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Er et interkommunalt samarbeid 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 eier-kommunene 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.

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:
2005-08:

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 91,1%. Konsesjonens krav er 90%.
Oppnådd resultat for nitrogenfjerning, inklusive
overløp, ble 67,9%. Konsesjonens krav er 70%.
Konsesjonens krav til rensing ble holdt med
hensyn på fosfor, men ikke på nitrogen.
Når overløp ikke medregnes, var rensegraden
for nitrogen 69,1% og for fosfor 92,4%.
Renseresultatet for nitrogen skyldes dels usedvanlig store vannmengder på forsommeren,
dels ikke tilfredsstillende omsetning i deler av
det biologiske rensetrinnet.
Det ble behandlet 104,2 mill m3 avløpsvann,
mot 111 mill m3 som var forutsatt i budsjettet.

Styrets vurdering av selskapet
Vi kan glede oss over gode renseresultater, men
erkjenner også at vi ikke har full måloppnåelse
på alle områder. For befolkningen er det viktig
at vi løser primæroppgaven på en sikker og god
måte, slik at vi alle fortsatt kan få gleden av en
ren Oslofjord.
For å nå de mål som overordnet myndighet og
vi selv har satt, kreves det daglig stor innsats.
Det er viktig at vi bruker organisasjonens kompetanse på den beste måte, men også arbeider
aktivt for å øke våre medarbeideres kompetanse, på områder hvor det måtte være nødvendig.
VEAS er en teknisk avansert og komplisert virksomhet, hvor det stadig vil være utfordringer.

Det er viktig med en fleksibel og omstillingsvillig
organisasjon, hvor samspillet mellom avdelingene er svært viktig for å nå mål.
Styret er opptatt av at vi har det nødvendige vedlikehold og fornyelse av anlegget, slik at anlegget fremstår tidsmessig. Vi kan derved redusere
mulighetene for driftsmessige problemer. Dette
vil måtte avspeile seg i fremtidige budsjetter.
I 2008 skal det nye regnvannsrenseanlegget
settes i drift, slik at mulighetene for overløp på
Lysaker skal bli vesentlig redusert.
Selskapet holder god kontakt med fagmiljøer i
inn- og utland, og det ser styret som viktig.

Styrets virksomhet

Styrets leder og nestleder har gjennomført lønnsforhandlinger i henhold til Hovedtariffavtalens
Kapittel 3 og 5 og har gjennomgått mål og
måloppnåelse med selskapets ledelse.
Paul Sagberg sa i sommer opp sin stilling som
administrerende direktør i VEAS. Han har vært
ansatt i selskapet siden 1980, ble konstituert
som administrerende direktør i 1985 og ble
ansatt i funksjonen etter vedtak i rådet i 1987.
I henhold til VEAS vedtekter, er det rådet som
ansetter verkssjef, nå administrerende direktør, og styret som innstiller til rådet. Styret ga
fullmakt til styrets leder og nestleder å forberede en innstilling. Det ble etablert en arbeidsgruppe, styrket med ekstern kompetanse.
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Etter en omfattende prosess, vedtok rådet i
desember å tilby stillingen som administrerende direktør i VEAS til Kari Nielsen. Hun tiltrer
1. mars 2008.
Det er inngått en avtale med Paul Sagberg om
overføring av kompetanse og utførelse av evt
andre oppgaver i en periode.
Kirsti Grundnes Berg var konstituert som administrerende direktør fram til rådets høstmøte
og videre fram til den nye direktøren tiltrer.

Tilførsler

m3

Totalt ble det tilført 109,8 mill regnvann
og avløpsvann til VEAS-systemet. Av dette
gikk 5,6 mill m3 i overløp, hovedsakelig i
Lysakerfjorden. Mer enn 60% av årets overløp
kom i perioden juni-juli.

Påvirkning på ytre miljø

Ut over avviket i rensegrad på nitrogen, oppfyller selskapet de kravene som er stilt fra forurensingsmyndighetene. Fylkesmannen hadde
innvilget dispensasjon fra kravet om akkreditert analyse av tungmetaller i vann fram til 1.
mai, mens søknadsarbeidet pågikk.
Vannkvaliteten i indre Oslofjord har vært god.
Rapportene fra overvåkingen av fjorden kan
leses på nettsidene til Fagrådet. http://www.
indre-oslofjord.no/.
Styret har bedt om at det blir arbeidet i retning
av å bruke mer CO2-nøytrale innsatsfaktorer
for nitrogenfjerning.
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Utbyggingen av regnvannsrenseanlegget

Bergarbeidene for det nye regnvannsrenseanlegget startet i slutten av august 2006. Ved
inngangen til 2007 var det forventet at anlegget skulle være i full drift i løpet av høsten.
Sprengingsforholdene var stedvis vanskelige
og bergarbeidet tok atskillig lenger tid enn
forutsatt. Også montasjen av traverskran og
betongarbeidene har tatt lenger tid. Ved årets
slutt arbeides det for å kunne sette vann på
prosessanlegget før sommerferien.
For å øke kapasiteten, er det etablert en ny
diffusor på utløpet fra VEAS, i tillegg til de fire
opprinnelige. Sprengmassene har vært brukt
til utvidelse av molo ved båthavna. Dette arbeidet er fullført innen den utvidete fristen fra
Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Styret har vært holdt orientert om framdriften
på anlegget og har vært opptatt av at ønsket om
rask ferdigstilling ikke må komme i konflikt
med hensyn til sikkerhet.
Det har vært rapportert om fagmessig godt
utført arbeid på berg- og betongentreprisen og
det har ikke vært ulykker med personskade i
anleggsperioden.
Merknad: Pr mai 2008 varsles det om kostnadsoverskridelser i prosjektet.

VEAS-jord

Etterspørselen etter VEAS-jord har vært god.
Produktet har tilfredsstillende kvalitet og blir
godt mottatt!

Biogass og energi

VEAS ble tidlig i 2007 kontaktet av et firma som
hadde startet raps-basert produksjon av biodiesel
i Hurum, med forespørsel om mulig anvendelse
av biproduktet råglyserin. Dette kan bla benyttes
til økt produksjon av biogass. Styret ba administrasjonen vurdere ulike modeller for et samarbeid
og om å kontakte eierkommunene for å kartlegge
interessen for produksjon av biogass. For å sikre
konkurranse, ble det annonsert intensjon om
etablering av en offentlig-privat avtale, OPS-avtale.
Styret ga administrerende direktør fullmakt til å
inngå en avtale med BV Energi AS.
Det er inngått en avtale med varighet 15 år,
som ga BV Energi AS mulighet til å finansiere de investeringene som er nødvendig for å
frigjøre overskuddskapasitet for produksjon
av biogass. VEAS leverer overskuddsgass til BV
Energi AS, som behandler gassen videre til et
kommersielt produkt, fortrinnsvis til samferdselsformål. Eierkommunene er i avtalen sikret
førsterett til å kjøpe biogass til markedspris.
Avtalen innebærer at partenes definerte utgifter
skal dekkes før det tas ut overskudd.

interesse. Det kan bli aktuelt å vurdere tiltak på
VEAS for å heve alkaliteten ytterligere.
Samlet antall vaktutkallinger på grunn av feil er
for høy. Det må fortsatt arbeides systematisk for
å finne og fjerne årsakene til at feil oppstår.
Egenproduksjonen av strøm ble 14,5 GWh,
mot målet 15 GWH. Leverandøren har slitt med
regulariteten på motoren. Avtalen om drift av
gassmotoren løper ut 2009 og det gjøres en
vurdering av den videre driften.

