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VEAS’ historie
1967:
1970:
1971:
1974:
1976:
1977:
1982:
1983:
1984:
1984-89:
1992:
1993:
1995:

Rådet er selskapets høyeste organ med
21 medlemmer. 11 er oppnevnt fra
Oslo, 6 fra Bærum og 4 fra Asker.

1991-97:

Medlemmer i styre og råd, se 3. omslagsside.

1998-04:
2005-07:

NIVAs rapport «Oslofjorden og dens forurensnings-problemer», 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 rense-anlegg 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.
Utbygging av økt behandlingskapasitet for å redusere overløp på Lysaker.

Styrets årsmelding
Hovedresultater

Oppnådd resultat for fosforfjerning, inklusive
overløp, ble 91,2%. Konsesjonens krav er
90%. Oppnådd resultat for nitrogenfjerning,
inklusive overløp, ble 68,8%. Konsesjonens
krav er 70%. Konsesjonens krav til rensing
ble holdt med hensyn på fosfor, men ikke på
nitrogen. Konsesjonen utløp 01.06.06.

organisasjonen påvirke, mens andre er mindre
påvirkelige. Virksomheten til VEAS ivaretar
viktige funksjoner i samfunnet. Styret er meget
bevisst det ansvar som hviler på selskapet for å
få optimal drift, men også for å redusere risiko
for uhell og driftsmessige problemer, som kan
påføre vårt miljø betydelige ulemper og skade.

Når overløp ikke medregnes, var rensegraden
for nitrogen 70,1% og for fosfor 92,6%.

VEAS råd og styre har vært holdt orientert om
selskapets økonomiforvaltning, rutiner og fullmakter. Eierkommunenes revisjoner er invitert
til å møte selskapet.

Renseresultatet for nitrogen skyldes dels at det
er behandlet mye vann i et nedbørrikt år, dels
problemer med sentralt utstyr i nitrogenrensetrinnet.

Selskapet har en meget kompetent organisasjon,
og administrasjonen sørger for god faglig kontakt nasjonalt og internasjonalt.

Det ble behandlet 115,9 mill m3 avløpsvann,
mot 110 mill m3 som var forutsatt i budsjettet.
Det vil i sum bli betalt 0,44 mill kroner tilbake
til eierkommunene.

Styrets vurdering av selskapet

Styrets virksomhet

Styret har avholdt 7 møter og en studietur til
Käppala-verket i Stockholm 18-19 juni. Her
ble det spesielt sett på en mulig løsning for
fremtidig behandling av rist- og silgods.

Det er inspirerende for styret å se de resultater
som VEAS oppnår. Renseresultatene er gode,
og befolkningen kan glede seg over en ren
Oslofjord.

Styrets leder og nestleder har gjennomført
lønnsforhandlinger med organisasjonen og har
gjennomgått mål og måloppnåelse med selskapets ledelse.

I en teknisk avansert og komplisert virksomhet
som VEAS, oppstår det stadig situasjoner som
stiller store krav til kompetanse, faglig dyktighet, fantasi, så vel som omstillingsevne.

Rådet gav styrets leder og nestleder fullmakt til
å organisere ledelsen av VEAS fram til rådets
høstmøte 2007, da administrerende direktør
Paul Sagberg trakk seg midlertidig tilbake til
en stabsfunksjon på grunn av sykdom. Kirsti
Grundnes Berg ble konstituert som administrerende direktør fra 28. november.

Årsmeldingen gir uttrykk for at selskapet fortsatt
har betydelige utfordringer. En del forhold kan

Tilførsler og rensedistrikt

Totalt ble det tilført 121,5 mill m3 regnvann
og avløpsvann til VEAS-systemet. Av dette
gikk 5,6 mill m3 i overløp, hovedsakelig i
Lysakerfjorden.
Rådet anbefalte i 2002 å endre VEAS rensedistrikt, for å hindre overføring av avløpsvann
fra Nittedal via Oslos avløpsnett til VEAS. Rådet
vedtok i 2006 at avløp via fordelingsstasjon
Fagerlia skulle utgå fra VEAS rensedistrikt mens
avløp fra rensedistriktene Gladengveien, Helsfyr
og Rosenhoffgata skulle legges til VEAS rensedistrikt. Omleggingen skjedde 31. august.
Rådet vedtok også at VEAS rensedistrikt kan
utvides til å omfatte et distrikt i Lier kommune
som kan kloakkeres via Askers ledningsnett.
Fordi behovet ikke lenger er tilstede, er en slik
avtale ikke inngått.
Rådet har videre vedtatt at Sollihøgda rensedistrikt ikke inngår i VEAS rensedistrikt.
Den nye forurensingsforskriften forbyr bruk
av matavfallskverner i husholdningene, med
mindre kommunen vedtar noe annet. De tre
eierkommunene, Røyken og Nesodden er bedt
om å informere innbyggere og leverandører
om at matavfallskverner ikke er tillatt.

Påvirkning på ytre miljø

Ut over avviket i rensegrad på nitrogen, oppfyller selskapet de kravene som er stilt fra
forurensingsmyndighetene. Fylkesmannen har
innvilget dispensasjon fra kravet om akkreditert analyse av tungmetaller i vann mens søknadsarbeidet pågår.



Vannkvaliteten i indre Oslofjord har vært meget
god. Rapportene fra overvåkingen av fjorden
kan leses på nettsidene til Fagrådet.  http://
www.indre-oslofjord.no/.
Utbyggingen av et nytt regnvannsrenseanlegg
pågår. Med en kapasitet på 4 m3/s, vil det nye
anlegget bidra til å redusere overløpsmengden
fra VEAS tilførselssystem betydelig.

Utbyggingen av regnvannsrenseanlegget

Prosjekteringen og utlysningen av anbud på
deler av prosjektet, startet høsten 2005. På
grunn av liten interesse og høye priser, ble
fjell- og betonganbudet avlyst og det ble annonsert ny konkurranse. Det ble forhandlet fram
forslag til en avtale. Det viste seg at den opprinnelige finansieringen, med bruk av midler i
selskapet og opptak av et lån på 40 mill kroner
ikke ville være tilstrekkelig.  Rådet vedtok at
utbyggingen av regnvannsrenseanlegget skulle
gjennomføres snarest, innenfor en kostnadsramme på 74,5 mill kroner. Rådet ba eierkommunene utvide sin garanti fra 40 til 55 mill
kroner. Etter vedtaket i rådet, ble det inngått
kontrakter om bla fjell- og betongentreprisen.
Ved behandling av selskapets regnskap for
2005, besluttet rådet at tilbakebetaling til eierkommunene skulle vente til lånefinansieringen
var klar.
Garantivedtak fra samtlige kommuner forelå i
oktober. Det ble gjennomført anbudskonkurranse på opptak av lån og styret behandlet innstillingen om valg av lånetilbud.
Fjellarbeidene startet i slutten av august.

Sprengingsforholdene har stedvis vært vanskelige og sprengingen har tatt noe lenger tid enn
forventet. Det forventes at det kan pumpes vann
gjennom ristene i løpet av september og det ser
ut til at kostnadsrammen holdes.
Det har ikke vært noen ulykker med personskade i anleggsperioden.

Slamdisponering

Markedet for kvalitetssikret og godkjent avløpsslam er godt, og etterspørselen er god. Det
er likevel et sårbart marked, der det er viktig
med en god og åpen dialog med aktørene.
VEAS deltar i bransjens satsing på informasjon
og kommunikasjon om slam, med de sentrale
aktørene involvert. Opparbeidelse av tillit og
troverdighet er et møysommelig arbeid, som
krever innsats på flere plan. Dette omfatter
både tilførsler, behandling og kvalitetssikring.

Anleggets drift

God utnyttelse av energien i gassen og reduksjon av strømforbruket er viktige for å kunne
redusere driftskostnadene. Strøm utgjorde
i 2006 19% av anleggets driftskostnader.
Gassmotoren produserte 13,15 GWh mens målsetningen var 15 GWh. Avviktet skyldes hovedsakelig to havarier på motoren og at tilførselen
av slam var for liten i snøsmelteperioden og
deler av den nedbørrike høsten. Avtalen om
drift av gassmotoren løper ut 2009. Vurdering
av framtidig gassutnyttelse må starte i 2007.
Det er etablert et system for å kunne følge opp
energistrømmen gjennom de mange varmesystemene i anlegget og på denne måten kunne
avdekke forbedringsmuligheter.

Pumping av hovedvannstrømmen er energikrevende. Pumpene som fører vannet gjennom denitrifikasjonsfiltrene, har dårlig virkningsgrad og er besluttet ombygd.
Der er rapportert om høy feilfrekvens på
prosessblåsemaskinene. Disse er utbedret av
leverandør.
Overhalingen av platetransportsystemet på
slampressene, ble gjennomført i henhold til
framdriftsplanen men ga ikke de forventete
resultatene.
Forut for styrets studietur til Käppala ble det
gjennomført en innledende vurdering av framtidig håndtering av sand, rist- og silgods ved VEAS.
Det søkes en løsning som både kan bedre driftssikkerheten og arbeidsmiljøet i denne delen av
anlegget og som kan redusere usikkerheten og
kostnadene til sluttbehandlingen.

Administrasjon og ledelse

Arbeidet med å beskrive og utvikle organisasjonen i retning av en kvalitetssertifisering
har fortsatt. Administrasjonen har prioritert å
beskrive krav til et elektronisk FDVØ –system
(forvaltning, drift, vedlikehold, økonomi) og
har planlagt hvordan et system kan innføres.
Arbeidet med kvalitetssertifisering og arbeidet
med å bygge opp et FDVØ-system henger nøye
sammen. Systemet skal bla lette planleggingsarbeidet, det skal gjøre det enkelt å ta vare på
historikk og skal gjøre det enklere å se sammenheng mellom plan, aktivitet og økonomi.
VEAS har en forslagsordning med premiering
av gode forslag til forbedringer i virksomheten.  
Retningslinjene for forslagsvirksomheten på

VEAS er gjennomgått og ordningen er videreført.  

Likestilling

Det er ikke utført noe særskilt likestillings
arbeid i løpet av året, ut over et uttrykt ønske
om kvinnelige søkere ved utlysning av ledig stilling. Selskapet har 13 kvinnelige ansatte og 27
mannlige ansatte i faste stillinger. Styret består
av 9 menn, inklusive de ansattes representanter. Rådet består av 6 kvinner og 15 menn.

