurensningstilsyn har
påpekt at kommunene kan
kreve sanering av interne avløpsrør. Dette er alt som har
kommet ut av arbeidet så langt.
Procter & Gamble introduserte en våtserviett som toalettpapir for barn, Kandoo. Denne
har dårlig oppløselighet i vann
og skaper driftsproblemer. Administrasjonen har gjennom
bransjeforeningen Norvar, og i
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samarbeid med kollegaer internasjonalt, arbeidet for å få produktet ut av markedet.
Det er funnet materialer av
store dimensjoner som tettet et
av nedløpene til tunnelen. Også
i pumpesumpen foran anlegget
ble det funnet større objekter
som kunne ha forårsake store
skader. Det er viktig at kommunene sikrer kontrolltiltak i forbindelse med byggearbeider
som hindrer at slikt kan skje.
Ved overtredelser bør det reageres på en måte som virker preventivt.
Byggvarekjeden, Maxbo, kjørte en kampanje med høsttilbud
på matavfallskverner i Oslo.
Styrets leder varslet om denne
markedsføringen. Straks bedriften ble gjort oppmerksom på at
disse ikke var tillatt installert i
kommunene, ble det satt opp
oppslag om dette og de som
allerede hadde kjøpt fikk tilbud
om omgjøring av kjøpet.

PROSESSEN
Prosessavdelingen har avgitt
betydelige ressurser i forbindelse med etablering av nytt
driftskontrollsystem.
Tilførte mengder
og renseresultater
Tilførte mengder fosfor og nitrogen har de siste 15 årene variert en del, henholdsvis mellom 310 og 410 tonn og mellom
1750 og 2607 tonn uten at vi
kjenner årsakene til dette. I 2004
var tilførslene henholdsvis 382
tonn og 2607 tonn.
Renseresultatene var bedre
enn kravet, men marginene var
mindre enn planlagt. En viktig
årsak var forsøk med begrensning i antall blåsere i den varme
perioden. Det var mulig å kjøre
med bare en blåsemaskin
gjennom sommeren. Resultatet
var vel 70% nitrogenfjerning i
sommerukene, mens en lett
kunne ha oppnådd 85%. Høyere
rensegrad ville ha forårsaket
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større energi- og metanolforbruk.
Vannbehandlingen
Det var definert et mål for partikkelinnholdet ut fra sedimenteringsbassengene på 20 FTU.
Dette var et kompromiss
mellom lavt forbruk av fellingskjemikalier og liten partikkelbelastning på nitrifikasjonstrinnet.
Snittet ble høyere enn ønsket og
variasjonene var store. Dette
medførte at mengde vaskevann
for vasking av de biologiske filtrene ikke ble redusert mer enn
fra 15% i 2003 til 14% i år. Her
må det arbeides videre med
bedre styring av doseringen
etter oppnådd partikkelinnhold
og med effektivisering av vask.
Forbruket av fellingskjemikalier, målt som PAX-XL1 enheter
ble 51 g/m3 sammenliknet med
budsjettets 53.
Automatisk silspyling er nå
etablert for alle 24 silene og det
er oppnådd en betydelig reduksjon av vannmengden som går
utenom de biologiske trinnene.
Det er foreslått ytterligere tiltak
som kan forbedre driften av silene og redusere både returvannsmengdene og by-passmengdene.
Ca 10% av vannet har bare
gjennomgått kjemisk behandling, dette er på nivå med foregående år. Prosedyren for håndtering av store vannmengder er
revidert. Dette medfører blant
annet at terskelen for å sette i
drift de to hallene med bare kjemisk rensing har blitt senket.
Alle nitrifikasjonsfilterbunnene er ombygget og i drift. Det
reparerte denitrifikasjonsfilteret
er også satt i drift etter belegging av de fire veggene med forskjellige materialer som et forsøk. Det skal nå være 3.8 meter
filtermateriale i nitrifikasjonsfiltrene og 2.8 meter i denitrifikasjonsfiltrene. Det manglet ved
årsskiftet var ca 630 m3 Lecamateriale i nitrifikasjonsfilterne
og materialet i begge filtertypene er noe ujevnt fordelt. Tapet
av Leca-materiale har vært min-

dre enn de 3% per år som en
antok ved etableringen. Påfylling og utjevning vil bli utført i
første halvår av 2005 og vil
bedre renseresultatene og redusere behovet for luft.
Forbruket av luft ble redusert
fra 2.3 Nm3/g N fjernet til 1.8
Nm3/g N fjernet og forbruket
av metanol var 2.5 g metanol/g
N-ekvivalenter fjernet. Selv om
det ble fjernet 90 tonn mer nitrogen, ble det brukt 400 tonn mindre metanol enn året før.
Mangel på fosfor har ikke, så
langt det er observert, begrenset
de biologiske prosessene i år. En
on-line fosfatmåler har vært i
drift hele året og har gjort oppfølgingen enklere.
Det er ved årsskiftet gjennomført programendringer som
reduserer den negative effekten
av at det oppstår feil ved nitrateller ammonium prøvetakere og
analysatorer. Ved større avvik
styres det nå etter medianverdien av målere i alle hallene. Det
er testet ut en programendring
som øker luftdoseringen i filtre i
drift når et filter går i vask.
Tilsvarende vil bli utført i de
andre hallene.

ringen fra sedimenteringsbassenger til slamsiloer. Styringsstrategien er gjennomgått og det
er utarbeidet styringsmål med
tiltaksgrenser. Det er utført en
rekke endringer som legger
grunnlag for høyere tørrstoff
frem til pressene, lavere energiforbruk og mindre behov for utskifting av mekaniske komponenter. Det gjennomsnittlige
tørrstoffet til utråtningsanlegget
er økt fra 5,7% i fjor til 6,1% i år.
Det har vært liten fremdrift
når det gjelder å finne frem til
metoder som kunne senke kalkforbruket ved pressingen, for
eksempel med kjemiske oksidasjonsprosesser for slammet.
Målet for tørrstoff i slammet
var 68%. Det har vist seg at
støvproblemene ved det høye
tørrstoffinnholdet ble betydelige og foreløpig er målet senket
til ca 58%. Det gjenstår å gjøre
en kost/nytte analyse for å
finne optimalt tørrstoffnivå når
behov for investeringer til bla
støvhåndtering øker med tørrstoffinnholdet.
Det er rapportert 28 avvik til
avdelingen i løpet av året, 20 av
disse er lukket.