Administrasjon og ledelse

Arbeidet med å etablere et elektronisk
FDVØ–system (forvaltning, drift, vedlikehold,
økonomi) har hatt prioritet fordi det skal gi
et løft for planlegging, arbeidsorganisering og
dokumentasjon, og det sees i nær sammenheng med kvalitetsstyringssystemet. Det er etter
anbudskonkurranse inngått avtale om kjøp av
et system. Systemet tas gradvis i bruk og skal
være i full drift høsten 2008.

Merknad: Pr mai 2008 er BV energi under
konkursbehandling.

Det er vedtatt en seniorpolitikk. De seniorpolitiske tiltakene skal videreutvikles i 2008 med
fokus på å utrede konsekvenser av mulighet for
redusert arbeidstid.

Anleggets drift

Likestilling

Det pågår flere tyngre prosjekter ved siden av den
daglige driften av anlegget. Denne store aktiviteten, sammen med endringer på personellsiden,
har bidratt til å gjøre 2007 til et krevende år.
Det er lagt til rette for å kunne oppnå bedre
nitrogenfjerning. Virkningen av nye Oset renseanlegg på avløpsvannet til VEAS følges med

Det er ikke utført noe særskilt likestillingsarbeid i
løpet av året. Selskapet har 14 kvinnelige ansatte
og 27 mannlige ansatte. Styret består av 9 menn,
inklusive de ansattes representanter. Rådet består
av 6 kvinner og 15 menn. Selskapsformen, hvor
eierkommunene hver for seg oppnevner representanter til råd og styre, gir en ekstra utfordring i
forhold til å sikre den pålagte kvinneandel.

økonomi

Driftsutgiftene for 2007, eksklusive avskrivninger,
ble 89,99 mill kroner, hvorav 4,21 mill kroner
er arbeid som ble påbegynt og som det ble avsatt
midler til i 2006. Dette er 2,25 mill kroner lavere
enn budsjett, eksklusive avskrivninger og beløp
til styrets disposisjon. Et vesentlig bidrag er lavere
strømpris. Det er i 2007 avsatt 2,7 mill kroner til
2008 for gjennomføring av påbegynte arbeider og
1,5 mill kroner er avsatt til investering.
Utgift til investering ble 9,22 mill kroner. Dette
er 1,87 mill kroner lavere enn budsjettert. Det
er i 2007 brukt 0,76 mill kroner fra bundet
investeringsfond og 1,50 mill kroner fra ubrukte driftsmidler. Det er videre avsatt til påbegynte
arbeider 4,13 mill kroner for fullføring i 2008.
Inntektene utenom drifts- og investeringstilskudd fra kommunene, ble 7,38 mill kroner,
mot budsjett 6,52 mill kroner, dvs en økning
på 0,85 mill kroner.
Finansinntektene ble 2,88 mill kroner høyere
enn budsjettert, på grunn av renter på lån til
utbyggingsprosjektet og øvrige fond. Beløpet
avsettes på bundne investeringsfond.

Eierkommunene betalte ca 12.000 kroner mindre til rente enn budsjettert, på grunn av lavere
påløpt rente. Finansutgiftene ble ytterligere ca
75.000 kroner lavere enn budsjett.

avtale om kjøp av elektrisk kraft etter anbudskonkurranse. Styret er orientert om utskifting av
tyngre utstyr for analyse av tungmetaller og har
besluttet fornyelse av riststasjonen.

Etter avsetninger til påbegynte arbeider, gjenstår ubrukte midler til styrets disposisjon med
3,06 mill kroner og overskudd på driftsinntekter, - utgifter og finansutgifter med 3,18
mill kroner. Fritt fond pensjon er regulert med
-1,13 mill kroner. Samlet gir dette ubrukte
midler på 5,11 mill kroner. Av dette er 5,04
mill kroner avsatt til fritt driftsfond og 0,07 mill
kroner til fritt investeringsfond. Dette gjøres for
å øke innsatsen på vedlikehold og HMS i 2008.

HmS

Spørsmålet om hvordan VEAS skal behandle
merverdiavgift har vært tatt opp med Akershus
fylkesskattekontor. Omsetningen til eierkommunene inngår nå i den avgiftspliktige omsetningen,
og VEAS har full fradragsrett for inngående avgift
på varer og tjenester som omsettes til eierkommunene.
Administrasjonen ble gitt fullmakt til å gjennomføre anbudskonkurranse og inngå avtale om
transport av VEAS-jord. Administrerende direktør og styrets leder ble gitt fullmakt til å inngå

Ny diffusor i overflatestilling før nedsenkning. Dette er den 5. diffusor på utløpet fra VEAS, og den er
200 m lang, med diameter fra 1400 til 600 millimeter

Det blir arbeidet systematisk med HMS gjennom
avviksrapportering, vernerunder, utvikling og
bruk av prosedyrer, og ved eksterne kontroller.
VEAS har et felles system for melding av avvik,
feil og forbedringsforslag. Antall meldinger var
i 2007 394, mot 450 året før. Gjennomsnittlig
lukketid var 73 dager, om lag som året før.
Det er meldt om 7 hendelser med mindre eller
ubetydelig personskade.

Utsiktene for 2008

Bygninger, anlegg og en del utstyr har fylt 25 år.
Det skal i 2008 gjøres en grundig gjennomgang
av behovet for tyngre vedlikehold og fornyelser
i kommende 10-årsperiode. I plan- og budsjettarbeidet er det lagt til grunn at VEAS skal ha en
robust og effektiv drift, være en attraktiv arbeidsplass og være en miljøbedrift i utvikling.
Regnvannsrenseanlegget vil bidra positivt til miljøet i eierkommunene, og er et interessant, men
krevende prosjekt for organisasjonen. Det arbeides også for å møte forskrifter og myndighetskrav,
bla kravet om akkreditert måling og prøvetaking
og med implementering av FDVØ-systemet.
I løpet av de neste to årene skal det gjøres
vurderinger av konsekvenser av mulig økt
tilrenning og stofftilførsler og av utviklingsmuligheter, inkl energi- og miljøperspektivet, for
anlegget og prosessen og for organisasjonen.
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AdminiStrASjonenS driftSrAPPort
tilførSler
Vann

Det ble i 2007 behandlet 104,2 mill m3 vann.
Tilførselen av avløpsvann, regnvann og snøsmeltevann til tunnelsystemet var 109,8 mill m3.
Av dette gikk 5,6 mill m3 regnvannsfortynnet
avløpsvann urenset i overløp. 5,47 mill m3 ble
ledet ut via overløpstunnelen til Lysakerfjorden,
0,03 mill m3 via overløp Bislettbekken under
Festningskaia i Oslo og 0,13 mill m3 via overløp
KLO ved Bjerkåsholmen.
I gjennomsnitt for de fem foregående årene
ble det tilført 108 mill m3, hvorav 104 mill m3
ble behandlet og 3,4 mill m3 gikk i overløp.
Spesielt for 2007 var den intense nedbøren i
juni og juli. Østlandsområdet hadde 175-200%
av normalnedbør i perioden juni-august, mens
høsten var betydelig tørrere enn normalt. I
2007 ble det målt 873 mm nedbør på Blindern.
Gjennomsnittet for de fem foregående årene var
802 mm. Ved målestasjonen Horni i Bærum
ble det målt 1236 mm, mot 964 mm, som var
gjennomsnitt av målinger ved Dønski i 2002 og
deretter Horni. I Asker ble det målt 1083 mm,
mot 932 mm foregående fem år.
Fordelingen av avløp mellom Oslo og Bærum
målt på påslipp Sollerud er etter avtale mellom
kommunene endret til Oslo 70% og Bærum
30% Fordelingen av tilførslene mellom eierkommunene ble som følger:
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Oslo
Bærum
Asker