Økonomi

På grunn av høyere behandlet vannmengde,
svært høy strømpris og lavere egenproduksjon
av strøm enn forutsatt, var det et merforbruk
på 5,5 mill kroner til strøm.
Driftsutgiftene er 1,906 mill kroner lavere enn
budsjettert. I tillegg pågår arbeider som var
budsjettert for 2006 med til sammen 4,882
mill kroner, som er avsatt til fritt kapitalfond.  
Etter disponering av økt inntekt og midler til
styrets disposisjon og etter at renter og overføringer til fond er medregnet, får eierkommunene tilbakebetalt i sum kr 0,44 mill kroner.
Dette betyr at Oslo kommune skylder 1,43 mill
kroner, Bærum har krav på 1,79 mill kroner
og Asker har krav på kr 75.000.
Administrerende direktør er gitt fullmakt til å
foreta omdisponeringer innen driftsbudsjettet
og innen investeringsbudsjettet.
Administrasjonen har tilpasset seg den kommunale regnskapsstandarden for avgrensing
mellom drifts- og investeringsregnskapet fra
og med budsjettet for 2007. VEAS har tidligere
definert investeringer som innføring av helt nye

funksjoner. Omleggingen vil synes i budsjett og
regnskap ved at driftskostnadene blir lavere og
at kostnader til ordinær investering blir høyere
fra og med 2007.

Det ble i 2006 meldt 527 avvik. Gjennomsnittlig
lukketid var 2,5 måned, noe som er en forbedring fra året før.

Etter gjennomføring av konkurranse med forhandling om rammekontrakt på industrirørlegging, mekanisk og byggteknisk arbeid, ble det
gitt fullmakt til å inngå kontrakt. Arbeidet med
å etablere hensiktsmessige rammekontrakter
forutsettes å fortsette.

Det nye regnvannsrenseanlegget skal ferdigstilles og tas i bruk. Det skal etableres prosedyrer
for driften og det skal gjøres erfaringer med
hvordan eksisterende og nytt anlegg best kan
samkjøres.

For å utjevne belastningen, er det valgt å reversere/amortisere pensjonspremieavvik og -estimatavvik over 15 år.

HMS

Det blir arbeidet systematisk med HMS gjennom avviksrapportering, vernerunder, utvikling
og bruk av prosedyrer og ved eksterne kontroller.
Asker og Bærum brannvesen har gjennomført
branntilsyn. Det ble ikke registrert avvik.
Det er gjennomført en ekstern undersøkelse av
fjellforholdene på Holmen, ved Engervann og
VEAS. Det ble avdekket betydelig sikringsbehov
i tverrslag Holmen.
Det er gjennomført en beredskapsanalyse for
tunnel og det er mottatt rapport fra risikovurderinger utført av beredskapsetaten i Oslo
kommune. Dette danner grunnlag for videre
arbeid.
Det er gjennomført brannøvelse og beredskaps- og førstehjelpsøvelse.

Utsiktene for 2007

klargjøres, vurdering av framtidig håndtering
av gass må komme i gang, det skal legges fram
et strateginotat om påslipp til avløpsnettet og
det tas sikte på å arrangere åpen dag.

Stadig utvikling av styringsmålene i prosessen
og av krevd funksjon for utstyr, er viktig for å
oppnå rensekravet og skal, også i forbindelse
med FDVØ-prosjektet, ha særlig fokus i 2007.  
Det arbeides for å inngå en avtale før sommerferien om levering av et elektronisk FDVØ-system.
Systemet skal være tatt i bruk i løpet av året. En
forutseting for å få rask nytte av systemet, er at
objekter, dokumentasjon, rutiner og arbeidsprosesser er beskrevet og systematisert på forhånd.
Dette arbeidet skal ha framdrift hele året.  
Målet for egenproduksjon av strøm er 15 GWh.
Dette krever at tilførselen av slam til og gjennom anlegget styres godt og at gassmotoren
har minst 89% oppetid. Utskifting av to innløpspumper og ombygging av pumper, er de
tyngste bidragene til redusert strømforbruk.  
Antall utkallinger på vakt på grunn av feil skal
reduseres, først og fremst ved tiltak på slampressene.
Det skal etableres en seniorpolitikk.
Ved siden av dette, skal det bla forberedes en
søknad om akkreditering av prøvetakingen i
2008, arbeidet med tunnelsikring på Holmen



Administrasjonens driftsrapport
TILFØRSLER
Vann

m3

Det ble i 2006 behandlet 115,9 mill vann.
Tilførselen av avløpsvann, regnvann og snøsmeltevann til tunnelsystemet var 121,5 mill m3.
Av dette gikk 5,6 mill m3 regnvannsfortynnet
avløpsvann urenset i overløp. 5,5 mill m3 ble
ledet ut via overløpstunnelen til Lysakerfjorden,
0,05 mill m3 via overløp Bislettbekken under
Festningskaia i Oslo og 0,04 mill m3 via overløp
KLO ved Bjerkåsholmen.
I gjennomsnitt for de fem foregående årene
ble det tilført 106 mill m3, hvorav 103 mill m3
ble behandlet og 3,0 mill m3 gikk i overløp.
Året bød på både langvarig snøsmelting og en
fuktig høst.
Det ble gjennomført en omlegging av
VEAS rensedistrikt 31. august, ved at avløp
via Fagerlia utgikk og ble erstattet med
rensedistriktene Gladengveien, Helsfyr og
Rosenhoffgata.
I perioden 30.09-10.10 ble det mottatt
0,63 mill m3 avløpsvann over Fagerlia, som
avlastning ved driftsstans etter et havari ved
Bekkelaget renseanlegg. Dette skjedde i en
periode med mye nedbør og stor tilrenning.
Det bidro til noe økt overløp på Lysaker og
Bislettbekken, men det er vurdert at den økte
vannmengden ikke slo vesentlig ut i forhold til
rensegraden.



I 2006 ble det målt 930 mm nedbør på
Blindern. Gjennomsnittet for de fem foregående årene var 780 mm. Ved målestasjonen
Horni i Bærum, ble det målt 1166 mm, mot
942 som gjennomsnitt av målinger ved Dønski
i 2001 og 2002 og deretter ved Horni. I Asker
ble det målt 1127 mm, mot 924 som snitt for
foregående fem år.
Fordelingen av tilførslene mellom eierkommunene ble som følger:
Oslo
Bærum
Asker

2006
67,47%
23,05%
9,48%

2001-2005
66,3%
24,4%
9,3%

Avløpsmengden fra Røyken kommune var
1,318 mill m3. Gjennomsnittet for de siste fem
årene var 1,13 mill m3. Det ble tilført 0,224
mill m3 fra Nesodden, til sammenlikning med
0,21 mill m3, som er gjennomsnittet av tilførselen i 2004 og 2005.

Miljøgifter og andre uønskede tilførsler

Det er oppdaget flere tilfeller av ulovlige
utslipp av miljøgifter til avløpsnettet og VEAStunnelen. Gjennom den rutinemessige prøvetakingen på VEAS ble det oppdaget forhøyede
tilførsler av nikkel og krom. Etter rask kommunikasjon med eierkommunene ble utslippet
sporet til mottaket for septik i Frognerparken.
Takket være Vann- og avløpstetatens rutiner
for registrering, prøvetaking og analyser ble

den aktuelle septikbilen og henteadressen funnet. Forholdet ble politianmeldt.
Vann- og avløpsetaten i Oslo har arbeidet med
å finne årsaken til høye nivåer av kopper i
avløpsvann og slam på Bekkelaget renseanlegg
og periodevis på VEAS. Det høye nivået viste
seg å falle sammen med perioder med høye
bakterietall i vanninntaket fra Maridalsvannet.
For å sikre et hygienisk trygt drikkevann,
ble det dosert mer klor, noe som i neste
omgang ga utløsning av kopper fra kopper-rør.
Rutinene er endret. Når det nye drikkevannsanlegget på Oset står ferdig, vil kloring av vannet opphøre.

TILSTANDEN I
FJORDEN

Den gode dypvannsfornyelsen vinteren 20052006, gjorde at forholdene i indre Oslofjord
var meget gode i hele 2006. For Vestfjorden,
der utløpet fra VEAS går, var oksygeninnholdet
på 80-90 meters dyp mer enn 2 milliliter oksygen pr liter vann gjennom nesten hele året. Til
sammenlikning krever reker 1 ml/l vann for å
trives. Temperaturen i fjordens vannmasser er
klart over det normale. Fra 60 meters dyp og
ned til bunnen var den ca 1°C høyere enn normalt. Ved utgangen av året var egenvekten til
vannet ved terskeldypet i Drøbaksundet lavere
enn de dypereliggende vannmassene i indre
Oslofjord. Vilkårene for en ny dypvannsfornyelse er dermed ikke gunstige.

PROSESSEN
Nye krav

VEAS utslippstillatelse utløp 01.06.06. Deler av
den nye avløpsdelen av Forurensingsforskriften
trådte i kraft fra 01.01.06. Dette omfatter bla
kjøling av vannprøver ved prøvestedet, akkreditering av analysene av metaller i vann og
analyse av en rekke miljøgifter. Krav til sekundærrensing, som dokumenteres ved rensegrad
på KOF (kjemisk oksygenforbruk) og BOF5
(biologisk oksygenforbruk over 5 døgn), blir
innført fra 01.01.09. VEAS har valgt å innarbeide dokumentasjon av rensegraden for KOF
og BOF5 fra og med 2006.
Rensegraden for KOF ble 89% og for BOF5
95%. Overløp er da ikke medregnet.
Det er gjennomført anbudskonkurranse på
akkreditert analyse av organiske miljøgifter og
Arsen i vann, og avtale er inngått.
Den nye forskriften krever at prøvetakingen
skal være akkreditert i henhold til NS-ENISO/IEC-17025 innen 31.12.08. Arbeidet med
å forberede en søknad startet i 2006. En av
mange forutsetninger for riktig prøvetaking
er god kunnskap om utforming og drift av
anlegget og om prøvemediet. VEAS har deltatt
i sektorkomite P-12, som skal foreslå hvordan
standarden skal forstås ved prøvetaking på
kommunalt avløpsvann. Komiteens konklusjon
skal foreligge i januar 2007.