Strippinganlegget
Ca 15 % av det innkommende
nitrogenet til anlegget ble fjernet i ammoniakk stripping anlegget og solgt som en 54%
ammoniumnitratløsning. Mer
enn 99,5% av filtratvannet er behandlet i strippinganlegget.
Kvaliteten har vært stabil og
innenfor de grenseverdier som
er satt av Yara. Kontrakten om
leveranser av salpetersyre og
avhending av ammoniumnitrat
utgikk ved årsskiftet og ny
kontrakt ble inngått januar
2005. VEAS har ikke fått innsyn
i prisdannelsen hos YARA, som
i praksis er eneste leverandør og
avtaker. Det er avholdt møte
med Konkurransetilsynet.

Laboratoriet
Det ble ikke avdekket noen
avvik ved Norsk Akkrediterings
gjennomgang av kvalitetssystemet på laboratoriet. Ved de
sammenliknende laboratorietestene er resultatene meget
gode.
Laboratoriet er stort sett à
jour med analyser når det ikke
er betydelige havarier på instrumenter som krever ekstern
hjelp. Det nedlegges en stor innsats for å få dokumentert påliteligheten til nytt utstyr som taes i
bruk når gammelt utstyr må
skiftes ut.
Det nye TOC-utstyret har
vært i bruk hele året og analyserte TOC verdier må ikke lenger korrigeres for partikkelinnholdet. Instrumentet for nitratog nitrittmålinger er skiftet ut.

Slambehandlingen
Hele VEAS prosessen er full av
motstridende hensyn. Dette
gjelder også for slamhåndte-
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TEKNISK DRIFT
Avdelingen er omorganisert og
samlet etter ombygging av kontorer. Dette har bidratt til at
kommunikasjonen og samarbeidet fungerer bedre enn tidligere.
I forhold til opprinnelige planer
er det foretatt betydelige omprioriteringer og økonomiske
omdisponeringer.
Sandvaskeren er i regulær
drift. Det oppnådde tørrstoffet
ligger litt under garantert verdi,
men dette synes å være forårsaket av at sanden også inneholder porøs leca som binder vann.
Det har vært en tendens til pakking av nedløp og skjevfordeling i underliggende container.
Det er fjernet noe mer fjell slik at
fallvinkelen blir gunstigere.
For å kunne øke tørrstoffet
opp til utråtninganlegget ble
det produsert en rørvarmeveksler med lite trykkfall som skulle
nyttiggjøre seg fordampningsvarmen fra slamtørkingen.
Denne ble installert midt på
sommeren, men havarete like
etterpå. Den er nå reparert og
utvidet med en høytemperaturdel for å unngå trykkfallet i den
siste høytemperatur spiralvarmeveksleren. Det viser seg at
det i visse temperaturområder
skjer en rask groing av et organisk stoff som reduserer effektiviteten og øker mottrykket.
Tilsvarende observeres ikke i
høytemperaturdelen. Det planlegges derfor å legge om rørene
slik at det rutinemessig, helst
automatisk, kan kjøres høytemperaturvann i lavtemperaturkappen for å få løsnet belegget
under drift. Det er også montert
et system for å kunne kjøre renseplugg gjennom varmeveksleren.
En spiralvarmeveksler flyttes
ned på kote 8 sammen med en
boosterpumpe. En varmeveksler konserveres og settes på
lager. Alt utstyret på kote 18 og
kote 29, som har hatt vanskelig
tilgjengelighet, fjernes. Slammet
føres nå inn i råtnetank 1 på
kote 14 i stedet for kote 25.
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Rørføringene fra fortykker er
lagt i boret trasse gjennom fjellet. Dette gir energibesparelser
og letter pumpedriften i fortykkeren.
Alle pressene har fått skiftet
ut hydraulikkaggregatene med
nye enheter bygget opp av standard komponenter og med flere
filtersystemer. Dette fungerer
svært bra. En presse har fått
magneter, som trekker platene
sammen, montert på alle plateåkene. Resten av pressene får
tilsvarende løsning. En av pressene er innbygd for å bedre arbeidsmiljøet med hensyn på
varme, ammoniakkgass og støv.
Erfaringene er analysert og enkelte endringer på konstruksjonen blir foretatt før arbeidet avsluttes på alle pressene primo
2005.
Ny måte å detektere membranplatelekkasjer på er utviklet og fungerer svært bra. Dette
redusert arbeidsbehovet kraftig.
Ny konstruksjon og bedre materialer i platene har redusert utskiftingsfrekvensen betydelig
mot slutten av året.
Det er gjennomført en øvelse
sammen med eierkommunene
for å vurdere beredskapen ved
behov for stenging av lokale påslipp. Stort sett gikk øvelsen
bra, men en del forhold vil bli
forbedret. Øvelsen skal gjentas
om to år.
Det er fortsatt en alt for stor
frekvens av vaktutkallinger. Det
arbeides systematisk for å finne
gjengangere og fjerne årsakene
til disse. Dette er et arbeid som
må ha høy prioritet.
Det arbeides med å komme à
jour med avviksbehandlingen
og det er etablert et tett samarbeid med kvalitetsledelsen. Det
er innmeldt 230 avvik i løpet av
året hvorav 131 avvik er lukket.
Denne situasjonen må det gripes tak i.