2007
68,02%
22,69%
9,29%

2002-2006
66,8%
24,0%
9,2%

Avløpsmengden fra Røyken (R) og Nedodden (N)
kommune:
2007
Røyken
1,37 mill m3
Neso0dden 0,24 mill m3

2002-2006 R
2004-2006 N
1,14 mill m3
0,22 mill m3

miljøgifter og andre uønskede tilførsler
VEAS er pålagt utvidet prøveprogram for organiske miljøgifter i innløp og utløp. 2007 var
det første året dette ble rapportert til KOSTRA.
Siden anleggets start har VEAS målt PCB og
PAH i innløp og utløp. Innholdet av PCB har
vært under deteksjonsgrensen siden 1998.

TILSTANDEN I
FJORDEN
Det var meget bra oksygenforhold i fjorden
etter den store dypvannsfornyelsen vinteren
2006. Dypvannsfornyelsen i 2007 var beskjeden og oksygenforholdene i oktober dårligere
enn på lenge. Siden oktobertoktet har nytt
vann blitt tilført fjorden. Oksygenforholdene er
nå generelt bedre unntatt i Bunnefjorden hvor
forholdene er klart dårligere enn i desember

utvidet med en diffusor, i tillegg til de 4 opprinnelige diffusorene. Sprengsteinen er benyttet til
utvidelse av moloen ved småbåthavna.

2006. Ved overløpssituasjoner på Lysakeroverløpet er det stor pågang fra media.

PROSESSEN

2 m3/s vil bli behandlet i Actiflo, som er en
kompakt kjemisk fellingsprosess med bruk av
mikrosand og lamellseparering. Det er ikke
valgt prosessløsning ut over rister for de siste
2 m3/s.

krav og resultat

Det er holdt møte med Fylkesmannen i Oslo
og Akershus i forbindelse med at det blir utarbeidet en ny utslippstillatelse.
Parameter

forskriftens krav
til rensegrad (eks
overløp)

Utslippstillatelsens
krav til rensegrad
(inkl overløp)

resultat
eks overløp

resultat
inkl overløp

%

%

%

%

Nitrogen

70

70

69

68

Fosfor

90

90

92

91

KOF *)

75

-

90

-

BOF *)

70

-

93

-

KOF= Kjemisk oksygenforbruk
BOF5= Biokjemisk oksygenforbruk målt over 5 døgn

Det er oppnådd svært god fjerning av organisk
stoff, mens rensegraden for nitrogen ikke er
tilfredsstillende

regnvannsrensing

Regnvannsrenseanlegget vil ha en kapasitet på inntil 4 m3/s og forventes å kunne
redusere årlig overløp med om lag 80%.
Anleggsarbeidene startet i august 2006. Både
berg- og betongarbeidene har tatt lenger tid enn
opprinnelig planlagt. Ved årsskiftet forventes det
at testing og igangkjøring av prosessanlegget
kan skje i juni 2008. Kapasiteten på utløpet er

Vannbehandlingen

Tilførslene av fosfor og nitrogen til tunnelsystemet var henholdsvis 375 og 2832 tonn.
Gjennomsnittet av tilførslene de fem foregående årene var henholdsvis 375 og 2526 tonn.
Arbeid i forbindelse med utbyggingen av regnvannsrenseanlegget har i perioder forstyrret
renseprosessen.
12% av vannmengden ble behandlet i de to linjene uten nitrogenfjerning, mot 15% året før.
Disse to linjene benyttes ved stor tilrenning.
I det kjemiske rensetrinnet legges grunnlaget
for den etterfølgende biologiske prosessen. For
Foto: Sommerdag ved fjorden.
Utsikt fra toppen av råtnetankene

å bedre rensegraden mhp nitrogen, er det nødvendig å redusere partikkelbelastningen og den
organiske belastningen på nitrifikasjonsprosessen
ved å øke avskillingen i det forutgående kjemiske
rensetrinnet. Det pågår arbeid for å identifisere
hvordan dette best gjøres. Det kan ikke utelukkes
at vannets egenskaper kan ha endret seg etter
omleggingen av rensedistrikt høsten 2006.
Nitrifikasjonsprosessen er i perioder alkalitetsbegrenset – høsten 2007 mer enn tidligere.
Det forventes at alkalisering av drikkevannet
ved nye Oset renseanlegg vil øke alkaliteten i
innløpsvannet fra våren 2008, men det kan bli
nødvendig å gjøre tiltak på VEAS – ut over valg
av fellingsmiddel.
God og tilstrekkelig vask er viktig for de biologiske filtrene. Det er gjort tiltak for å sikre at filter ikke blir stående ute av drift eller at all vask
stopper opp ved vaskeavbrudd i enkeltfilter.
Reguleringen av luftmengden til det biologiske
rensetrinnet overstyres nå av oksygeninnholdet
i utløpet av nitrifikasjonstrinnet.
Det er undersøkt om det kan være nitrifikasjonshemmende stoffer i innløpsvannet eller
i interne returstrømmer, men dette kan ikke
påvises sikkert.
VEAS har støttet en studie ved UMB (Universitetet for miljø- og bioteknologi) hvor sammensetningen av og omsetningen i biofilm fra
det biologiske rensetrinnet er undersøkt under
ulike betingelser. Det er utviklet en metode
hvor man i lab-skala kan måle virkningen av
endrete betingelser.
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Det er kjørt et fullskala forsøk med bruk av
råglyserin, et ikke-fossilt biprodukt fra produksjonen av biodisel, som karbonkilde. Forsøket
ble gjennomført med eksisterende installasjoner. Råglyserin og metanol har så forskjellige
egenskaper at lagrings- og doseringsanlegget
for karbonkilde må modifiseres før evt nye forsøk kan gjennomføres.
Det testes stadig nye typer og modeller av
in-line analysatorer for ammonium, nitrat og
oksygen. En og samme analysator kan gi ulike
erfaringer ved bruk i ulike prosesstrinn – ut
fra vannets innhold og egenskaper.

nedbørmengder i mm i 2007
sammenliknet med normalen
kilde: meteorologisk institutt
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Strippinganlegget

Filtratvannet fra pressene har høy pH og høy
konsentrasjon av ammonium, som fjernes
i et eget stripping- og absorpsjonsanlegg.
Det ble fjernet nitrogen i dette anlegget tilsvarende 14% av innkommende nitrogen.
Produktet har hatt stabil kvalitet og innholdet av klorider og organisk stoff, målt som
TOC, total organisk karbon, har vært godt
under YARAs grenseverdier.