Kvalitetsarbeid er viktig og krever både tid
og kompetanse. Forhåpentligvis vil de mange
kravene som stilles til prøvetaking og analyse
komme miljøet til gode til en akseptabel kostnad.

av PAX var omtrent som året før, til tross for
høyere behandlet vannmengde. Totalforbruket
av JKL var bare 4% høyere enn budsjett til tross
for betydelig høyere behandlet vannmengde i
de rene kjemiske linjene.

Regnvannsrensing

Styringsmålet for nitrifikasjonen var 80%. I
gjennomsnitt for året ble det oppnådd 73%.
Viktigste årsaker til dette er høy feilfrekvens på
prosessblåsemaskinene og på ventilene knyttet
til vann- og luftstrømmene i nitrogenfjerningstrinnet i deler av året.

Utsprenging av anleggsatkomst og en fjellhall til
det nye regnvannsrenseanlegget startet i august.
Anlegget forventes å redusere årlig overløp
med om lag 80%. Det nye anlegget vil ha en
samlet kapasitet på ca 4 m3/s. Dette vannet vil i
første omgang bli pumpet fra innløpstunnelen
opp til det nye anlegget og passere rister. Det
er etter anbudskonkurranse inngått avtale om
kjøp av Actiflo-prosessen, som er en kompakt
kjemisk fellingsprosess med mikrosand og
lamellseparering, for behandling av inntil 2
m3/s i den ene halvdelen av det nye anlegget.
Det er ikke valgt prosessløsning for de siste 2
m3/s, ut over rister. Her ønsker VEAS å teste ny
teknologi.

Vannbehandlingen

Tilførslene av fosfor og nitrogen til tunnelsystemet var henholdsvis 382 og 2806 tonn.
Gjennomsnittet av tilførslene de fem foregående
årene var 379 tonn fosfor og 2481 tonn nitrogen. Målt tilførsel av nitrogen, særlig nitratnitrogen, er høyere enn foregående år. Mye
nedbør har bidratt til dette.
På grunn av stor tilrenning, ble hele 15% av
vannmengden behandlet i de to hallene som
ikke har nitrogenfjerning, mot 7,5% i 2005.
Det er i 2006 styrt etter samme mål for partikkelinnhold i vannet som året før, dvs 30 FTU ut
fra sedimenteringsbassengene. Totalforbruket

I perioder er prosessen alkalitetsbegrenset. I
påvente av at det nye drikkevannsrenseanlegget
på Oset settes i drift, blir det gjort forsøk på
VEAS med å blande marmorgrus inn i lecamaterialet for å binde frigjort syre fra bakteriene.
Fosfortilgangen til de biologiske prosessene
har vært tilfredsstillende.
Denitrifikasjonsprosessen har fungert godt med
en gjennomsnittlig denitrifikasjons- grad på
88%, som året før.
Tilstrekkelig vask av de biologiske filtrene er
vesentlig for god omsetning. Det er en utfordring å oppnå god effekt av vask med minst
mulig vann- og energiforbruk. Trykket under
filterbunnen er en indikator på tilstanden i
filtrene og effekten av og behovet for vask blir
i dag vurdert ut fra dette. Vaskevannsforbruket
i forhold til behandlet vannmengde var 12,4%
mot 14,3 året før.
In-line analysatorene er vesentlige for styringen
av prosessene og for forbruket av kjemikalier



og energi. Ved siden av gode rutiner, blir det
stadig testet ut nye instrumentmodeller for å se
om de kan oppnå stabile målinger med redusert drifts- og vedlikeholdsbehov.
VEAS erfaringer med det biologiske rensetrinnet ble presentert på en IWA-konferanse om
biofilm-prosesser i Amsterdam.

Strippinganlegget

Det er fjernet vel 400 tonn nitrogen i strippinganlegget mot 353 tonn året før. Dette
utgjør 14,7% av innkommende nitrogen.
Virkningsgraden på anlegget var i gjennomsnitt
83%.
Innholdet av organiske forbindelser, målt
som TOC (Total organisk karbon), har holdt
seg godt under YARAs grenseverdi, men var
i en periode nær og over varslingsrensen.
Lufting av det utråtnete slammet er ikke fullt
ut ferdigstilt. Det er ventet at luftingen vil
redusere innholdet av de organiske forbindelsene som følger ammoniakken gjennom
slambehandlingen og strippingen helt ut i
produktet.

Slambehandlingen

Styringsstrategien for slammet har fått et enda
sterkere fokus på energiutnyttelse. For å kunne
utnytte gassmotorens kapasitet og produsere
mest mulig strøm, må gassproduksjonen være
høy og stabil. Dette betyr igjen at tilførselen
av slam til anlegget må være stabil, noe som
særlig er en utfordring i perioder med stor
tilrenning og lagring av både vann og slam i
tilførselssystemet.
I 2006 har gassproduksjonen i perioder vært



for lav. Dette skjedde i snøsmelteperioden og i
de kraftige nedbørsperiodene i høst.
Det er også nødvendig å ha god styring på
slamstrømmen gjennom anlegget. I forbindelse
med dette har det vært testet ut nye tørrstoffmålere uten radioaktiv kilde, og installeringen
av slike målere pågikk ved slutten av året.
Tørrstoffinnholdet i slammet som pumpes via
den nye rørvarmeveksleren til utråtningsanlegget hadde et gjennomsnitt på 6,5%, mot 6,1%
året før. Dette betyr at en mindre mengde vann
skal varmes opp. Dette bidrar til redusert energibehov. Forbedringene ligger i tekniske tiltak
og rutiner.
Tørrstoffet i det avvannete slammet ble i snitt
56,0%. Det var forventet at den planlagte overhalingen av pressene skulle gi et gjennomsnitt
på minst 58% i siste halvår.

Laboratoriet

Instrumentet for analyse av KOF (kjemisk oksygenforbruk) ble skiftet ut og det nye instrumentet er godkjent av Norsk Akkreditering.
Instrumentet for analyse av Kjeldahl-nitrogen
måtte byttes ut, fordi både HMS-forhold,
driftssikkerhet og tidsbruk på det gamle
instrumentet ikke lenger var tilfredsstillende.
Innkjøringen av det nye instrumentet tok mye
tid, på grunn av feil. Leverandøren løste dette
etter hvert, og dokumentasjonen er sendt til
Norsk Akkreditering.
Det er gjort et omfattende arbeid med en søknad
om akkreditering av tungmetallanalyser i vann og
denne sendes i løpet av januar 2007. Det ble søkt
om og innvilget dispensasjon av Fylkesmannen til

å utføre analysene av metaller i vann uten akkreditering mens akkrediteringsarbeidet pågår.
Laboratoriet har deltatt i sammenliknende
laboratorietester (SLP) på vann, kalk og slam.
Resultatene er meget gode.
Norsk Akkreditering har hatt en dokumentgjennomgang av laboratoriets kvalitetssystem.
Systemet ble godkjent uten avvik.

TEKNISK DRIFT
Tunnelen

Hydraulikksystemet på luke Engervann er skiftet ut. Det vurderes tiltak for å sikre enklere
manøvrering av denne luken ved strømutfall.
Det er gjennomført en ekstern kartlegging av
tilstanden til tunnelene ved Engervann, tverrslag
Skytterdalen og tverrslag Holmen. Det arbeides
videre i 2007 med oppfølging av rapportene.

Vannsiden

Innløpspumpene på VEAS har vært i drift i snart
25 år, og er holdt systematisk og godt ved like.
Det var i 2006 nødvendig å bytte sugestusser.
Fire av de gamle pumpene blir flyttet til det
nye regnvannsrenseanlegget. Det settes inn nye
pumper til erstatning for disse. Det er gjennomført anbudskonkurranse på levering av
to pumper i 2006 og opsjon på levering av to
til. De nye pumpene håndterer sand og søppel
bedre og er mer energieffektive. Erfaringene
fra Frognerparken pumpestasjon, hvor det har
blitt satt inn slike pumper i 2006, har vært nyttig
for VEAS planlegging av installasjonen, som blir
fullført i 2007.

Det er gjennomført anbudskonkurranse på
levering av rister. To rister blir installert i 2007.
De nye ristene, som har hullplater, forventes
å være mer effektive og mer robuste enn de
gamle trapperistene. To gamle rister blir flyttet
til regnvannsrenseanlegget, hvor belastningen
vil være mindre.
Det er nødvendig å etterfylle gjennomsnittlig
1% filtermateriale/lecamateriale i året. Dette er
en arbeidskrevende operasjon. Lageret, hvor
filtermaterialet lagres vått, er bygd om for å
lette videre pumping og det er etablert en kranbane for enklere flytting av utstyr.
Blåsemaskinene til nitrifikasjonsfiltrene har
hatt stor feilfrekvens. Blåsemaskinene er overhalt av leverandør og VEAS har utført programendringer som har gitt betydelige forbedringer.
I januar 2007 vil det også bli gjennomført finjustering og opplæring med leverandøren, som
omsider har kapasitet til dette.
Det er startet en gjennomgang og vurdering av
hvordan de 500 ventilene i prosesshallene skal
overhales, evt byttes i årene som kommer.
To av de 12 pumpene som pumper vann opp
gjennom denitrifikasjonsfiltrene har blitt bygd
om for å redusere energiforbruket og for å
kunne styre vannpumpingen bedre. I 2007 vil
ytterligere 7 pumper bli bygd om.

Slamsiden

De to slamsilene/fillepellerne mellom sedimenteringstankene og fortykkertromlene,
har hatt for liten kapasitet ved stor tilførsel av
slam. Etter utråtningsanlegget har det vært tre
tilsvarende slamsiler. En av de tre slamsilene

ble flyttet og det ser ut til at anlegget nå har
tilfredsstillende kapasitet. Tilvirkning av nye slitedeler til slamsilene blir fullført i 2007.
Slamfortykker 1, som er utjevningstanken
foran utråtningsanlegget, er bygd om for å lette
videre pumping. Dette omfatter både utformingen av selve tanken og av rørføringen videre.
Røreverket i tanken er overhalt. Slitasjen på
pumpen har blitt betydelig redusert, ved at
undertrykket bak pumpen er redusert. Tanken
har også fått overdekning med duk, til erstatning for plater som var tunge å betjene.
For å stoppe utråtningsprosessen i slammet, er
det er etablert lufting i kanalen mellom råtnetankene og buffertanken og det skal etableres
lufting i bunnen av buffertanken. Det er gjennomført en ekstern vurdering av betongen på
toppen av utråtningsanlegget. Rapporten danner grunnlag for å gjennomføre tiltak i 2007.
Det var forventet at overhalingen av platetransportørene ville redusere feilfrekvensen
på og antall vaktutkallinger til pressene. De
forventete forbedringene ble imidlertid ikke
sett. Nærmere gjennomgang viste at helheten til
platetransportfunksjonen ikke var tilstekkelig
ivaretatt og at uheldig materialvalg medførte
deformasjon av noen komponenter. Det ble
startet et intensivt arbeid med å gjennomgå
konstruksjonen av og funksjonen til platetransportørene og beskrive nødvendige tiltak.
Behovet for utskifting av membranplater er relativt stabilt. Det er testet flere beleggtyper på aluminiumsplater i 2006, men et belegg som både
har gode slippegenskaper og lar seg kombinere
med produksjonen av platene, er ikke funnet.