ELEKTRO OG DATA
Avdelingen har blitt samlet
oppe i administrasjonsbygget i
ombygde kontorer. Ingen har
lenger fast arbeidsplass nede i
fjellanlegget. Dette har bedret
samarbeidet og kommunikasjonen. Også samarbeidet med teknisk avdeling er forbedret.
Sykefraværet i avdelingen har
vært betydelig og er en hindring for å nå definerte mål i
tide. Sykefraværet skyldes ikke
forhold på arbeidsplassen.
Det totale strømforbruket er
redusert fra 35,2 GWh til 33,4
GWh. Grunnlagsarbeid for ytterligere reduksjoner i 2005 og
2006 er også utført. Etter anbudskonkurranse er det valgt
strømleverandør for de neste 3
årene. Foreløpig er det valgt å
kjøpe strøm etter spot pris.
Avtalen åpner for bruk av sikringsinstrumenter og styret har
gitt administrasjonen avgrensede fullmakter til dette.
Det er skrevet en del nye programmer og utført en rekke programendringer for å få bedre
drift til lavere kostnad. Dette
gjelder særlig styring av setpunkt for pH-regulering i strippinganlegget, av luft og metanol dosering, av sandvasker og
sandfangsvogner, av siler, av
gassfakkel, av hydraulikkaggregater, av vakuumpumpene, av
slamoverføringssystemene og
av avlastningsventiler for blåsemaskinene.
Utskiftingen av driftskontrollsystemet, som skulle vært
utført ved årsskiftet, er forsinket. Forsinkelsen skyldes helt
og fullt forhold som leverandøren er ansvarlig for.
Det er gjennomført rengjøring/tilsyn med alle fordelingstrafoer og alle effektbrytere.
Dette arbeidet skulle vært utført
rutinemessig av nettleverandøren tidligere. Arbeidet krevde at
hele anlegget var strømløst.
Nettleverandøren gjennomførte
operasjonen med et stort antall
medarbeidere etter et vel forberedt opplegg.

Det er gjort avtale om uttesting av et reservesamband for
tunnelsystemet. Oppgradering
av det elektrotekniske utstyret
på Frognerparken skjer i samarbeid med VAV og koordineres
med deres arbeid på stedet.
Arbeidet med utbedring av det
elektriske anlegget på Holmen
er avsluttet.
Det er rapportert 153 avvik til
elektroavdelingen i løpet av
året. 129 av disse er lukket.

SLAMDISPONERINGEN
Det er produsert 27 212 tonn
slam med et gjennomsnittlig
tørrstoffinnhold på 54,2%. 86,4%
av slammet er kjørt direkte til
jordbruk, 2,4% har gått til golfbaner og 11,1% er kjørt til mellomlager.
Ved årets utløp lå det 1872
tonn slam på mellomlager, tilsvarende ved forrige årsskifte
var 440 tonn. I september var
alle mellomlagre tomme. Gjennomsnittlig transportavstand,
inklusive transport til og fra
mellomlager var 94 km, som er
noe lavere enn budsjettforutsetningen. Dette skyldes dels at en
større del enn antatt er kjørt direkte til jordbruk, men dette
motvirkes av det nå kjøres opp
til 180 km ved direkteleveranser
til godt drenerende sandjord
når de fleste andre områder er
oppbløtte etter lange nedbørperioder.
Det er uventet at mottatt septikmengde har økt med 15% fra
17012 m3 i 2003 til 19562 m3,
mens en skulle anta at septikmengdene viste en jevnt nedadgående trend.
Det er skilt ut betydelig større
mengder ristgods enn budsjettert, selv om sanden nå er separert fra ristgodset. Det er ikke
funnet noen rimelig forklaring
på fenomenet som forårsaket et
merforbruk i forhold til budsjett
på 600.000 kroner.
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TILSTANDEN I FJORDEN
Sammenliknet med gjennomsnittlige forhold fra juni-august
1990-2001 var siktedypet i år
bedre på alle stasjoner i indre
Oslofjord. Også planteplanktonbiomassen fortsetter å synke.
Fullstendige rapporter fra
NIVAs tokt kan leses på Fagrådet for indre Oslofjords nettsider: http://www.indre-oslofjord.no/

ORGANISASJONEN
Sykefravær
Det totale sykefraværet har vært
på 7,5% eller 810 dager. Fravær
med lengre varighet enn 16
dager utgjør 4,5% av tiden.
Fravær på grunn av sykdom
med varighet inntil 16 dager
eller fravær på grunn av sykt
barn utgjør 3,0% av tiden. Av
dette utgjør fravær med egenmelding 1% av tiden.
Administrasjonen
En mekaniker gikk av med AFP
høsten 2003 og det er ansatt en ny
fagarbeider i teknisk avdeling.
En industrimekaniker og en
automatiker har avlagt og bestått fagprøven. Ved utlysning
av læreplasser ble det åpnet for
kjemi-/prosesslærlinger, men
det kom ingen søknader fra
dette fagområdet. Ved årets
slutt har VEAS en industrimekanikerlærling og to automasjonslærlinger. Ved lengre sykefravær er det søkt å fylle vakansen ved vikariater, men dette
har bare dekket opp for deler av
den reduserte arbeidskapasiteten.
Den organisatoriske snuoperasjonen som startet høsten
2003, videreføres i arbeidet med
å etablere og implementere et
kvalitetssystem. Det arbeides
med utgangspunkt i ISO 90012000. Det er engasjert en kvalitetsrådgiver som bistår kvalitetslederen med prosessen. Hele
organisasjonen involveres i arbeidet.
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VEAS har meldt seg inn i KSBedrift. Tidligere har ikke selskapet vært tilsluttet noen arbeidsgiverorganisasjon. Selskapet har sett til Bærum kommunes regelverk og praksis, men
det har blitt stadig mindre hensiktsmessig å støtte seg til dette.
Administrasjonen ser frem til å
dra nytte av KS kompetanse
innen bla det arbeidsgiverrelaterte og anskaffelsesfaglige området. Foreningene var positive
til innmeldingen i KS-Bedrift.
Det har tidligere vært gjort et
forarbeid for å etablere et
AKAN på VEAS. Det ble i 2004
gjort avtale med de tillitsvalgte
om et AKAN og det er utpekt en
AKAN-kontakt.
Lønnsoppgjørene blir stadig
mer individuelt innrettet. Det
har sammen med de tillitsvalgte
vært arbeidet med lønnsvurderingssystemer. Dette er utfordrende for både ledere og medarbeidere og krever at mål og
forventninger gjøres tydligere.
Arbeidet med å utvikle en
seniorpolitikk startet i 2004.