Slambehandlingen

Styringsstrategien for slam tar også hensyn til
energiutnyttelsen. For å kunne utnytte gassmotorens kapasitet og produsere mest mulig
strøm, må biogassproduksjonen være høy og
stabil. Både Frognerparken pumpestasjon og
innløpspumpestasjonen styres med hensyn på å
oppnå stabil tilførsel av ferskt slam til anlegget.
I perioder med liten tilførsel av slam, har det
i 2007 blitt tilført noe råglyserin for å opprettholde biogassproduksjonen. Det har ikke vært
nødvendig å bruke olje i fyrkjelene i 2007.
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Tørrstoffinnholdet i slam som pumpes til
utråtningsanlegget via rørvarmeveksleren, var
gjennomsnittlig 6,4%. Ved å begrense vanninnholdet i dette store slamvolumet, reduseres
behovet for energi til oppvarming.
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Tørrstoffinnholdet i avvannet slam – VEAS-jord,
ble i gjennomsnitt 55%. VEAS har kalkkondisjonering av slammet, og kalktilsetningen har
blitt styrt ut fra ønsket pH i VEAS-jord. Høy
pH i filtratvannet er en forutsetning for å drive
strippingprosessen. Samtidig gir kalkavleiringer
utfordringer i drift og vedlikehold av pressene.
Det er etablert lufting av slammet i buffertanken mellom utråtningsanlegget og avvanningen.
På denne måten drives CO2 ut av slammet og
det forventes at det trengs mindre kalk for å
oppnå ønsket pH. Dette vil igjen være gunstig
for driften av pressene.
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Laboratoriet er akkreditert i henhold til NS-EN
ISO/IEC 17025 (2005) mhp analyse av metaller
i vann, i tillegg til nitrogenforbindelser, fosfor,
BOF5 (Biokjemisk oksygenforbruk målt over 5
døgn) og KOF (Kjemisk oksygenforbruk), samt
pH, glødetap, tørrstoff, nitrogen og fosfor i slam.
Etter fornyelsesbesøk av Norsk Akkreditering
i oktober er akkrediteringen gyldig til
21.12.2012. Analysen av kadmium i slam ble en
periode utført ved eksternt laboratorium fordi
måleusikkerheten ikke var tilfredsstillende.
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Kontinuerlig prøvetaking og ukentlig analyse av
tungmetaller i slam tatt ut før utråtningsanlegget
er basis i overvåkingen av metaller i slam. Ved
forhøyede verdier i disse prøvene, kan det straks
iverksettes ekstra overvåking av VEAS-jord og sporing av kilder. For å ivareta denne beredskapen er
det besluttet å bytte ut ICP, instrumentet for analyse av tungmetaller, som har nådd levetiden.
Omfanget av det faste analyseprogrammet
har blitt økt, bla for økt kontroll av ikkeinstrumenterte prosesslinjer og av in-lineanalysatorene.
Laboratoriet har deltatt i sammenliknende
laboratorietester (SLP) på vann, kalk og slam.
Resultatene er tilfredsstillende.

TEKNISK DRIFT
Tunnelen

Det har pågått ombygging av Frognerparken
pumpestasjon, som Vann- og avløpsetaten i Oslo
driver for VEAS. Når ombyggingen er fullført,
gjenstår optimering av pumpedriften, både med
hensyn på stofftilførselen til VEAS og med hensyn
på energibruk.

Vannsiden

Til sammen fire innløpspumper og to rister
fra hovedanlegget skal overhales og brukes i
regnvannsrenseanlegget. To nye innløpspumper
og en ny rist er installert i hovedanlegget, hvor
utstyret har høyere driftstid. De nye pumpene og
en gammel pumpe har blitt utstyrt med mengdemålere, slik at effektiviteten kan sammenliknes
og pumpedriften optimeres. Den nye båndristen

skiller ut mer avløpssøppel og er mindre sårbar
for sand enn stavristene. Den økte ristgodsmengden og økt vannmengde i ristgodset ga
problemer for etterfølgende transportskruer. Det
er besluttet å gjennomføre en helhetlig oppgradering av riststasjonen.
Det pågår også fornyelse og utvidelse av oppløserkapasiteten for polymer til vannbehandlingen
og til slamfortykkingen. Det vil bli mulig å benytte ulike polymerer til disse to formålene.
Luftfordelingssystemet i to filterbunner er reparert. Det må også utføres en programendring
på blåsemaskinene, slik at det ikke skal oppstå
trykkslag som kan gi flere slike havarier.
9 av 12 pumper som transporterer vann opp
gjennom denitrifikasjonsfiltrene, er bygd om for å
kunne redusere strømforbruket og oppnå jevnere
drift. De siste tre pumpene er bare i drift ved store
vannmengder og bygges foreløpig ikke om.
Tilstanden til ventilene i prosesshallene er vurdert. De om lag 500 ventilene nærmer seg tiden
for overhaling. Det er anbefalt at ventiler som er
eksponert for varm luft blir gått over først.
Sjøvann benyttes som kjølemedium, bla for gassmotoren. Ved en planlagt driftsstopp i sommer,
sviktet en tilbakeslagsventil på sjøvannsystemet
og ledningen fikk et brudd. Ledningen ble raskt
utbedret og ventilene ble senere byttet.
I pumpestasjon KLO pumpes avløpsvann fra
Røyken og deler av Asker inn i anlegget. Når
tilførselen overstiger kapasiteten, går det overløp
utenfor moloen. Dette skjer ved store nedbørs-

mengder. Regulariteten på pumpestasjonen var
ikke tilfredsstillende i slutten av året og det ble
igangsatt en gjennomgang av utstyr og styring.

Slam og biogass

Tromlene i en av fortykkermaskinene er skiftet
ut etter havari. Videre tiltak mhp slamfortykking må sees sammen med erfaringene fra
driften av regnvannsrenseanlegget.
Det er satt inn en tredje filterenhet for å øke
gassfiltreringskapasiteten. Det brukes lavtemperaturvarme til den første oppvarmingen av slam
til utråtningsanlegget. Derved kan mer biogass
brukes til strømproduksjon.
Det er etablert finfordeling av luft og luftomrøring
i bufferanken for utråtnet slam. Arbeidet lot seg
gjennomføre ved å føre slam direkte fra råtnetankene til avvanningshallen. Luftingen stopper
utråtningsprosessen, slik at metanutslipp fra buffertanken blir minimert. Det må imidlertid gjøres
tiltak for å dempe støy fra de nye blåsemaskinene.
God regularitet på pressene er vesentlig både
for å oppnå ønsket tørrstoffinnhold og redusere utkallingen av vakter. Driften av pressene er
utfordrende. Det er i 2007 lagt ned stor innsats
i å forbedre drifts- og vedlikeholdsrutinene.

er det ikke funnet et belegg og en beleggingsprosess som ikke svekker platene. Bruk av duk
på varmeplatene er en midlertidig løsning, men
gir en rekke driftsmessige utfordringer.
Utviklingen av varmeplater må fortsette og i
mellomtiden testes ulike duker.
Platetransportsystemet er grundig gjennomgått
og modifikasjoner utført. Dersom dette ikke
gir stabil drift, vil det bli sett på alternative
løsninger.