Inntil et tilfredsstillende belegg blir funnet og tatt
i bruk, må det benyttes duker på aluminiumsplatene. Dette medfører ekstra arbeid og er ikke
optimalt for pressenes funksjon.
Det er brukt sitronsyre til vask av pressene
og ved slutten av året startet testingen av det
halvautomatiske systemet for tillaging av syreløsningen.
Det er gjort en rekke tiltak i forhold til arbeidsmiljøet i avvanningshallen. Avtrekkskapasiteten
og kjølekapasiteten for ventilasjonsluften er
økt. Pressene er ferdig innbygd og det er etablert støvoppsamlingsutstyr ved utlastingen
av slam fra silo til bil. Det pågår vurdering av
hvordan støykilder kan isoleres og/eller flyttes.
Området hvor innløpsrister, slamsiler, ristgodspresser og transportbånd for ristgods er
plassert, trenger en gjennomgående opprusting. Dette må sees i sammenheng med framtidig endret behandling av ristgods og silgods.
En første vurdering ble gjennomført i 2006.

ELEKTRO, DATA OG
ENERGI

Kommunikasjonen med tunnelsystemet var tidligere basert på Telenors lavhastighetssamband.
Etter at det ble lagt ned, ble det etablert bredbåndssamband. Både bredbåndssambandet og
det mobile reservesambandet hadde høy feilfrekvens. Leverandørene har gjort tiltak og begge
systemene fungerer nå tilfredsstillende. Begge
systemene er imidlertid avhengig av internett.
Tiltak for å håndtere dette er under uttesting.



Systemavdelingen har deltatt i ombyggingen av
Frognerparken pumpestasjon, hvor det også
er etablert ny PLS. Det har vært en utfordring
å sikre kommunikasjon med og styring av stasjonen i deler av ombyggingsperioden. Arbeidet
med nye Frognerparken pumpestasjon skal
fullføres i 2007.
Utskiftingen av driftskontrollsystemet skulle være
fullført i 2005. Leverandøren har gjort en rekke
tiltak for å bedre stabiliteten og har løst påpekte
mangler på systemet. Ved årsskiftet pågår en 6
måneders testperiode, som må gjennomføres
uten driftsstans for at siste del av kontraktsummen, fratrukket dagbøter, skal bli utbetalt.
Det legges mye arbeid i å finne feil i gamle
programmer og finne bedre løsninger på gamle
problemstillinger. Slike forbedringer bidrar til
å redusere antall vaktutkallinger og til å styre
prosessen og innsatsfaktorene bedre. Dette
arbeidet krever god kompetanse både om programmering og om prosesser og utstyr.
Noen PLS-er har hatt en belastning på over
80%, noe som øker faren for havari/feil.
Utskifting av eksisterende PLS-er med ny teknologi har startet og vil pågå over flere år. Dette
er en tung aktivitet som også krever oppgradering av kompetansen.
VEAS hadde en målsetning om å produsere 15
GWh strøm i 2006, mens resultatet ble 13,15
GWh. Dette er 1,3 GWh lavere enn året før og
skyldes at leverandøren hadde to ikke planlagte
driftsstans på gassmotoren og at VEAS gassproduksjon i perioder var for lav.
For å oppnå en høy andel egenprodusert strøm,
er det både nødvendig å produsere mye strøm og
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redusere forbruket av strøm. Innløpspumpene
og pumpene mellom nitrifikasjons- og denitrifikasjonsfiltrene, DEN-pumpene, står for en stor
andel av strømforbruket. Det er i 2006 utredet og
besluttet ombygging av DEN-pumpene for å redusere strømforbruket. Pumpene kan etter ombyggingen styres slik at vannmengden gjennom denitrifikasjonsfiltrene blir jevnere, noe som vil være
gunstig for prosessen. De nye innløpspumpene
forutsettes å ha høyere virkningsgrad. I tillegg til
de tunge strømforbrukerne, er det en lang rekke
mindre forbrukere med mulighet for ENØK-tiltak,
noe som må håndteres over tid.
Utnyttingsgraden av energien i gassen som
produseres på VEAS er beregnet å være 88%
i 2006. Da er både utnyttelsen som strøm og
som varme tatt med.
Systemavdelingen er involvert i de fleste endringer, fornyelser og nyanlegg. I 2006 har
det bla vært arbeidet med automatisk varmtvannsvasking av ristgodspresse, utskifting av
brannvarslingsanlegget i administrasjonsbygget,
omlegging av evakueringsalarm i fjellanlegget, flytting av en slamsil/fillepeller, fornyelse
av myk-startere på innløpspumpene og ny
lukestyring på Engervann. Det har fortsatt vært
arbeidet med omlegging av tegningsarkivet for
elektro og tilknytning til driftskontrollsystemet.
Det har også vært omfattende aktivitet for å
lage anbudsdokumenter på elektroleveransene
til regnvannsrenseanlegget.

DISPONERING AV
SAND, RISTGODS OG
SLAM

I løpet av 2006 ble det kjørt ut i alt 27.307
tonn VEAS-jord, av dette ble 72,8% kjørt direkte til mottakere i jordbruket. Det er kjørt i alt
3.751 tonn til Isi mellomlager, 2.902 tonn til
mellomlagring ved Skolt pukkverk og 688 tonn
til mellomlager på Yggeseth.
75 tonn slam som ikke oppnådde fullstendig hygienisering, er etter avtale levert til Lindum Gjenvinning
AS for behandling og sluttdisponering.
Pr 31.12.2006 var status for VEAS-jord på mellomlager følgende: Isi 2.234 tonn, Yggeseth
688 tonn og Skolt 1.873 tonn.
Det er levert 569 tonn vasket sand fra sandfang
til toppdekke på Røyken grovfyllplass og 1.572
tonn ristavfall til behandling i bioceller på
Lindum ved Drammen.

UTADRETTET
VIRKSOMHET

Som mottaker og bruker av behandlet avløpsslam, er landbruket en viktig samarbeidspartner. Etter invitasjon fra VEAS, ble det i samarbeid med NORVAR holdt møte med ledelsen i
Norges Bondelag i januar. Her ble det tatt opp
aktuelle temaer av felles interesse.
Gjennom det europeiske bransjesamarbeidet
EUREAU, har VEAS tilgang til et verdifullt nettverk. EUREAU representerer alle medlemsland
i EU samt EFTA-landene, og forsyner en befolk-

ning på 450 millioner med vann- og avløpstjenester.
VEAS var vert for et EUREAU-møte i Oslo i juni,
med 40 deltagere fra hele Europa. Det blir
stadig viktigere å samordne innspill i forhold
til nye direktiver fra EU-kommisjonen og bygge
relasjoner med andre sentrale aktører.
Flere ulike forskningsinstitusjoner har ønsket
samarbeid med VEAS for prøvetaking og analysering av avløpsvann og slam:
• VEAS deltar i et prosjekt støttet av Forskningsrådet med tittel
Pharmafate. Prosjektet utføres av NILU/
Universitetssenteret på Svalbard. Som
navnet sier er målet å finne ut legemidlers
skjebne i miljøet.
• Pharmatreat. Prosjektet er støttet av
Forskningsrådet og ledes av NIVA. Også her
er VEAS bedt om å bidra, fordi avløpet fra
sykehusene i Oslo og Bærum ledes til VEAS.
Målsetningen er å si noe om i hvilken grad
vannrensingen fjerner eller påvirker de
ulike legemidler som allerede er sluppet ut
i avløpsnettet. Også SFT deltar i dette prosjektet.
• Statens Strålevern deltar i et nordisk samarbeidsprosjekt. Her er VEAS bedt om å bidra
med vann- og slamprøver.
• NVH masteroppgave hygiene/ smitte. En
mastergradsstudent har gjennomført en
risikovurdering av smitteoverføring som
følge av utslipp fra veterinærmiljøene på
Adamstua via avløpsnettet til avløpsslam og

gjødsel. VEAS har bistått med informasjon
og innspill underveis. Konklusjonene vil bli
tatt opp med de ansvarlige institusjoner.
Like før jul kom Stortingsmeldinga St.meld. nr.
14, (2006-2007) ”Sammen for et giftfritt miljø
– forutsetninger for en tryggere fremtid.” Dette
er Miljøverndepartementets tilråding, som
skal til behandling i Stortinget. NORVAR er én
av interessentene som skal presentere sitt syn
overfor Miljø- og energikomitéen. Meldinga
inneholder mye som berører VEAS direkte og
indirekte, bla omtales utslipp av legemidler,
utslipp fra sykehus og avløpsslam.
Forurensingsforskriften med nytt avløpskapittel gir kommunene et større ansvar for selv å
regulere påslipp fra virksomheter til det offentlige avløpsnettet. Advokat Christian Hambro
ble engasjert for å utrede hvordan nye bestemmelser burde innvirke på VEAS krav overfor
eierkommunene, og kommuner med leveringsavtale, til avløpsvannets sammensetning, og
hvordan kommunene i neste omgang regulerer
påslipp til det kommunale avløpsnettet. Det ble
også innhentet kommentarer til rapporten fra
advokat Guttorm Jakobsen. En egen arbeidsgruppe med deltagelse fra eierkommunene er
etablert for å arbeide videre med disse problemstillingene.