HMS OG
KVALITETSSYSTEM
Det er montert sjøvannskjøleanlegg i avvanningshallen. Dette,
sammen med presseinnbygging
og isolasjon, bør gi akseptable
arbeidstemperaturer hele året.
Arbeidsmiljøet er også bedret
som følge av omlegging til vask
med sitronsyre i stedet for saltsyre.
Det er gjennomført et kurs for
kran og liftførere. Resten av de
ansatte som har nytte av det, vil
få kurset i 2005. Beredskap er
øvd i henhold til instruksene
”Tiltak ved personskade”, ”Evakuer fjellanlegget” og ”Hjelp i
fjellanlegget” som en del av førstehjelpsdagen. Forbedringer av
prosedyrene som følge av erfaringen er planlagt i andre tertial
2005.
Arbeidet med den nye brannboken er påbegynt og skal etter

pålegg fra brannvesenet være
ferdig til 01.04.2005. Brannøvelse ble avholdt i november.
Stoffkartoteket blir nå overført til et elektronisk kartotek.
Som en del av oppbyggingen
av et kvalitetssystem er all aktivitet på VEAS brutt ned i hovedprosesser og delprosesser.
Alle berørte medarbeidere involveres i utarbeidelsen av kvalitetsdokumentene. Dette er et
tidkrevende arbeid som er gitt
høy prioritet i planene for 2005
og som vil føre til at andre pro-

sessoptimeringstiltak blir forskjøvet.
ØKONOMI
Det er nedlagt et stort arbeid
med å omarbeide kostnadsoppfølgingssystemene for å gi
bedre oversikt gjennom året.
Målet med systemutviklingsarbeidet er å være à jour til enhver
tid og unngå dobbeltføringer.
Det arbeides nå svært bra på
dette området.
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Utvikling for utvalgte
parametre
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Nøkkeltall for 2004

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 og oktober
Vannforbr. i året
Lev. avløp i gj.sn. pr. uke
i 2 våteste uker i mars og oktober
Lev. mengde avløp gj.sn. av
2 tørreste uker i juli og august
Gj.sn. vannforbr. i tørreste ukene
juli og august
Total avløpsmengde til tunnelsystemet***
Septiktanker, tette tanker og slamavskillere pr. 31/12
Levert septikmengde

Oslo

Bærum

Asker

Røyken

**80
**277.300
**755

40
103.000
490

40
49.500
254

16
10.500
67

mill. m3
mill. m3

*1,75
*90,7

0,37
20

0,15
7,8

0,05
1,17

mill. m3

2,45

1,3

0,4

0,05

4,20

mill. m3

1,2

0.3

0,11

0,01

1,6

3

1,78
71,1

0,4
27,0

0,17
9,8

0,05
1,20

109,1

1.000
8.394

640
5.960

580
3.841

930
1.367

3.150
19.562

km2
ant.
km

mill. m
mill. m3
stk.
m3

*) Gjelder hele Oslo
**) Inkl. 30% fra Fagerlia. Tall fra 2003.
***) I tillegg er det levert 0,2 mill. m3 fra Nesodden.
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Totalt
440.300

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

2000

2001

2002

2003

2004

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

106,0
3,2
377
25
5,2
93,4
2.564
720
43,3
71,9
19.562

64,5
25,8
9,7

65,0
25,0
10,0

67,0
23,6
9,4

65,3
25,2
9,5

65,9
25,0
9,0

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

763
970
989
23.017
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

til VEAS *
mill. m3
tonn
tonn
tonn
tonn

fra VEAS **

overløp *

Rensegrad %
eks. overløp
inkl. overløp

106,0
377
8.421
2.564

25,0
1.246
720

3,2
5,2
141
43

93
85
72

92
84
71

23.017

3.188

381

86

85

*) I henhold til NIVAs formel TOF dypvann = 1,33 TOC + 3,8 Tot-N + 5,5 Tot-P og TOC (korrigert for partikler tom 2003)
**) I henhold til NIVAs formel TOF dypvann = 1,33 TOC + 4,11 NH4 -N + 5,5 Tot-P

Gjennomsnittskloakken inn til/ut fra VEAS 2004
pH*
Suspendert stoff (SS)
Alkalitet*
Total organisk karbon (TOC)
Total-fosfor (Tot-P)
Total nitrogen (TKN + NOX)
Ammonium*

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

Inn

Ut

7,3
183
2,6
79
3,6
24
12,1

7,2
5,0
1,7
12
0,23
6,8
3,2

*) Beregnet som middelverdi av ikke-korrigert innløpsprøve.
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Langtidsoversikt over forbruk og produksjon