Andre systemer

VEAS har en samlet utnyttelsesgrad av energien
i biogassen på 88%, i form av strøm og varme.
VEAS har omfattende systemer for å kunne
utnytte bla eksosvarmen fra gassmotoren. Det
er nødvendig å videreutvikle og dokumentere
driftsrutinene på varmesystemene.
To nye kompressorer er tatt i bruk for produksjon av driftsluft. Det blir installert trykkmålere
ute på driftsluftsystemet for å lokalisere lekkasjer. Fjerning av luftlekkasjer er et viktig tiltak
for å redusere strømforbruket.
Ventilasjonsanlegget i administrasjonsbygget er
gjennomgått og vil bli skiftet ut i 2008.

Membranplatene ser nå ut til å ha tilfredsstillende kvalitet og levetid. Det er etablert en
avtale som sikrer at VEAS til enhver tid har
tilstrekkelig med plater tilgjengelig.

ELEKTRO, DATA OG
ENERGIBRUK

Varmeplatene, som er framstilt av aluminium,
var forutsatt belagt for å få gode slippegenskaper. Det testes stadig nye belegg, men så langt

Utskiftingen av driftskontrollsystemet skulle
være ferdig i 2005. Systemet er nå overtatt av
VEAS etter fullført 6 måneders sammenhengende testperiode.
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Tørrstoffmålere som var basert på radioaktiv kilde
er nå skiftet ut med correolis måleprinsipp. Det er
ingen radioaktive kilder i drift på anlegget.
Det pågår jamnlig fornyelse av effektbrytere,
frekvensomformere og PLS. Utskifting av PLS til
ny teknologi vil pågå over mange år. Det er en
tung aktivitet som samtidig krever utvikling av
kompetanse. Arbeidet har så langt gått i henhold
til planen og har ikke ført til driftsforstyrrelser.
Fornyelsene av mekanisk og elektroteknisk
utstyr søkes mest mulig samordnet for å minimere ulempene for renseprosessene. Tyngre
aktiviteter i 2007 har vært fornyelse av innløpspumper og rist, automatisering av sitronsyreoppløseren, installering av nye kompressorer,
luftmengdemålere i sandfang og utskifting av en
kalksender. I tillegg har prosjektering av elektroinstallasjoner og styring i forbindelse med
regnvannsrenseanlegget krevd mye tid.

til optimale driftsinnstillinger. Samtidig som det
legges til rette for å redusere strømforbruket,
blir det tatt i bruk nytt utstyr og det brukes mer
luft i prosessene. Arbeider i forbindelse med
regnvannsrenseanlegget førte også til at innløpspumpestasjonene ikke kunne kjøres optimalt,
verken med hensyn på prosess eller energibruk.

DISPONERING AV
VEAS-JORD, SAND OG
RISTGODS

I løpet av året ble det kjørt ut 27 889 tonn
VEAS jord, av dette ble 76% kjørt direkte til
mottakere i jordbruket. Det er kjørt i alt 3.406
tonn til Isi mellomlager, 3.118 tonn til mellomlagring ved Skolt pukkverk, som leies av VAV,
og 158 tonn til mellomlagring på Yggeset. Ved
årets slutt ligger det 2971 tonn VEAS-jord på
lager, mot 4.795 tonn ved forrige årsskifte.

Det arbeides stadig med identifikasjon av feil
og forbedring av program, etter hvert som det
kommer til uttrykk.

Ny transportavtale ble inngått med transportsentralen i Asker og Bærum etter anbudskonkurranse.

VEAS mål for strømproduksjonen var 15
GWh, mens resultatet i 2007 ble 14,5 GWh.
Gassmotoren, som drives av Rolls-Royce
Marine AS, hadde et havari og flere driftsavbrudd. I perioder har det vært for liten mengde
biogass tilgjengelig for motoren.

Bondelagets krav til myndighetene om en garanti
ved bruk av slam som gjødsel ble lagt fram
ved Jordbruksoppgjøret i 2006, uten at det ble
behandlet under forhandlingene. Det er uvisst
hva dette betyr og hvilke følger det evt kan få for
framtidig slamdisponering i jordbruket.

Strømforbruket i 2007 ble høyere enn budsjettert. Det finnes potensiale for å bruke mindre
strøm. To nye innløpumper og ombygging av
denitrifikasjonspumpene skal gi redusert strømforbruk. Dette krever oppfølging for å finne fram

Vitenskapskomitéen for mattrygghet har etablert ad-hoc arbeidsgruppe som koordinerer
arbeidet med å utføre risikovurdering av
avløpsslam brukt som gjødsel. Endelig rapport
er ventet ferdig første halvår 2008.
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Det er meldt om rester av stein og pukk i
VEAS-jord som er kjørt ut fra Skolt. Dette skyldes mangelfullt vedlikehold av underlaget for
lagerplassen.
6 tonn slam som ikke oppnådde fullstendig
hygienisering, er etter avtale levert til Lindum
Gjenvinning AS for behandling og sluttdisponering.
Det er levert 704 tonn vasket sand fra sandfang
til toppdekke på Røyken grovfyllplass og 1.599
tonn sil- og ristavfall til behandling i bioceller
på Lindum ved Drammen. SFT har anbefalt
overfor Miljøverndepartementet at deponering
av denne type avfall unntas fra det varslede
deponiforbudet fra 1. juli 2009.

UTADRETTET
VIRKSOMHET
Det har vært stor aktivitet fra ulike forskningsinstitusjoner som har ønsket samarbeid med
VEAS for prøvetaking og analysering av avløp
og slam. VEAS deltar i et prosjekt – Pharmafate
– støttet av Forskningsrådet, ledet av NILU og
Universitetssenteret på Svalbard. Målet er å
finne ut legemidlers skjebne i miljøet. Prosjektet
avsluttes primo 2008. Forskningsrådet støtter
også et prosjekt under ledelse av NIVA med tittelen Pharmatreat. Også her ble VEAS bedt om
å bidra siden avløpet fra alle sykehus i Oslo og
Bærum ledes til VEAS. Her er målsetningen å
undersøke om vannrensingen fjerner eller påvirker de ulike legemidler som allerede er sluppet
ut i avløpsnettet. SFT deltar også i prosjektet.

Statens Strålevern deltar i et nordisk samarbeidsprosjekt, og VEAS har bidratt med vann- og
slamprøver. En mastergradsstudent ved Norges
Veterinærhøgskole 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
herfra vil tas opp med de ansvarlige institusjoner.
St.meld. nr. 14, (2006-2007) «Sammen for et
giftfritt miljø – forutsetninger for en tryggere
fremtid.» inneholder høye ambisjoner for et
giftfritt miljø. Gjennom NORVAR har bransjen
advart mot en bebudet framtidig gjennomgang
av om det skal stilles krav til rensing av miljøgifter fra renseanlegg. Dette vil være et brudd
med prinsippet om å gjøre tiltak ved kilden,
og innføre end-of-pipe – løsninger, som etter
bransjens syn ikke er bærekraftig.
Arbeidet med å etablere en ny påslipps-politikk
i samarbeid med eierkommunene har ikke
kommet så langt som forutsatt.
Det er et visst press internasjonalt for å akseptere innføring av såkalt «nedspylbare» produkter. Våtservietter er et slik produkt. Gjennom
deltakelse i EUREAU er VEAS engasjert i å vurdere kriterier for dette. Vårt utgangspunkt er at
det som skal spyles i avløpsnettet skal gå i oppløsning raskt, på same måte som toalettpapir.
VEAS deltar også i andre fora innenfor
NORVAR, nå Norsk Vann, og har i 2007 vært
representert i avløpsgruppen, programkomiteen og IT-gruppen.