ORGANISASJONEN

En mekaniker sa opp sin stilling og sluttet i
august. Det ble utlyst en stilling som driftsoperatør og det ble ansatt to operatører som tiltrer
i 2007. En medarbeider har søkt om AFP og
slutter i 2007.
En lærling besto prøven som automatiker.
Det ble tatt inn en ny, slik at VEAS også i 2006
har hatt to automatikerlærlinger. Det har vært
engasjert unge sommerhjelper fra nærområdet.
Det totale sykefraværet var 4,6% eller 458
dager, mot 680 dager i 2005. Sykdom med lenger varighet enn 14 dager, utgjorde 217 dager
(2,2% av tiden). Sykdom med egenmelding,
1-5 dager, utgjorde 91 dager (0,9% av tiden),
mot 111 dager i 2005. Fravær på grunn av sykt
barn eller barnepasser var 49 dager (0,5% av
tiden).
Det har vært engasjert en laboratorieingeniør i
deler av året, som vikar ved sykdom.
Assisterende direktør er konstituert som administrerende direktør fra 28.11.06 og i alle
fall fram til 15.05.07 på grunn av sykdom i
administrerende direktørs nærmeste familie.
Dette og annet sykefravær i ledergruppen, har
økt arbeidsmengden på øvrig organisasjon.
Tidligere administrerende direktør arbeider
i stab med ulike tekniske og prosessmessige
problemstillinger.
Det ble satt konkrete mål på antall vaktutkallinger. Til tross for forbedrete oppfølgings
systemer og rutiner har antall vaktutkallinger
vært for høyt. Årsakene er kjent. Noen tiltak vil
ta tid å gjennomføre.
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Det er gjennomført dokumentert opplæring i
personkurv på truck i henhold til maskinforskriften for 22 ansatte. To ansatte har deltatt
i 5 dagers HMS-opplæring og ledelsen har
gjennomgått obligatorisk opplæring i HMS og i
den nye arbeidsmiljøloven. Det er gjennomført
opplæring i instrumenter på laboratoriet.
13 medarbeidere inngikk avtale med et treningssenter med støtte fra VEAS. Ordningen blir
videreført i 2007 med målsetning om at enda
flere skal være fysisk aktive.
16 personer er belønnet med til sammen kr
26.500 for forslag til forslagskassa.
Det har ikke vært særskilt AKAN-aktivitet i
2006, ut over at AKAN-kontakten har deltatt i
den årlige AKAN-konferansen.

HMS, VERNEARBEID
OG KVALITETSSYSTEM

Det er gjennomført 19 vernerunder, to hovedvernerunder og to møter i HMSU (Helse-,
miljø-, og sikkerhetsutvalget). Det er etablert
VSU (Verne- og sikkerhetsutvalg) i forbindelse
med utbyggingen. Det er gjennomført aktiv
oppfølging av hovedvernerundene. Det er
registrert 5 nesten-ulykker og 3 hendelser med
lettere personskade. Samarbeidet med Eiker
Bedriftshelsetjeneste fungerer godt. Det er
gjennomført helse- og trivselsundersøkelse.
Alarmen for evakuering av anlegget er oppgradert. Prosedyrene som beskriver tiltak og
ansvar i nødsituasjoner er gjennomgått og

12

repetert. Det er gjennomført en beredskaps- og
førstehjelpsøvelse. Gjennomføringen og erfaringene er dokumentert og blir fulgt opp.
Brannvarslingsanlegget i administrasjonsbygningen er fornyet. Det er gjennomført en
brannøvelse i samarbeid med Asker og Bærum
brannvesen. Dette var nyttig for begge parter.
Erfaringene er dokumentert i egen rapport og
blir fulgt opp.
Det er gjennomført en analyse av beredskapen
på tunnelsystemet. Det er mottatt en rapport
som danner grunnlag for videre arbeid og
tiltak, sammen med materiell mottatt fra beredskapsetaten i Oslo kommune.
Arbeidet med et eksplosjonsverndokument for
utråtningsanlegget er startet opp og skal være
avsluttet i første tertial i 2007. Egne ansatte deltar aktivt i arbeidet.
Det ble godkjent 24 prosedyrer i 2006, i
hovedsak innen prosess og HMS.
Det er utarbeidet en prosedyre med sjekklister
for sikker jobb analyse.
Det er besluttet å gjerde inn kalksilo og metanoltank. Inngjerdingen ble bestilt, men arbeidet måtte utsettes fordi det ikke lykkes å gjøre
en avtale med grunneier om disponering av de
berørte arealene. Det er beskrevet og avklart
med Asker kommune hvordan kyststien skal
legges om, slik at publikum blir ledet utenom
kjemikalieanleggene. Dette fullføres når
anleggsarbeidet i forbindelse med regnvannsrenseanlegget er ferdig.

Systemet for rapportering av avvik brukes
aktivt. Systemet omfatter melding av feil og
forbedringsforslag. Det ble i 2006 meldt 524
avvik, 70 flere enn året før. Dette skyldes bla at
laboratoriet fra og med 2006 bruker det felles
avvikssystemet. Gjennomsnittlig lukketid for
avvik meldt i 2006 var 73 dager, mot ca 120 i
2005. Lukketakten er likevel ikke tilstrekkelig
til å holde tritt med meldetakten. Dette skyldes
at avvik som det er besluttet å ikke gjøre noe
med på kort sikt, blir stående åpne. Det blir
systematisk gitt tilbakemelding om lukking av
avvik.
Etter gjennomført internt forprosjekt, ble det
besluttet at VEAS skal etablere et elektronisk
FDVØ-system. (Forvaltning, Drift, Vedlikehold
og Økonomi). VEAS behov for og krav til et
system er grundig gjennomgått og beskrevet i
løpet av året og anskaffelsen er ved årsskiftet
ute på åpent anbud. Alle avdelinger har vært
involvert i prosjektet. En rekke arbeidsgrupper
forbereder implementeringen av systemet.
Arbeidet med å kartlegge de organisatoriske
prosessene i VEAS har fortsatt i 2006. Ved årsskiftet er halvparten av prosessene beskrevet
og godkjent. Denne aktiviteten har blitt prioritert noe ned til fordel for FDVØ-prosjektet.
Samtidig er arbeidet med å utvikle et FDVØsystem viktig i forhold til å ivareta og forbedre
kvaliteten i organisasjonen. Utviklingen av kvalitetssystemet og FDVØ-systemet henger naturlig
sammen. Dette arbeidet gir ny kunnskap om
måten vi arbeider på og har gitt en rekke innspill til forbedringer.

ØKONOMI

Eierkommunene har gitt garantier for lån i
forbindelse med utbyggingen av regnvannsrenseanlegget, og det er tatt opp lån etter anbudskonkurranse.
Det er tatt i bruk et nytt, egenutviklet system
for oppfølging av kostnader i forhold til planer,
budsjett og regnskap. Hele organisasjonen
bruker dette og det har forenklet kostnadsoppfølgingen og budsjettarbeidet betydelig.
Systemet er EXCEL-basert. Det er forutsatt at
det elektroniske FDVØ systemet skal overta
denne funksjonen.
Det er innført nye rutiner for innkjøp, med
etablering av gjennomgående skjema og sjekklister. Rollene gjennom anskaffelsesprosessen
er gjennomgått og presisert.
Ved budsjettarbeidet høsten 2006 ble budsjettet
for 2007 lagt om til God kommunal regnskapsskikk (GKRS) nr 4.

Hva koster det for ÉN person å få
avløpsvannet behandlet* på VEAS?

0,88 kr pr. dag
Til sammenlikning:
Oppvarming av vann til én dusj**:
2,30 kr
1 liter melk: 11,00 kr
1 eple: 2,00 kr
1 trikkebillett: 20 kr
**: 50 liter vann, oppvarmet fra 10°C til 40 °C,               
0,00116 kWh/l °C, strømpris 0,50 kr/ kWh

I løpet av én dag:
Driftskostnader: 0,58 kr
Totale kostnader (inkl kapitalkostnader): 0,88 kr

I løpet av et år:
Driftskostnader: 210 kr
Totale kostnader (inkl kapitalkostnader):
322 kr

Driftskostnader 2006:
91,5 mill.kr.

Totale kostnader (inkl. kapitalkostnader) :
140,70 mill.kr.
Antall personer tilknyttet VEAS via avløpssystemet: 436 800

* Det vil si:
• bringe næringssaltene ut til jordbruket
• bringe rent vann ut
på dypet i fjorden
• sørge for
tilfredsstillende
håndtering av avløpssøppel
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Nøkkeltall for 2006
Anlegget
Tunnelsystemet

Transporttid
Pumper

Rister
Sandfang
Flokkulering
Sedimenteringsbasseng*
Sedimenteringsbasseng**
Nitrifikasjonsfilter**
Denitrifikasjonsfilter**
Fortrykkere
Råtneanlegg

Slampresser
Dyputslipp
Innlagringsdyp

Avrenningsfelt og tilførselssystem
lengde
42,3 km
lagringsvolum v/4 m3/s
187.000 m3
lagringsvolum v/7,5 m3/s
137.000 m3
fra Majorstuen til Slemmestad
ca. 5 timer
8 stk hvorav 2 turtallsregulerte
Kapasitet uten oppstuvning
8x920 l/s=7.360 l/s
Kapasitet med 10m oppstuvning
8x1050 l/s=8.400 l/s
4 stk. 3mm spalteåpning
4 stk. totalt volum
2.100 m3
Ved hjelp av luft i sandfang
2 stk. 15.7m x 91,2m x 3,6 m dype
10.300 m3
6 stk. 15.7m x 17,7m x 10,5 m dype
17.500 m3
2
24 stk 87m , 4 m filterdybde
24 stk 65m2, 3 m filterdybde
2 stk fortrykketromler med 1 stk utjevningstank 1.500 m3
1 stk råtnetank 6000 m3 (600-2000 m3 volum benyttes) hvor alt
slam surgjæres
3 stk etterfølgende råtnetanker á 6000 m3 hvor biogass produseres
Samlet oppholdstid for slam i råtneanlegget er ca 25 døgn.
4 stk à 120 kammer
1,5 x 1,5 m
4 difffusorer dybde
40-55 m
25-35 m

*) Brukes kun til rensing av regnvannsfortynnet avløp.
**) I bruk hele tiden.
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Nedbørfeltets areal
Personer
Tilknyttet ledningsnettet
Gj.sn. vannforbruk i 2 våteste uker
i mars og oktober
Vannforbruk i året
Lev. mengde avløp i gj.sn. av
2 våteste uker
Lev. mengde avløp i gj. sn av
2 tørreste uker
Gj.sn. vannforbruk i tørreste ukene
juli og august
Total avløpsmengde til tunnelsystemet
Septiktanker, tette tanker og
slamavskillere pr. 31.12
Levert septikmengde
*)
**)