2000

2001

2002

2003

2004

3

Avløp behandlet
mill. m
117,2
107,6
97,2
101,6
106
Herav med PAX/gjennom bio
mill. m3
103,7
95,1
87,8
91
95,5
Herav med JKL/kun kjemisk
mill. m3
13,5
12,5
9,3
10,6
10,5
Energi tunnel
mill. kWh
4,22
4,15
4,26
4,03
4,4
Energi Veas
mill. kWh
35,67
35,76
34,72
34,77
33,4
3
Energi pr m Veas
mill. kWh
0,30
0,33
0,36
0,34
0,32
Forbruk jernklorid (JKL) vann + slam
tonn
3.033
3.653
3.432
3.004
3.225
Forbruk PAX*
tonn
6.555
4.725
3.619
3.126
3.040
Forbruk polymer til vann og fortykker
tonn
39
36
36
32
31
Økonomiske PAX-ekv**
73
69
63
53
51
Forbruk polymer avvanning
tonn
39
31
33
31
36
Forbruk metanol
tonn
3.206
3.165
3.337
3.518
3.108
Forbruk brent kalk til vann og slam
tonn
3.268
3.510
3.443
3.353
3.242
Forbruk salpetersyre
tonn
2.165
2.253
2.736
2.808
2.810
Sand og bark o.l.
m3
2.885
2.470
2.620
320
1.520
Rent vann
m3
13.425
14.147
14.344
8.346
5.580
Sjøvann
mill.m3
1,3
1,2
0,8
0,5
0
Utkjørt slam
tonn
37.615
33.225
29.634
26.984
27.212
Utkjørt ristgods og / sand
tonn
1.643
1.753
2.337
2.171
1.660/414
Produsert ammoniumnitrat
tonn
2.900
3.245
3.586
4.100
4.098
*) 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

2000

2001

2002

2003

2004

Innløpspumper
Vannbehandling
Slambehandling
Ventilasjon
Totalt forbruk Veas

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

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

9,04
13,56
9,06
1,75
33,41

Herav egenprodusert

mill. kWh

11,10

8,33

10,61

12,50

12,16

Frognerparken
Tunnel

mill. kWh
mill. kWh

3,82
0,40

3,75
0,4

3,86
0,4

3,68
0,35

4,05
0,35

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

2000

2001

2002

2003

2004

Nm3
GWh
GWh
GWh
%

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

8.888.000
57,8
12,2
38,8
88

2000

2001

2002

2003

2004

tonn
%

37.615
44,0

33.882
49,7

29.634
51,5

26.984
53,9

27.212
54,2

%
%
tonn
%
%
%
tonn

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

39
64
10.840
86
11
2,4
1.660/414

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
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Tungmetaller i
avløpsvannet*

2004
til VEAS

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

tonn
kg
tonn
tonn
kg
tonn
tonn

fra VEAS

0,68
31,3
10,60
0,46
20,0
0,72
9,75

0,10
11,20
1,13
0,09
1,76
0,43
3,27

*) 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

2000

2001

2002

2003

2004

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

29
1,0
478
16
1,1
16
361

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

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

Langtidsoversikt over kostnadsutvikling
Behandlet avløpsmengde
Kapitalkostnader
Ordinære 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. 2004-kroner
2004-kroner

2000

2001

2002

2003

2004

117,2
22,4
4,4
79,6
0,68
105,4
85,6
0,73

107,6
20,2
2,5
79,9
0,74
108,2
83,7
0,77

97,2
15,7
3,3
85,9
0,88
109,8
88,5
0,91

101,6
13,5
5,7
86,3
0,85
111,6
87,6
0,86

106,0
11,3
2,2
86,9
0,82
113,3
86,9
0,82

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 2004-kroner
1m3 ekstra tørrværs-avløp koster 2004-kroner
1m3 gjennomsnitts regnvann koster 2004-kroner

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

2004
129
389.000
6.909
82
247.000
4.382
20
44
29

øre
kroner
kroner
øre
kroner
kroner
øre
øre
øre

1983
585,5
165,5
751,0

Totalkostnad for rensetjenester 2004 i mill. kr.
Tunnel, bygg og fjellanlegg, avskrevet
Maskiner og utstyr, avskrevet
Driftskostnader
SUM

23,47
26,58
86,90
137,00
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Regnskap og budsjett 2004
Regnskap
2004

DRIFTSINNTEKTER
Salg ammoniumnitrat
Salg destruksjon avisningsvæske
Avgift særlig forurenset avløp
Inntekter septikslam
Diverse driftsinntekter
Refusjon varmeuttak
Refusjoner (sykep./arb.g.avg./lærlinger/2% pensj)
Overføring fra Røyken til drift
Overføringer fra Nesodden til drift
Netto driftstilskudd fra eierkommunene
Fra eierkommunene til lån og renter
Sum driftsinntekter

note 4

note 5 og 6

note 1
note 2

Budsjett
2004

Regnskap
2003

959 030
236 095
1 595 388
933 799
101 065
235 549
966 690
1 257 709
497 288
80 922 723
46 987 766
134 693 102

892 000
0
310 000
950 000
75 000
230 000
200 000
1 000 000
820 000
83 656 049
46 993 438
135 126 487

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

16 500 042
3 815 432
648 919
17 706 772
50 080 000

16 751 936
4 994 078
799 330
17 214 780
50 000 000

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

10 293 079
22 608 923
15 228 870
136 882 038

10 323 610
23 733 000
14 955 015
138 771 749

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

-2 188 936

-3 645 262

654 891

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

note 5
note 6, 12 og 13

note 10 og 13

note 7

Brutto driftsresultat
Finansinntekter
Renteinntekter
Renteinntekter, utbytte
Renteinntekter egne obl., pål. ikke forfalt
Renteinntekter likviditetsbuffer
Tildelte aksjer/gevinst
Sum
Finansutgifter
Renter og låneutgifter
Avdrag lån