ORGANISASJONEN
Administrerende direktør Paul Sagberg sa i
sommer opp sin stilling etter 27 år i selskapet.
Tre medarbeidere har gått av med AFP. I alt
4 nye medarbeidere har begynt i 2007. Før
stillingene var besatt, var underbemanningen
merkbar.
Også i 2007 har en lærling bestått prøven som
automatiker og det er tatt inn en ny, slik at
VEAS har to automatikerlærlinger. Det har vært
engasjert unge sommerhjelper fra nærområdet.
Det har vært engasjert en laboratorieingeniør
i 60% stilling store deler av året, for å dekke
opp for omdisponering av personell i prosessavdelingen, og det er engasjert en prosessingeniør.
Det totale sykefraværet var 5,5% / 495 dager, mot
458 dager året før. Sykdom med varighet ut over
14 dager, utgjorde 2,0% / 185 dager mot 217
dager året før. Sykdom med egenmelding, 1-5
dager, utgjorde 1,2% /109 dager mot 91 dager
året før. Fravær på grunn av sykt barn eller barnepasser var 0,6% / 51 mot 49 dager i 2006.
Sykefraværet på VEAS vurderes ikke å være
høyt. Det er likevel nødvendig å følge med
utviklingen og ha både rutiner og tilstrekkelig
kompetanse og klokskap til å gi en god individuell oppfølging ved fravær.
12 av 42 ansatte var ved årsskiftet fylt 55 år.
Seniorene sitter inne med verdifull kunnskap og
erfaring. VEAS ønsker både å beholde seniorene
og sørge for systematisk erfaringsoverføring.
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Etter konstruktivt samarbeid med de tillitsvalgte
er det utarbeidet en seniorpolitikk. VEAS er en
liten virksomhet, med få personer innen hvert
fagområde, og ser utfordringer med å gå inn på
ordninger med redusert arbeidstid. Dette skal
det imidlertid sees nærmere på i 2008.

2007, ut over at AKAN-kontakten har deltatt i
den årlige konferansen.

er planlagt fysiske lager som skal gjøre lagerhold enklere. Ved siden av å legge til rette for
orden og renhold, er holdninger viktig.

HMS OG
VERNEARBEID

Beredskapsanalysen for tunnel, som ble utført
i 2006, hadde fokus på sikkerhet for personer,
men må også følges opp med beredskapsplaner for å sikre transporten av avløpsvannet.

Det er inngått avtale om kjøp av et FDV-system
med økonomifunksjon. Det arbeides med å
forberede innføringen og systemet tas gradvis i
bruk fram mot overtakelse i september 2008.
Samtidig med innføringen benyttes anledningen
til å beskrive og forbedre interne arbeidsprosesser og roller og dokumentere erfaringer og rutiner. Dette er nyttig, men svært krevende. FDVsystemet skal kunne brukes av alle og det legges
til rette mhp arbeidsplasser og opplæring.

Det er gjennomført 19 vernerunder, en hovedvernerunde og fire møter i HMSU (Helse-,
miljø- og sikkerhetsutvalget). I tillegg er det
gjennomført vernerunder i regnvannsrenseanlegget. Det er valgt nytt hovedverneombud og et
nytt verneombud.

Hverdagen på VEAS er i stor grad konsentrert
omkring prosesser og tekniske spørsmål, men
det er også nødvendig å sette ledelse og utvikling av medarbeidere høyere på dagsorden.

Det er gjennomført risikovurdering av eksplosjonsfarlig område i gassbehandlingsområdet, og
det er utarbeidet et eksplosjonsverndokument.
Videre er det gjennomført risikovurdering av
biologiske faktorer i hele anlegget og prioriterte
tiltak er utført. Det er gjennomført en risikokartlegging av arbeid i fortykkerhallen.

Kurs og opplæring i 2007 har vært konsentrert
om akkreditering av prøvetaking, prosjektledelse, risikovurdering, arbeid i eksplosjonsfarlig
område samt opplæring med eksterne fagpersoner på konkrete instrumenter og utstyr. En medarbeider har gjennomført 40-timers HMS-kurs.
13 medarbeidere har hatt trimavtale med VEAS,
noe som gir fleksibilitet til å trene innenfor
arbeidstiden, enten ved et treningssenter eller
på egen hånd/fot.
7 medarbeidere er belønnet med til sammen
kr 16.200 for 15 forslag til forslagskassen.
Det har ikke vært særskilt AKAN-aktivitet i

Både sikker-jobb-analyse og risikoanalyse har
vist seg å være gode verktøy. Det er utarbeidet
nødvendige prosedyrer og hjelpeskjema.

På den årlige, interne HMS-dagen ble det bla
gjennomført seks sikker-jobb-analyser.
Det er kartlagt støy og sett på lysforholdene i
anlegget. Det er identifisert områder som krever tiltak og utarbeidet en plan for gjennomføring i 2008 og 2009.
På grunn av støv fra utbyggingsarbeidet og midlertidig lagring av utstyr som skal inn i det nye
anlegget, har renhold vært ekstra vanskelig.
Det er imidlertid ryddet i lagret materiell og det

VEAS har et felles system for melding av avvik,
feil og forbedringsmuligheter. Det kom i 2007
inn 394 meldinger, 130 færre enn året før. Når
FDVØ-systemet tas i bruk for registrering av
feil, vil rollen til avvikssystemet bli endret til et
rent avvikssystem.
Det ble registrert 7 hendelser med mindre eller
ubetydelig personskade. De fleste ble meldt
som nesten-ulykke.

ØKONOMI

Det er gjennomført anbudskonkurranse om
transport av VEAS-jord og sand/ristgods. Det
er ikke inngått nye rammeavtaler i 2007.
Etablering av flere rammeavtaler vil etter hvert
gjøre innkjøpshverdagen enklere.
VEAS har i samarbeid med revisor og fylkesskattekontoret foretatt en vurdering av
selskapets virksomhet i forhold til merverdiavgiftslovens bestemmelser. Det har resultert i
at selskapet nå ansees som en §11 første ledd
bedrift, og det blir derfor beregnet merverdiavgift også av omsetningen til eierkommunene.
Selskapet har ordinær fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser.