Gjelder hele Oslo
Etter endring i soner 31.08.06

Oslo
**80
**270 000
**760

Bærum
40
104 513
527,9

Asker
33
50 000
269

mill. m3
mill. m3

*1,7
*93,72

0,32
17,6

0,15
8,5

0,10
1,10

mill. m3

3,06

1,56

0,53

0,06

5,21

mill. m3

0,97

0,326

0,13

0,02

1,4

mill. m3
mill. m3

1,8
80,96

0,35
27,66

0,15
11,38

0,07
1,32

stk.
m3

1.000
7 828

640
5 635

510
3 074

940
521

km2
ant.
km

Røyken Nesodden
16
2,5
10 500
1 795
67
32,4

Totalt
436 800

0,22

121,5

101

3.191
17 058

Tilførsler og utslipp

Langtidsoversikt over tilførsler og utslipp
Avløp behandlet
Overløp
Tot-P inn VEAS
Tot-P ut VEAS
Tot-P overløp
Rensegr Tot-P eks. overløp
Tot-N inn VEAS
Tot-N ut VEAS
Tot-N overløp
Rensegr 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

2002
97,2
4,6
369
21
6,6
94,3
2 332
589
50
75
16 718

2003
101,6
1,6
371
23
2,7
93,7
2 311
554
22
76
17 012

2004
106,0
3,2
377
25
5,2
93,4
2 564
720
43,3
71,9
19 562

2005
100,5
2,1
361
31
2,1
91,5
2 481
774
21,5
68,8
19 909

2006
115,9
5,6
376
28
5,7
92,6
2 754
825
52,4
70,1
17 057

67,0
23,6
9,4

65,3
25,2
9,5

65,9
25,0
9,0

68,2
23,0
8,7

67,5
23,1
9,5

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

756
851
756
22 717
3 766

930
1166
1127
24 026
3 790

Avløpsmengde
Fosformengde
Totalt organisk karbon
Totalt nitrogen
Totalt oksygenforbruk,
TOF dypvann

fra VEAS

mill m3
tonn
tonn
tonn

Til VEAS
115,9
376
8 641
2 754

tonn

24 026*

3 790**

28,0
1 145
825

Rensegrad%
Overløp eks overløp inkl overløp
5,6
5,7
93
91
148,1
83
82
52,4
70
69
427*

84

83

*) 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  

Gjennomsnittskloakken til/ut fra VEAS 2006
pH*)
Suspendert stoff (SS)
Alkalitet*)
Total organisk karbon (TOC)
Biologisk oksygenforbruk (BOF5)
Kjemisk oksygenforbruk /KOF)
Total-fosfor (Tot-P)
Total nitrogen (TKN+NOX)
Ammonium*)
*)

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

Inn
7,2
219
2,6
75
120
336
3,2
24
11,8

Ut
7,2
6,1
1,6
12
5
32
0,24
7,1
3,6

Beregnet som middelverdi av ikke-korrigert innløpsprøve.
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Langtidsoversikt over forbruk og produksjon
Avløp behandlet
  behandlet i kjemisk og biologisk rensetrinn
  kun gjennomgått kjemisk behandling
Energi tunnel
Energi Veas
Energi pr. m3 Veas
Forbruk jernklorid (JKL) vann + slam
Forbruk PAX*)
Forbruk polymer til vann og fortykker
Økonomiske PAX-ekv**
Forbruk polymer avvanning
Forbruk metanol
Forbruk brent kalk til vann og slam
Forbruk salpetersyre
Sand, bark o.l.
Rent vann
Sjøvann
Utkjørt slam
Utkjørt ristgods og / sand
Produsert ammoniumnitrat
*)

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

2002
97,2
87,8
9,3
4,26
34,72
0,36
3 432
3 619
36
63
33
3 337
3 443
2 736
2 620
14 344
0,8
29 634
2 337
3 568

Egenprodusert energi

2003
2004
2005
2006
101,6
106
100,5
115,9
91
95,5
93
100,4
10,6
10,5
7,5
15,5
4,03
4,4
4,1
4,3
34,77
33,4
34,3
35,3
0,34
0,32
0,34
0,30
3 004
3 225
3 035
3 650
3 126
3 040
2 808
2 862
32
31
32
33
53
51
51
45
31
36
30
31
3 518
3 108
3 262
3 414
3 353
3 242
3 416
3 360
2 808
2 810
2 535
2 855
320
1 520
1 765
840
8 346
5 580
3 228
3 917
0,5
0
0,16
0,2
26 984 27 212 26 584 27 307
2 171 1660/414 1603/456 1572/569
4100
4 098
3 541
4 091

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

Nm3
GWh
GWh
GWh
%

2002
2003
2004
2005
2006
7 905 000 8 520 000 8 888 000 9 429 000 9 689 000
51,4
55,4
57,8
61,3
63,0
10,6
12,5
12,2
14,6
13,15
34,7
36,4
38,8
39,7
42,4
88
88
88
89
88

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

tonn
%

2002
29 634
51,5

2003
26 984
53,9

2004
27 212
54,2

2005
26 548
55,8

2006
27 307
55,8

%
%
tonn
%
%
%
tonn

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

41
63,2
10 913
84
16
0
1 603/456

40
64,3
11 223
73
27
0,3
1 572/569

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) x vannmengde.

Tungmetaller i avløpsvannet*
2006

Energiforbruk
Innløpspumper
Vannbehandling
Slambehandling
Ventilasjon
Tot. forbruk Veas

mill.
mill.
mill.
mill.
mill.

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

2002
8,68
15,11
9,20
1,73
34,72

2003
8,95
14,89
9,26
1,67
34,77

2004
9,04
13,56
9,06
1,75
33,41

2005
9,45
13,95
9,23
1,71
34,34

2006
10,09
14,43
9,22
1,59
35,33

Herav egenprodusert

mill. kWh

10,61

12,50

12,16

14,55

13,15

Frognerparken
Tunnel

mill. kWh
mill. kWh

3,86
0,40

3,68
0,35

4,05
0,35

3,76
0,35

3,95
0,35
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Arsen (As)
Bly (Pb)
Kadmium (Cd)
Kopper (Cu)
Krom (Cr)
Kvikksølv (Hg)
Nikkel (Ni)
Sink (Zn)

kg
tonn
kg
tonn
tonn
kg
tonn
tonn

Til VEAS
188
0,63
16,9
12,2
0,47
15,7
0,62
13,0

Fra VEAS
53,6
0,10
7,27
1,43
0,10
1,40
0,35
3,13

*) Fra 01.01.2006 beregnes verdier under deteksjonsgrensen som halve deteksjonsgrensen.
Dette gjelder for Cd i utløp.

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

Grenseverdier
(80)*
(2)*
(650)*
(100)*
(3)*
(50)*
(800)*

Totalkostnad for rensetjenester 2006 i mill. kr.

2002
30

2003
29

2004
29

2005
28

2006
26

Tunnel, bygg og fjellanlegg, avskrevet
Maskiner og utstyr, avskrevet

0,9
464
17
1,3
14
325

1,0
481
16
1,1
13
347

1,0
478
16
1,1
16
361

0,97
501
21
0,88
12
360

0,87
504
21
0,85
16
364

Driftskostnader
SUM

2004
106,0
11,3
2,2
86,9
0,82
113,3
90,0
0,85

2005
100,5
9
2,7
86,3
0,86
114,9
88,2
0,88

2006
115,9
7,1
2,5
91,5
0,79
117,4
91,5
0,79

25,53
25,66
91,51
140,70

*) 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

2002
mill. m3
97,2
mill. kroner
15,7
mill. kroner
3,3
mill. kroner
85,9
kroner
0,88
2006
109,9
i mill. 2006-kroner 91,8
2006-kroner
0,94

2003
101,6
13,5
5,7
86,3
0,85
111,6
90,8
0,89

Kostnad pr forurensningsmengde
Totale årlige kostnader/m3 avløp
Totale årlige kostnader/tonn P fjernet
Totale årlige kostnader/tonn TOF dypv. fjernet
Driftskostnader/m3 avløp
Driftskostnader/tonn P fjernet
Driftskostnader/tonn TOF dypv. fjernet
1 m3 innlekket drikkevann koster 2006-kroner
1 m3 ekstra tørrværs-avløp koster 2006-kroner
1 m3 gjennomsnitts regnvann koster 2006-kroner

2006
121
404 310
6 954
79
262 931
4 522
20
44
29

øre
kr
kr
øre
kr
kr
øre
øre
øre
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Regnskap og budsjett 2006
Regnskap 2006
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 4

1
1

note 5 og 6
1

986 033
0
667 468
201 192
98 475
843 299
510 741
127 950
523 250
989 514
800 621
748 543

note 1
note 2

89
42
139

note 5
note 6
note 10 og 14

16
4
1
12
49

Andre driftsutgifter
Elektrisk kraft
Kjemikalier
Øvrig drift
Til styrets disposisjon
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat

note 7

17 291 223
24 420 362
14 751 163

Finansinntekter
Renteinntekter
Renteinntekter, utbytte
Renteinntekter egne obl., pål. ikke forfalt
Renteinntekter likviditetsbuffer
Tildelte aksjer/gevinst
Sum

note 1
note 1 og 9
note 1

DRIFTSUTGIFTER
Lønn, godtgjøring og feriepenger
Arbeidsgiveravgift og pensjonskostn.
Apparater og annet utstyr
Vedlikehold og annet utstyr
Kalkulatoriske avskrivninger

18

843
371
137
693
190

185
755
046
856
000

140 698 589
-950 046

50 000
193 239
1 108 986
0
1 352 225

Budsjett 2006

1

1
90
43
139

960
200
000
950
100
448
250
270
561
413
403
557

000
000
000
000
400
886
000
000
000
993
202
481

16 874 472
5 328 319
865 164
16 665 226
49 400 000
11
23
17
3
145
-6

753
998
719
000
604
046

585
000
513
000
279
798

50 000
97 856
147 856

Regnskap 2005

1
1

1
81
44
132

849
59
141
249
222
277
603
096
502
314
716
034

883
935
212
139
830
400
259
737
678
777
566
416

16 430 610
3 943 928
596 271
14 565 810
49 170 000
11 844 365
22 210 882
16 758 086
135 519 952
-3 485 536