86 802 038
note 1
note 1 og 9
note 1

325 977
337 606
294 598
0
958 181

294 400
344 300
343 300
982 000

699 784
407 466
697 479
41 613
1 846 342

note 2
note 2 og 13

11 287 766
35 700 000

11 293 438
35 700 000

13 535 533
35 700 000

Sum
Motpost kalkulatoriske avskrivninger

note 10 og 13

46 987 766
50 080 000

46 993 438
50 000 000

49 293 894
50 050 000

Ordinært resultat

note 1

1 861 479

343 300

3 257 339

note 6 og 12
note 12
note 12

1 229 275
337 606
294 598
1 861 479

343 300
343 300

697 479
3 257 339

0

0

0

Andre renteutgifter

Interne finansieringstransaksjoner
Fra drift til merinvesteringer
Avsetning til pensjonsutgifter
Avsetning til bundet kap.fond inv.komm.
Avsetning til bundne kap.fond likv.buffer
Sum

58 361

Regnskapsmessig resultat

2 518 247
41 613

KAPITALBUDSJETT/-REGNSKAP
Regnskap
Regnskap
2004
2004

INVESTERINGER:
Ordinære investeringer

note 8

Erstatning fra byggeperioden

note 12

Kjøp av egne obligasjoner
Sum investeringer

2 181 925

Budsjett
BudsjettRegnskap
Regnskap
2004 2004
2003 2003
3 283 902

118 925

5 718 247
963 970

2 300 850

0
3 283 902

0
6 682 217

3 283 902

3 283 902

3 200 000
2 518 247

FINANSIERING:
Tilskudd og refusjoner vedr. investering
Fra eierkommunene til investeringer
Fra drift til merinvesteringer
Bruk av / avsetning til ordinære investeringer
Bruk av fond til erstatning
Mottatt avdrag på egne obligasjoner
Avsatt/bruk av bundne kapitalfond
Sum finansiering
Årets finansielle over-/underskudd
på investeringsvirksomheten
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note 8

note 9 og 12

-1 101 977
118 925
1 240 000
-1 240 000
2 300 850

3 283 902

963 970
1 350 000
-1 350 000
6 682 217

0

0

0

Balanse pr. 31.12 2004
Balanse
pr. 31.12.2004

ANLEGSMIDLER
Pensjonsmidler
Bedriftshytte
Veas-anlegget
Sum anleggsmidler

note 6

Balanse
pr. 31.12.2003

20 553 077
681 514
885 360 000
906 594 591

681 514
933 260 000
933 941 514

note 11
note 14
note 9
note 2

0
2 531 644
317 783
169 403
331 947
11 033 990

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

note 9

5 370 000

6 610 000

37 941 249
57 696 016

26 147 908
54 632 525

964 290 607

988 574 039

18 486
1 560 746
4 401 810
14 264 558
1 713 253
21 958 853

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

note 10

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
Obligasjoner
Egne obligasjoner
Kasse, bankinnskudd
Kontanter og bank(herav bundet i
skattetrekkskto. 1.103.978
Sum omløpsmidler

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

note 12

Kapitalkonto

note 13

709 292 230
731 251 083

726 351 514
744 225 116

note 6
note 2

24 172 361
178 500 000
202 672 361

214 200 000
214 200 000

note 3

1 596 815
305 977
860 154
449 668
11 092 351
12 674 427
1 673 514
1 714 256
30 367 162

13 262 471
10 795 708
1 703 061
1 623 199
30 148 923

964 290 607

988 574 039

Sum egenkapital
GJELD
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser
Obligasjonslån
Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Oslo for mye betalt
Bærum for mye betalt
Asker for mye betalt
Netto premieavvik
Påløpne renter, ikke forfalt
Leverandører
Skatt og arbeidsgiveravgift
Feriepenger
Sum kortsiktig gjeld

note 3

note 3
note 6
note 2
note 14

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

2 227 706
536 778

Styret i Vestfjorden Avløpsselskap,
Styret
i Vestfjorden
Avløpsselskap,
Bjerkås,
07.04.2005
Bjerkås, xx.xx.2005
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Noter til regnskapet
for 2004

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. VEAS har fra 2001 tom
2003 hatt dispensasjon til å ta i
bruk forskriftene for interkommunale selskaper. Ihht uttalelse
fra departementet om forskriftsendring for en midlertidig løsning, vil VEAS fortsatt følge de
samme forskriftene. 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 betalingstidspunktet. Regnskapet
knytter seg dermed til et finansielt orientert regnskapssystem
som viser anskaffelse og anvendelse av midler.
Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler er blitt aktuarberegnet og innarbeidet pr. 01.01.04
mot kapitalkontoen jfr. note 6 og
13. I balansen for 2003 er ikke tallene omarbeidet tilsvarende. I
aktuarberegningen er det forutsatt at ordningen fortsetter uten
begrensning, se forutsetningene
i note 6.
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 kostnadso-
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rientert og skal hvert år balansere.
1. Driftsbudsjettet
Budsjettet bygget på en antatt
behandlet avløpsmengde på 110
mill. m3. Behandlet avløpsmengde ble 106,04 mill. m3. Eierkommunene dekker driftsutgiftene kr 86 802 038 (driftsutgifter
– avskrivninger) i forhold til levert avløpsmengde, etter at driftsog renteinntekter er fratrukket
og interne finansieringstransaksjoner er foretatt. Renteinntektene totalt kr 958 181 er ført opp
som finansinntekt. Av renteinntektene avsettes kr 294 598 til
bundet kapitalfond/likviditetsbuffer og kr 337 606, påløpte renter på egne obligasjoner, til bundet kapitalfond/invest.komm.
Oslo 65,92 %
(69,90 mill. m3)
Bærum25,04 %
(26,55 mill. m3)
Asker 9,04 %
(9,59 mill. m3)
SUM

kr. 53.344.259
kr. 20.263.050
kr. 7.315.414
kr. 80.922.723

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. 1.1.2004 var
kr 214 200 000. Etter betalt avdrag 6.1.2004 er restlånet på
kr 178 500 000.