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

0,85 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: 22 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: 0,55 kr
Totale kostnader (inkl kapitalkostnader): 0,85 kr

I løpet av et år:
Driftskostnader: 200 kr
Totale kostnader (inkl kapitalkostnader): 308 kr

2007:
Driftskostnader: 90 mill.kr.
Totale kostnader (inkl. kapitalkostnader) : 138,9 mill.kr.
Antall personer tilknyttet VEAS via avløpssystemet: 450 260

*
•
•
•

det vil si:
bringe næringssaltene ut til jordbruket
bringe rent vann ut på dypet i fjorden
sørge for tilfredsstillende håndtering
av avløps-søppel

Nøkkeltall for 2007
Anlegget

Avrenningsfelt og tilførselssystem

Tunnelsystemet

			
Nedbørfeltets areal
km2
Personer
ant.
Tilknyttet ledningsnettet
km
Gj.sn. vannforbruk i 2 våteste uker
mill. m3
Vannforbruk i året
mill. m3
Lev. mengde avløp i gj.sn. av
2 våteste uker
mill. m3
Lev. mengde avløp i gj. sn av
2 tørreste uker
mill. m3
Gj.sn. vannforbruk i tørreste uker
mill. m3
Total avløpsmengde til tunnelsystemet mill. m3
Septiktanker, tette tanker og
slamavskillere pr. 31.12
stk.
Levert septikmengde
m3

lengde
42,3 km
lagringsvolum v/4 m3/s
187.000 m3
lagringsvolum v/7,5 m3/s
137.000 m3
Transporttid
fra Majorstuen til Slemmestad
ca. 5 timer
Pumper
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
Rister
4 stk. 3mm spalteåpning
Sandfang
4 stk. totalt volum
2.100 m3
Flokkulering
Ved hjelp av luft i sandfang
Sedimenteringsbasseng*
2 stk. 15.7m x 91,2m x 3,6 m dype
10.300 m3
Sedimenteringsbasseng**
6 stk. 15.7m x 17,7m x 10,5 m dype
17.500 m3
2
Nitrifikasjonsfilter**
24 stk 87m , 4 m filterdybde
Denitrifikasjonsfilter**
24 stk 65m2, 3 m filterdybde
Fortrykkere
2 stk fortrykketromler med 1 stk utjevningstank 1.500 m3
Råtneanlegg
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.
Slampresser
4 stk à 120 kammer
1,5 x 1,5 m
Dyputslipp
5 difffusorer dybde
40-55 m
Innlagringsdyp		
25-35 m
*) Brukes kun til regnvannsfortynnet avløp.
**) I bruk hele tiden.
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*)
**)

Oslo
75
280 000
760
*1,8
*96,67

Bærum
40
106 000
530
0,32
17,3

Asker
33
50 700
270
0,16
8,1

2,77

1,28

0,51

0,04

0,008

4,61

1,01
1,78
73,64

0,27
0,36
24,56

0,12
0,16
10,06

0,02
0,03
1,37

0,003

1,4

0,24

109,87

500
510
940
101
**9 626				

3 051
14 758

1.000
5 132

Røyken Nesodden
16
2,5
10 500
3 060
67
33,4
0,03
0,93

Gjelder hele Oslo						
Levert fra Bærum, Asker og Røyken

Totalt
450 260

Langtidsoversikt over tilførsler og utslipp
		
2003
2004
2005
2006
2007
Avløp behandlet
mill m3
101,6
106,0
100,5
115,9
104,2
Overløp
mill m3
1,6
3,2
2,1
5,6
5,6
Tot-P inn VEAS
tonn
371
377
361
376
370
Tot-P ut VEAS
tonn
23
25
31
28
28
Tot-P overløp
tonn
2,7
5,2
2,1
5,7
5,0
Rensegr Tot-P eks. overløp
%
93,7
93,4
91,5
92,6
92,4
Tot-N inn VEAS
tonn
2 311
2 564
2 481
2 754
2 784
Tot-N ut VEAS
tonn
554
720
774
825
861
Tot-N overløp
tonn
22
43,3
21,5
52,4
47,6
Rensegr Tot-N eks. overløp
%
76
71,9
68,8
70,1
69,1
Septikmengde
m3
17 012 19 562 19 909 17 057 14 758
Avløpsfordeling:						
Oslo
%
65,3
65,9
68,2
67,5
68,0
Bærum
%
25,2
25,0
23,0
23,1
22,7
Asker
%
9,5
9,0
8,7
9,5
9,3
Nedbør:						
Blindern
mm
725
763
756
930
873
Dønski/Horni fra 2003
mm
905
970
851
1166
1236
Asker
mm
840
989
756
1127
1083
TOF dypvann inn VEAS*
tonn O2 19 708 23 017 22 717 24 026 24 246
TOF dypvann ut VEAS**
tonn O2
2 545
3 188
3 766
3 792
4 660
*)
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
mill m3
Fosformengde
tonn
Totalt organisk karbon
tonn
Totalt nitrogen
tonn
Totalt oksygenforbruk,
TOF dypvann
tonn

Til VEAS
fra VEAS
104,2		
370
28,2
8 746
1 552
2 784
861
*24 246

**4 660

Rensegrad%
Overløp eks overløp inkl overløp
5,6		
5,0
92,4
91,1
140
82,3
81,0
47,6
69,1
67,9
*394

81

79

*) 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 inn til/ut fra VEAS 2007
		
pH*)		
Suspendert stoff (SS)
mg/l
Alkalitet*)
mekv/l
Total organisk karbon (TOC)
mg/l
Biologisk oksygenforbruk (BOF5)
mg/l
Kjemisk oksygenforbruk /KOF)
mg/l
Total-fosfor (Tot-P)
mg/l
Total nitrogen (TKN+NOX)
mg/l
Ammonium*)
mg/l
*)

Inn
7,2
230
2,6
84
117
331
3,6
27
13,8

Ut
7,2
8,4
1,7
15
10
37
0,27
8,2
5,7

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

Egenprodusert energi

		
2003
2004
2005
2006
2007
Avløp behandlet
mill m3
101,6
106
100,5
115,9
104,2
behandlet i kjemisk og biologisk rensetrinn mill m3
91
95,5
93
100,4
91,7
kun gjennomgått kjemisk behandling
mill m3
10,6
10,5
7,5
15,5
12,5
Energi tunnel
mill. kWh
4,03
4,4
4,1
4,3
4,3
Energi Veas
mill. kWh 34,77
33,4
34,3
35,3
36,4
Energi pr. m3 Veas
mill. kWh
0,34
0,32
0,34
0,30
0,35
Forbruk jernklorid (JKL) vann + slam
tonn
3 004
3 225
3 035
3 650
3 851
Forbruk PAX*)
tonn
3 126
3 040
2 808
2 862
3 208
Forbruk polymer til vann og fortykker
tonn
32
31
32
33
33
Økonomiske PAX-ekv**		
53
51
51
45
54
Forbruk polymer avvanning
tonn
31
36
30
31
31
Forbruk metanol
tonn
3 518
3 108
3 262
3 414
3 526
Forbruk brent kalk til vann og slam
tonn
3 353
3 242
3 416
3 360
3 388
Forbruk salpetersyre
tonn
2 808
2 810
2 535
2 855
3 000
Sand, bark o.l.
m3
320
1 520
1 765
840
986
Rent vann
m3
8 346
5 580
3 228
3 917
3 917
Sjøvann
mill. m3
0,5
0
0,16
0,2
0,2
Utkjørt slam
tonn
26 984 27 212 26 584 27 307 27 889
Utkjørt ristgods og / sand
tonn
2 171 1660/414 1603/456 1572/569 1599/704
Produsert ammoniumnitrat
tonn
4100
4 098
3 541
4 091
3 964

		
2003
2004
2005
2006
2007
Egenprodusert gass
Nm3 8 520 000 8 888 000 9 429 000 9 689 000 10 643 000
Energi i egenprodusert gass
GWh
55,4
57,8
61,3
63,0
69,2
Egenprodusert el-strøm
GWh
12,5
12,2
14,6
13,15
14,54
Egenprodusert gass til term energi
GWh
36,4
38,8
39,7
42,4
46,4
Utnyttelsesgrad egenprodusert energi
%
88
88
89
88
88

*)

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

2003
26 984
53,9

2004
27 212
54,2

2005
26 548
55,8

2006
27 307
55,8

2007
27 889
55,0

42
64,0
10 400
79
21
0
2 171

39
64,0
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

40
63,9
11 184
76
24
0
1 596/694

				
		
Til VEAS
Arsen (As)
kg
168
Bly (Pb)
tonn
0,59
Kadmium (Cd)
kg
22,6
Kopper (Cu)
tonn
10,7
Krom (Cr)
tonn
0,36
Kvikksølv (Hg)
kg
13,3
Nikkel (Ni)
tonn
0,49
Sink (Zn)
tonn
10,1

2007

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.