409 789
260 829
285 838
0
956 456

Regnskap 2006
Finansutgifter
Renter og låneutgifter
Avdrag lån
Andre renteutgifter
Sum
Motpost kalkulatoriske avskrivninger
Ordinært resultat
Interne finansieringstransaksjoner
Avsetning til fritt kap.fond ubrukte budsj,driftsutgifter
Fra fond til pensjonsutgifter
Avsetning til fritt kap.fond pensjon
Avsetning til bundet kap.fond inv.komm.
Avsetning  til bundne kap.fond likv.buffer
Sum
Regnskapsmessig resultat

Budsjett 2006

Regnskap 2005

note 2
note 2 og 14

7 100 621
35 700 000

7 703 202
35 700 000

9 016 566
35 700 000

note 10 og 14

42 800 621
49 190 000

43 403 202
49 400 000

44 716 566
49 170 000

note 1

6 791 558

97 856

1 924 354

note 12

4 881 691

0

note 6 og 12
note 13
note 13

607
193
1 108
6 791

642
239
986
558
0

0
-1 229 275
2 606 963
260 829
285 838
1 924 355
0

note 8
note 13

2 525
25
10 461
13 011

195
000
166
361

3 451 580
50 000
0
3 501 580

2 679
870
4 009
7 559

note 8

3 451 580
13 460 444
-926 385
25 000
1 080 000
-1 080 000
-2 999 278
13 011 361
0

3 451 580
0
0
50 000
0
0
0
3 501 580
0

3 451 580
4 009 867
-772 276
870 474
1 210 000
-1 210 000

97 856
97 856
0

KAPITALBUDSJETT/-REGNSKAP
INVESTERINGER:
Ordinære investeringer
Erstatning fra byggeperioden
Utbyggingsprosjektet
Sum investeringer
FINANSIERING:
Tilskudd og refusjoner vedr. investering
Fra eierkommunene til investeringer
Fra fond til utbyggingsprosjekt
Bruk av/avsetning til ordinære investeringer
Bruk av fond til erstatning
Mottatt avdrag på egne obligasjoner
Avsatt/bruk av bundne kapitalfond
Avsetning til fritt investeringsfond
Sum finansiering
Årets finansielle over-/underskudd på investeringsvirksomheten

note 9 og 13

304
474
867
645

7 559 645
0
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Balanse pr 31.12.2006
Balanse pr 31.12.06

EIENDELER

ANLEGSMIDLER
Pensjonsmidler
Bedriftshytte
Veas-anlegget
Sum anleggsmidler
OMLØPSMIDLER
Kortsiktige fordringer
Oslo for lite betalt
Netto premieavvik
Til gode mva
Andre fordringer
Periodiserte utgifter
Påløpne renteinntekter, ikke forfalt
Krav på komm.pål.renteutg.,ikke forfalt

note 6
note 10

note 3
note 6

28 414
681
806 675
835 771

25 262
681
838 869
864 813

716
514
000
230

note 9
note 2

427
766
678
303
82
190
6 929

580
445
257
837
667
390
770

2 158 803
3 619 936
2 782 703
234 781
257 151
8 827 191

note 9

3 080 000

4 160 000

Kasse, bankinnskudd
Kontanter og bank (herav bundet i skattetrekkskto. 1.151.241)
Sum omløpsmidler

81 264 474
106 723 420

33 927 591
55 968 155

SUM EIENDELER

942 494 662

920 781 385

Obligasjoner
Egne obligasjoner

note 11

1
2
6
4

533
514
195
242

Balanse pr 31.12.05

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Frie kapitalfond
- fond pensjon
- fond investering
- fond ubrukte budsjetterte driftsutgifter
Sum frie kapitalfond
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note 12

3
2
4
11

214
999
881
095

605
278
691
574

2 606 963
2 606 963

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
Pensjonsforpliktelser
Obligasjonslån
Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Oslo for mye betalt
Bærum for mye betalt
Asker for mye betalt
Leverandører
Skatt og arbeidsgiveravgift
Feriepenger
Påløpte lønns- og pensjonsutgifter
Påløpne renter, ikke forfalt
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Balanse pr 31.12.06

Balanse pr 31.12.05

18 486
3 259 407
0
4 439 474
483 978
8 201 345

18 486
2 333 022
1 862 772
13 679 922
483 978
18 378 180

note 14

703 546 847
722 843 766

700 793 800
721 778 943

note 6
note 2

28 204 395
162 100 000
190 304 395

25 379 430
142 800 000
168 179 430

note 13

note 3
note 3

note 2
note 15

1 789
74
12 090
1 960
1 785
157
6 986
4 502
29 346

353
660
248
094
701
000
755
691
501

942 494 662

1
1
1
14
1
1

644
193
382
056
983
675

672
881
887
150
945
923

8 885 553
30 823 012
920 781 385

21

Noter til regnskapet for 2006
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 som 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.
VEAS` primæroppgave er å ivareta eierkommunenes behov for avløpsrensing, med
de drifts- og investeringskostnader dette medfører. I hht. 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 115,9 mill. m3. Eierkommunene dekker driftsutgiftene kr
91 508 589 (driftsutgifter – avskrivninger) i forhold til levert avløpsmengde, etter at
drifts- og renteinntekter er fratrukket og interne finansieringstransaksjoner er foretatt.
Renteinntektene totalt kr 1.352.225 er ført opp som finansinntekt. Av renteinntektene avsettes kr 1.108.986 til bundet kapitalfond/likviditetsbuffer og kr 193.239,
påløpte renter på egne obligasjoner, til bundet kapitalfond/invest.komm.. Ubrukte
midler fra driftsbudsjettet, kr 4 881 691, er avsatt til fritt kapitalfond til dekning av
de igangsatte arbeidene midlene var budsjettert for.
Oslo
Bærum
Asker
SUM

67,47 %
23,05 %
9,48 %

kr 60 711 425
kr 20 744 383
kr 8 533 706
kr 89 989 514

(78,224 mill. m3)
(26,728 mill. m3)
( 10,995 mill. m3)

2. Lån, finansutgifter og -betalinger
Obligasjonslån ISIN: NO 000 1449003
6,25% partialobligasjonslån 1994/2009, lånebeløp 510 mill.kr., utlagt til offentlig tegning og rentebærende fra 6.1.1994, var avdragsfritt i 1995 og 1996. Lånet skal tilba-
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kebetales over 13 år, med første avdrag 6.1.1997 og med siste avdrag 6.1.2009.
Restlån pr. 1.1.2006 var kr 142 800 000. Etter betalt avdrag 6.1.2006 var restlånet på kr 107 100 000.
Ordinært avdrag kr 35.700.000 i 2006, samt renter og låneutgifter er belastet kommunene og fordelt etter eierprosent. Kommunene betaler etterskuddsrenter
på lånet pr. 06.01.
Fastrentelån i Kommunalbanken, lånenummer 20060512
15.11.06 ble det tatt opp lån på kr 55 000 000 i Kommunalbanken til finansiering av utbygging av det nye regnvannsrenseanlegget. Lånet nedbetales med to
like avdrag i henholdsvis 2010 og 2011. Kommunene betaler etterskuddsrenter
på lånet pr. 15.11. Pr. 31.12.06 var det påløpt renter kr 308 000, ca kr 600 000
lavere enn budsjettert, pga senere låneopptak enn forventet.
Obligasjonslån
kr 35.700.000
kr 6 718 202
kr
74 419
kr 42 492 621

Ordinært avdrag
Renteutgifter
Omkostninger
Sum finanskostnader

Totalt begge lån
kr 35 700 000
kr 7 026 202
kr
74 419
kr 42 800 621

Kommunene var skyldig for renter pr. 1/1-06
kr 8 827 191
kr 8 827 191
Kommunene var skyldig for renter pr. 31/12-06 - kr   6 620 394  - kr 6 928 394
Mottatt fra kommunene til finansutgifter
kr 44 699 418 kr 44 699 418
Oslo
Bærum
Asker
SUM

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

kr
kr
kr
kr

31
9
3
44

513
610
575
699

090
375
953
418

Regnskapet viser årets påløpte renteutgift, men kommunene betaler etterskuddsvis
når rentene forfaller, derfor er det differanse mellom regnskap og betaling fra kommunene. Varslet rentekrav på kommunene pr 31.12.06 ligger litt høyere enn skyldig
rente pga differanse mellom budsjettert og reell rentesats.
3. Avregning eierkommunene
For lite innbetalt i 2006 fra Oslo kr 1 427 580, og for mye innbetalt fra Bærum
kr 1 789 353 og fra Asker kr 74 660, vil bli gjort opp i 2007.

4. Inntekter fra særlig forurenset avløp og septikslam
Inntektene er basert på oppgitte mengder fra eierkommunene, utregnet etter vedtatte utregningsformler. Budsjettene er basert på historiske data og eventuelt informasjon om forventede endringer i tilføring av mengder.
5. Lønnsutgifter.
Lønnsutgiftene omfatter 40,5 årsverk. Det er i 2006 regnskapsført kr 408 000 i
honorarer til styret og rådets medlemmer. Administrerende direktør mottok kr 858
878 i lønn i 2006. Administrerende direktør har samme pensjonsordning som de
øvrige ansatte. Sykepenger ble refundert med kr 236 306, inkl. arbeidsgiveravgift.
6. Pensjon.
VEAS er dekket av to pensjonsordninger, av en kollektiv pensjonsordning i Vital og
av en tidligere avtale med KLP for tre tidligere ansatte.
Pensjonsordningene er ytelsesbaserte. En ytelsesbasert pensjonsordning medfører
at pensjonsforpliktelsen ikke fullt ut vil være innfridd ved premiebetalingen, men
først ved utbetaling av pensjonene. Premieinnbetalingene samles opp i et pensjonsfond hos forsikringsselskapet, 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 og KLP
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.
Pr. 31.12.2006 hadde VEAS totalt 75 personer tilknyttet pensjonsordningen i Vital
og KLP.  Av disse er 39 ansatte, 19 sluttet med oppsatt pensjon (over 3 års tjenestetid), 11 alderspensjonister, 2 uførepensjonister og 2 på AFP.
For 2006 har aktuarene beregnet pensjonskostnaden, forpliktelsene og midlene for
yrkesaktive og pensjonister og har oppgitt følgende forutsetninger:

Økonomiske forutsetninger
Diskonteringsrente
Forventet avkastning
Lønnsøkning
G-regulering
Regulering av løpende pensjon
Arbeidsgiveravgiftsats