Ordinært avdrag kr 35.700.000
i 2004, 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
Rentekostnader
kr. 11.217.380
Omkostninger
kr.
70.386
Sum finanskostnader
kr. 46.987.766
Kommunene var skyldig
for renter pr. 1/1-04
kr. 13.204.110
Kommunene var skyldig
for renter pr. 31/12-04 ÷ kr. 11.033.990
Belastes kommunene

kr. 49.157.886

Oslo
70,5 %
Bærum 21,5 %
Asker 8,0 %
SUM

kr. 34.656.310
kr. 10.568.945
kr. 3.932.631
kr. 49.157.886

Regnskapet viser årets rentekostnad, men kommunene betaler etterskuddsvis når rentene
forfaller, derfor er det differanse
mellom regnskap og betaling fra
kommunene.
3. Avregning eierkommunene
For mye innbetalt i 2004 fra
Oslo kr 1 596 815, fra Bærum kr
305 977 og fra Asker kr 860 154,
blir tilbakebetalt i 2005.
4. Avgift særlig
forurenset avløp
En rensedistriktsendring som
ble anbefalt av rådet, ble lagt til
grunn for budsjettert beløp.
Endringen ble ikke gjennomført,
noe som har resultert i et betydelig avvik.
5. Lønnsutgifter.
Lønnsutgiftene omfatter 42 årsverk. Det er i 2004 regnskapsført
kr 429 000 i honorarer til styret
og rådets medlemmer. Administrerende direktør mottok
kr 759 130 i lønn for 2004.
Administrerende direktør har
samme pensjonsordning som de
øvrige ansatte. Refusjon sykepenger ble kr 672 298, blant
annet p.g.a. langtidssykemeldte.

6. Pensjon.
VEAS har en kollektiv pensjonsordning i tidligere Gjensidige
NOR Spareforsikring, nå Vital
forsikring. Pensjonsordningen
er ytelsesbasert. En ytelsesbasert
pensjonsordning medfører at
pensjonsforpliktelsen ikke fullt
ut vil være innfridd ved premiebetalingen, men først ved utbetaling av pensjonene fra Vital.
Premieinnbetalingene samles
opp i et pensjonsfond hos Vital
forsikring som forvalter de oppsamlede midlene (pensjonsfondet) frem til utbetalingstidspunktet for pensjonene. Ordningen gir 66% pensjon i forhold
til pensjonsgrunnlaget etter 30
års opptjening med 67 år som
pensjonsalder. Beregnet pensjon
tar hensyn til forventede ytelser
fra Folketrygden. Vital 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.
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, men som nevnt
ovenfor inngår også AFP i aktuarutregningen og er nå implementert i regnskapet. I forbindelse med at VEAS er blitt medlem av KS i 2004, blir premien for
AFP for aldersgruppen 65 til 67
utregnet som en utjevningspremie mellom KS medlemmene.
Pensjonsalderen er endret fra 68
år til 67 år. Følgen av dette er det
ikke tatt hensyn til i aktuarutregningen.
Pr. 31.12.2004 hadde VEAS totalt 71 personer tilknyttet pensjonsordningen i Vital. Av disse
er 40 ansatte, 16 sluttet med oppsatt pensjon (over 3 års tjenestetid), 11 alderspensjonister og 3
uføretrygdede og en på AFP.
For 2004 har aktuaren beregnet pensjonskostnaden, forpliktelsene og midlene for yrkesak-
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tive og pensjonister og benyttet
følgende forutsetninger:
Økonomiske forutsetninger
Diskonteringsrente
Forventet avkastning
Lønnsøkning
G-regulering
Regulering av løpende pensjon
Arbeidsgiveravgiftsats

Kollektiv
6,24%
7,24%
4,23%
4,20%
4,20%
0,00%

AFP
6,24%
7,24%
4,23%
4,20%
4,20%
14,10%

Kollektiv
Før 40 år: 2 %
Etter 40 år: 0 %
Uførhet (tabellnavn/beskrivelse)
IR73- nivå
Dødelighet (tabellnavn/beskrivelse)
K63
Giftemålssannsynlighet m.v. (tabellnavn/beskrivelse)
K63
Uttakstilbøyelighet AFP

AFP
Før 40 år: 2 %
Etter 40 år: 0 %
IR73- nivå
K63
K63
40%

Aktuarielle forutsetninger
Forventet frivillig avgang før pensjonsalder

Pensjonskostnad
Årets pensjonsopptjening
+ rentekostnad
- avkastning på pensjonsmidler
Netto pensjonskostnad

Kollektiv
948 131
960 485
(1 369 243)
539 373

Spesifisert pensjonsforpliktelse
Kollektiv
Antatt påløpt pensjonsforpliktelse 01.01.04
(15 597 394)
Nåverdi av årets pensjonsopptjenning
(948 131)
Rentekostnad av antatt påløpt pensjonsforpliktelse
(960 485)
Utbetalte pensjoner
410 004
Estimert påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.04
(17 096 006)
Spesifiserte pensjonsmidler
Verdi av pensjonsmidler 01.01.04
Forventet avkastning på pensjonsmidlene
Premieinnbetaling ekskl. adm.kostnader
Utbetalte pensjoner
Estimert pensjonsmidler 31.12.04

Kommunene belastes i år 2004
med:
Oslo
70,5 %
Bærum 21,5 %
Asker
8,0 %
SUM

AFP
Sum
(5 646 222)
(404 787)
(352 324)
201 444
(6 201 889) (23 297 895)
AFP
0
0
0
0
0

Netto balanseført pensjonsmidler / (forpliktelse)
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse
Sum pensjonsforpliktelse inkl. arbeidsgiveravgift

3 457 071

(6 201 889)
(874 466)

Akkumulert premieavvik
Akkumulert premieavvik 01.01.04
Akkumulert premieavvik 31.12.04
Arbeidsgiveravgift 14,1 %
Sum inkl.

Kollektiv
0
413 895
413 895

8. Ordinære investeringer
Ordinære investeringskostnader
i 2004 ble kr 2 181 925. De var
budsjettert med 3 283 902 kr. De
budsjetterte kostnadene dekkes
av kommunene etter eierprosent. Ubrukte budsjetterte midler er overført til bundet kapitalfond.

AFP
404 787
352 324
0
757 111

Kollektiv
18 640 570
1 369 243
953 268
(410 004)
20 553 077

AFP
0
(757 111)
(106 752)
(863 863)

(874 466)
(24 172 361)
Sum
0
(343 216)
(106 752)
(449 968)

Pensjonstrekk 2% fra ansatte, er
fom 2004 ført som inntekt.
Omkostningene som belastes via
pensjonspremien, utgiftsføres
som øvrig driftskostnad, og inngår derfor ikke i pensjonskostnaden, men inngår i arbeidsgiveravgiftsberegningsgrunnlaget.
Overskuddsmidler til pensjonsutgifter ifht aktuarutregningen,
er overført til bundne fond for å
benyttes til betaling av en forventet tillegsspremie for endringer i 2004.

22

7. Øvrig drift.
Det er i 2004 regnskapsført kr 82
500 til dekning av revisjonshonorar.

kr. 2.315.151
kr. 706.039
kr. 262.712
kr. 3.283.902

De ordinære investeringene i
2004 bestod i det vesentligste av
: Innbygging av pressene i avvanning til kr 240.988, installering av luftkjølingsaggregat i avvanning til kr 402.192, avslutning av automatisering av silspyling i prosesshallene til kr
516.586 og installering av ny rørvarmeveksler til kr 1.091.174.
9. 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 7.960.000.
Kurs på kjøpstidspunkt 16.01.01
var 98,35. Kurs pr. 31.12.04 var
107,72. Vi har mottatt avdrag på
egne obligasjoner den 06.01.04
med kr 1.240.000. Saldo pr.
31.12.04 var kr 5.370.000.
Påløpte renter på obligasjonene
kr 337 606, er overført til bundet
fond, ref. note 1.

10. Anleggsmidler
VEAS-anleggets verdi er beregnet ved å ta bokført verdi pr.
1.1.2004, 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. 1.1.2004
Tilgang nyinvesteringer
Avskrivninger
Bokført verdi 31.12.2003

167,80
2,18
(26,57)
143,41

Bygg, fjellanlegg og tunnel

765,46
0
(23,51)
741,95

Totalt

33,26
2,18
(50,08)
885,36

11. Andre fordringer
Av disse er kr 49 210 korttidslån
og reiseforskudd til ansatte.
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.
Bundne kapitalfond,
sum pr. 01.01.2004

13. Kapitalkonto.
Kapitalkontoen er redusert med
kr 17,06 mill. fra foregående år.
Endringene fremkommer som
følger:
Kapitalkontoen
pr. 31.12.03
Pensjonsmidler,
kollektiv ordning
pr. 01.01.04

726,35

18,64

Pensjonsforpliktelser,
kollektiv ordning
pr. 01.01.04
(15,60)
Pensjonsforpliktelser,
AFP pr. 01.01.04
(6,44)
Kapitalkontoen
pr. 01.01.04
Tilgang nyinvestering
Avdrag obligasjoner
Avskrivninger
Avdrag lån

722,95
2,18
(1,24)
(50,08)
35,70

Endring
pensjonsmidler

1,91

Endring
pensjonsforpliktelser

(2,13)

Kapitalkontoen
pr. 31.12.04

709,29

17.837.602

Bruk av kapitalfond i 2004:
Erstatning for skade
fra byggeperioden

- 118.205

Avsetning til bundet
kapitalfond:

14. Periodisering
I leverandørgjelden inngår
fakturerte 2005-utgifter med
kr 169.403.

Ubrukte investeringsmidler
1.101.977
Avsetning til pensjonsutgifter
1.229.275
Mottatt avdrag egne obligasjoner 1.240.000
Renter på egne obligasjoner
337.606
Renter tillagt likviditetsbuffer
294.598
Sum bundne kapitalfond
pr. 31.12.2004

21.958.853

VEAS har under behandling ytterligere erstatningssaker fra
byggeperioden. Erstatningsbeløpene er foreløpig ikke avklart.
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Medlemmer i rådet og styret 2004:
Rådet – faste representanter

Vararepresentanter

OSLO
Per Ditlev-Simonsen, leder
Christen Furuholmen
Steinar Saghaug
Ove Arthur Brandt
Kristine Joy Nordenson
Bent Fjelldalen
Ruth Norseng
Arne Bentzen
Fred Torgunrud
Terje Bjøro
Jens Jørgensen Lie

Stian Røstad Røsland
Anette Smedshaug
Mona Eid
Torgrim Frøland
Anne Nyeggen
Lei Kjetil Tviberg
Anette Prøis Fearnly
Svenn Kristiansen
Berit Jensen Riis
Berit Kvæven
Frank Hagen

BÆRUM
Odd Reinsfelt, nestleder
Liv Skrede
Halvdan Skard
Torbjørn Espelien
Anna Marie Nes
Borghild Tenden

Torild H. Heggen
Christian Bendz
Marit Handal
Rolf M. Eriksen
Anja Corinna Boos
Kaare Granheim

ASKER
Morten Strand
Kristen Vaaje
Trygve Lia
Ivar Kristensen

Inger-Marit Øymo
Ola Holst
Bjørn Midjo
Synnøve Hellebust

Styret
OSLO
Bjørn Hallme
Jens Emil Lange
Robert Wright

Andreas Behring
Ted Preben Heen
Per Kristian Nielsen

BÆRUM
Tore Bough-Jensen
Per Arne Nyberg

Hans Petter Skattum
Anna Marie Graff

ASKER
Eyvind W.Wang, styreleder
Svein Hillestad

Tor Kristian Østby
Ola Hoseth

VEAS-ANSATTE
Rolf Karlsen
Tore Eilert Arnesen

Thorbjørg Skryseth
Roger Nielsen

www.comitas.no