Vital
5,00%
6,00%
3,19%
3,19%
3,19%
0,00%

Aktuarielle forutsetninger
Forventet frivillig avgang før pensjonsalder

0,00%
Kollektiv
Før 45 år: 2%
Etter 40 år: 0%
IR02- nivå
K63
K63
40%

Uførhet (tabellnavn/beskrivelse)
Dødelighet (tabellnavn/beskrivelse)
Giftemålssannsynlighet m.v. (tabellnavn/beskrivelse)
Uttakstilbøyelighet AFP
Pensjonskostnad
Årets pensjonsopptjening/periodisert
+ rentekostnad
- avkastning på pensjonsmidler
Netto pensjonskostnad
- amortisering av premieavvik
Regnskapsført pensjonskostnad

KLP
5,00%
6,00%
3,19%
3,19%

Vital
1 484 301
1 529 318
(1 516 979)
1 496 640
142 158
1 638 798

Spesifisert pensjonsforpliktelse
Vital
Antatt påløpt pensjonsforpliktelse 01.01.06 (25 166 056)
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
(1 484 301)
Rentekostnad av antatt påløpt
pensjonsforpliktelse
(1 529 318)
Utbetalte pensjoner
564 696
Amortisert estimatavvik
(380 177)
Estimert påløpt
pensjonsforpliktelse 31.12.06
(27 995 156)

KLP
(213 374)

KLP
(1 508)
9 726
(9 413)
(1 195)
237
(958)
Sum

(9 726)
13 038
823
(209 239) (28 204 395)
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Spesifiserte pensjonsmidler
Verdi av pensjonsmidler 01.01.06
Forventet avkastning på pensjonsmidlene
Premieinnbetaling ekskl. adm.kostnader
Utbetalte pensjoner
Amortisert estimatavvik
Estimert pensjonsmidler 31.12.06
Nettobalanseført
pensjonsmidler/(forpliktelse)

Vital
25 098 049
1 516 979
2 242 066
(564 696)
(43 583)
28 248 815

KLP
Sum
164 667
9 413
4 924
(13 038)
(248)
165 718 28 414 533

253 659

(43 521)

210 138

Akkumulert premieavvik
Akkumulert premieavvik 01.01.06
Premieavvik i 2006
Amortisert premieavvik i 2006
Sum uamortisert premieavvik 31.12.06

Vital
2 155 252
745 426
(142 158)
2 758 520

KLP
3 551
4 611
(237)
7 925

Sum

Akkumulert estimatavvik
Akk.estimatavvik forpliktelser 01.01.06
Akk.estimatavvik midler 01.01.06
Amortisert estimatavvik i 2006
Sum uamortisert estimatavvik 31.12.06

Vital
5 702 648
653 744
(423 760)
5 932 632

KLP
(12 344)
3 720
575
(8 049)

2 766 445
Sum

7. Øvrig drift
Det er i 2006 regnskapsført kr 75.000 til dekning av revisjonshonorar.
8. Ordinære investeringer
Ordinære investeringskostnader i 2006 ble kr 2 525 195. Det var budsjettert med
kr 3 451 580 . De budsjetterte investeringene dekkes av kommunene etter eierprosent. Ubrukte budsjetterte midler er overført til bundet kapitalfond.
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70,5%
21,5%
8,0%

kr.
kr.
kr.
kr.

9. Kjøp av egne obligasjoner
VEAS kjøpte egne obligasjoner i 2001 og belastet bundet kapitalfond med
kr 8.999.679. Obligasjonene var ved inngangen til 2006, ført opp i balansen til
pålydende verdi kr 4 160 000. Kurs på kjøpstidspunkt 16.01.01 var 98,35. Kurs pr.
31.12.06 var 102,21.Avdrag på egne obligasjoner ble den 06.01.06 betalt ut med
kr 1 080 000. Saldo pr. 31.12.06 var kr 3 080 000. Påløpte renter på obligasjonene kr 193 239, inngår i overføring til bundet fond, ref. note 1.
10. Anleggsmidler
VEAS-anleggets verdi er beregnet ved å ta bokført verdi pr. 1.1.2006, tillegge årets
investeringer og føre fratrekk av lineær avskrivning av maskin og bygg over 15,
respektive 50 år. I år er også regnvannsrenseanlegget (RVR) tillagt investeringene
med kr 14,47 mill. Anleggets verdi i mill. kroner:  

5 924 583

Pensjonstrekk 2% fra ansatte, er ført som inntekt. Omkostningene som belastes via
pensjonspremien, utgiftsføres som øvrig driftskostnad, og inngår derfor ikke i pensjonskostnaden, men inngår i arbeidsgiveravgiftsberegningsgrunnlaget.
Differanse pga større innbetaling til Vital enn pensjonskostnader og omkostninger
iht aktuarutregning, tilsvarende økning i premieavvik, er ført mot frie fond.

Kommunene ble i år 2006 belastet med:
Oslo
Bærum
Asker
SUM

De ordinære investeringene i 2006 bestod i det vesentligste av:
Utbedring/oppgradering av fortykkerhall 1, kr 1,50 mill, fullføring av silspyling, kr
0,21 mill, lufting i bufftank, kr 0,31 mill, etablering av nytt el rom i A tunnelen, kr
0,30 mill og etablering av brannvarsling i el rom og montering av mengdemålere på
innløpspumpene på til sammen kr 1,58 mill.

2 433
742
276
3 451

364
090
126
580

Bokført verdi pr. 1.1.2006
Tilgang ordinære nyinvesteringer
Tilgang investeringer i RVR
Avskrivninger
Bokført verdi 31.12.2006

Maskiner
og utstyr
120,20
2,23
1,45
(25,66)
98,22

Bygg, fjellanlegg og tunnel
718,67
0,30
13,02
(23,53)
  708,46

Totalt
838,87
2,53
14,47
(49,19)
806,68

11. Andre fordringer
Av disse er kr 13 660 korttidslån og reiseforskudd til ansatte.
Kr 2 999 278 er en kontraktsmessig forskuddsbetaling for prosessanlegget i det
nye regnvannsrenseanlegget.Forskuddsbetalingen er sikret ved bankgaranti.
12. Frie fond
Frie kapitalfond, sum pr 01.01.06
Avsetning til frie fond i 2006:
Fra pensjonsregnskapet
Fra utbyggingsprosjektet
Ubrukte budsjetterte driftsmidler
Sum frie kapitalfond pr. 31.12.2006

2 606 963
607 642
2 999 278
4 881 691
11 095 574

Igangsatte arbeider ihht budsjett som vil bli avsluttet tidlig i 2007, kr 4 881 691, er
det satt av midler til i frie fond.

13. Bundne kapitalfond
Etter rådsvedtak R4-97 ble det besluttet å avsette ubrukte lånemidler fra refinansieringen i 1987, til bundet kapitalfond i 1997, som en likviditetsbuffer. Renter av
midlene godskrives fondet, ref.note 1. Renter av ubrukt lån til ny utbygging er også
tillagt bundet fond. Styret kan disponere fondet til midlertidige likviditetsformål.
Bundne kapitalfond, sum pr. 01.01.2006
Bruk av kapitalfond i 2006:
Erstatning for skade fra byggeperioden 1976-82
Bruk av fond til utbyggingsprosjektet
Avsetning til bundet kapitalfond i 2006:
Ubrukte investeringsmidler
Mottatt avdrag egne obligasjoner
Renter på egne obligasjoner
Renter på ubrukte lånemidler
Sum bundne kapitalfond pr. 31.12.2006

18 378 180
- 25 000
- 13 460 444

           

926
1 080
193
1 108
8 201

385
000
239
985
345

VEAS har fortsatt noen få uavklarte erstatningssaker fra byggeperioden 1976-82.

14. Kapitalkonto
Kapitalkontoen er økt med kr 2,75 mill. fra foregående år. Endringene fremkommer
som følger:
Kapitalkontoen pr. 31.12.05
Tilgang utbygging av regnvannsrenseanlegget
Tilgang ordinære investeringer
Avdrag obligasjoner
Avskrivninger
Avdrag lån
Endring pensjonsmidler
Endring pensjonsforpliktelser
Kapitalkontoen pr. 31.12.06

700,8
14,47
2,53
(1,08)
(49,19)
35,70
3,73
(3,40)

15. Annen kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld består av påløpte kostnader hvor avregning mangler pr
31.12.06. En vesentlig del gjelder strøm.

703,6

Revisors beretning
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Medlemmer i råd og styret 2006
Rådet – faste
representanter
OSLO
Per Ditlev-Simonsen, leder
Christen Furuholmen
Steinar Saghaug
Ove Arthur Brandt
Kristine Joy Nordenson
Bent Fjelldalen
Ruth Norseng – 05.04.06
Heidi Rømming 05.04.06 –
Arne Bentzen
Fred Torgunrud
Terje Bjøro
Jens Jørgen Lie – 20.08.06
Gunnar Prestegård  20.08.06 –
BÆRUM
Odd Reinsfelt, nestleder
Liv Skrede
Halvdan Skard
Torbjørn Espelien
Anna Marie Nes
Borghild Tenden
ASKER
Morten Strand
Kirsten Vaaje
Trygve Lia
Ivar Kristensen

Styret
OSLO
Bjørn Hallme
Jens Emil Lange
Robert Wright
BÆRUM
Tore Bough-Jensen
Per Arne Nyberg
ASKER
Eyvind W.Wang, styreleder
Svein Hillestad
VEAS-ANSATTE
Rolf Karlsen
Tore Eilert Arnesen

Vararepresentanter
OSLO
Stian Røstad Røsland
Anette Smedshaug
Mona Eid
Steinar Andersen
Anne Nyeggen
Leif Kjetil Tviberg
Anette Prøis Fearnly
Svenn Kristiansen
Berit Jensen Riis
Berit Kvæven
Frank Hagen
BÆRUM
Torild H. Heggen
Christian Bendz
Marit Handal
Rolf M. Eriksen
Anja Corinna Boos
Kaare Granheim

Styret
OSLO
Andreas Behring
Ted Preben Heen
Per Kristian Nielsen – 08.03.06
Christoffer Sahl 08.03.06 –
BÆRUM
Hans Petter Skattum
Anna Marie Graff
ASKER
Tor Kristian Østeby
Ola Hoseth
VEAS-ANSATTE
Thorbjørg Skryseth
Odd Hjermundrud

ASKER
Inger-Marit Øymo
Ola Holst
Bjørn Midjo
Synnøve Hellebust
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