Energiforbruk
		
2003
2004
2005
2006
Innløpspumper
mill. kWh
8,95
9,04
9,45
10,09
Vannbehandling
mill. kWh 14,89
13,56
13,95
14,43
Slambehandling
mill. kWh
9,26
9,06
9,23
9,22
Ventilasjon
mill. kWh
1,67
1,75
1,71
1,59
Tot. forbruk Veas
mill. kWh 34,77
33,41
34,34
35,33
						
Herav egenprodusert
mill. kWh 12,50
12,16
14,55
13,15
						
Frognerparken
mill. kWh
3,68
4,05
3,76
3,95
Tunnel
mill. kWh
0,35
0,35
0,35
0,35
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Slamdisponering

2007
9,66
15,17
9,78
1,73
36,34

Tungmetaller i avløpsvannet*
Fra VEAS
81
0,10
6,40
1,13
0,08
0,94
0,34
2,67

14,54
*) Fra 01.01.2006 beregnes verdier under deteksjonsgrensen som halve deteksjonsgrensen.
3,84
0,35

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

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

2003
29
1,0
481
16
1,1
13
347

Totalkostnad for rensetjenester 2007 i mill. kr.

2004
29
1,0
478
16
1,1
16
361

2005
28
0,97
501
21
0,88
12
360

2006
26
0,87
504
21
0,85
16
364

2007
24
0,82
452
19
0,7
15
365

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

2007
104,2
7,0
9,2
90,0
0,86
117,9
90,0
0,86

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

23,5
25,4
90,0
138,90

*) Gjødselvareforskriftens grenseverdi for spredning i jordbruk pr. 20.07.2003

Langtidsoversikt over kostnadsutvikling
		
Behandlet avløpsmengde
mill. m3
Kapitalkostnader
mill. kroner
Ordinære investeringer
mill. kroner
Driftskostnader brutto
mill. kroner
Driftskostnader/m3 avløp behandlet kroner
Konsumprisindeks pr. 15/7
2007
Driftskostnader
mill. 2007-kroner
Driftskostnader/m3 avløp
2007-kroner

2003
101,6
13,5
5,7
86,3
0,85
111,6
91,2
0,90

2004
106,0
11,3
2,2
86,9
0,82
113,3
90,4
0,85

2005
100,5
9
2,7
86,3
0,86
114,9
88,6
0,88

Kostnad pr forurensningsmengde
					
Totale årlige kostnader/m3 avløp
Totale årlige kostnader/tonn P fjernet
Totale årlige kostnader/tonn TOF dypv. fjernet
Driftskostnader/m3 avløp		
Driftskostnader/tonn P fjernet
Driftskostnader/tonn TOF dypv. fjernet
1 m3 innlekket drikkevann koster 2007-kroner
1 m3 ekstra tørrværs-avløp koster 2007-kroner
1 m3 gjennomsnitts regnvann koster 2007-kroner

2007
120
406 378
72 231
86
263 283
46 797
20
44
29

øre
kr
kr
øre
kr
kr
øre
øre
øre
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Regnskap og budsjett 2007
Regnskap 2007
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
DRIFTSUTGIFTER
Lønn, godtgjøring og feriepenger
Arbeidsgiveravgift og pensjonskostn.
Apparater og annet utstyr
Vedlikehold og annet utstyr
Kalkulatoriske avskrivninger

note 4
note 4
note 4
note 5 og 6
note 1
note 2

note 5
note 6

1 008 898
0
1 173 829
919 914
204 864
1 421 004
627 290
1 499 567
520 587
88 726 762
42 734 577
138 837 292

1 087
200
1 400
900
95
734
284
1 260
561
88 726
42 746
137 995

Regnskap 2006

500
000
000
000
000
600
116
000
000
760
952
928

89
42
139

1
1

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 10 og 15

18
5
4
9
48

437
532
274
826
000

18
5
2
9
46

159
377
496
612
700

359
407
116
050
000

16
4
1
12
49

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

note 7

10 378 031
26 858 243
15 122 824

15
24
16
3
141
-4

352
825
416
060
998
003

164
000
880
000
976
048

17 291 223
24 420 362
14 751 163

Finansinntekter
Renteinntekter
Renteinntekter egne obl., pål. ikke forfalt
Renteinntekter likviditetsbuffer
Sum

note 1
note 1 og 9
note 1

18

403
046
359
822
940

Budsjett 2007

138 931 167
-93 875
50
130
2 747
2 927

000
067
310
377

50 000
0
50 000

843
371
137
693
190

185
755
046
856
000

140 698 589
-950 046
50
193
1 108
1 352

000
239
986
225

Regnskap 2007
Finansutgifter
Renter og låneutgifter
Avdrag lån
Sum
Motpost kalkulatoriske avskrivninger
Ordinært resultat
Interne finansieringstransaksjoner
Bruk av midler avsatt på fritt fond
Avsetning til fritt kap.fond ubrukte budsj.midler
Avsetning til dekning av underskudd investeringer
Avsetning til fritt kap.fond pensjon
Avsetning til bundne kap.fond investering
Sum
Regnskapsmessig resultat

note 2
note 2 og 15
note 10 og 15

6
35
42
48

959
700
659
940

714
000
714
000

note 1

9 113 788

note 13
note 13

-4
7
1
1
2
9

note 6 og 13
note 13

211
811
499
136
877
113

Budsjett 2007
7
35
42
46

046
700
746
700

731
906
289
946
377
788
0

952
000
952
000

Regnskap 2006
7
35
42
49

100
700
800
190

621
000
621
000

0

6 791 558

0

4 881 691

0
0

607 642
1 302 225
6 791 558
0

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

note 8
note 14

note 8
note 14
note 14
note
note
note
note
note

14
13
9
14
13

9 218 852
0
37 069 455
46 288 307

11 086
50
42 100
53 236

11 086 612
2 129 690
761 675
0
1 499 289
31 940 488
2 999 278
1 010 000
-1 010 000
-4 128 725
46 288 307
0

11 086 612
0
0
50 000

612
000
000
612

2 525
25
10 461
13 011

195
000
166
361

3 451 580
13 460 444
-926 385
25 000

42 100 000
0
0
0
53 236 612
0

1
-1
-2
13

080
080
999
011

000
000
278
361
0
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Balanse pr 31.12.2007
Balanse pr 31.12.07

EIENDELER

ANLEGSMIDLER
Pensjonsmidler
Bedriftshytte
Veas-anlegget
Sum anleggsmidler
OMLØPSMIDLER
Kortsiktige fordringer
Fordring på eierkommunene
Netto premieavvik
Til gode mva
Andre fordringer
Periodiserte utgifter
Påløpne renteinntekter, ikke forfalt
Krav på komm.pål.renteutg.,ikke forfalt
Obligasjoner
Egne obligasjoner

note 6
note 10

note 3
note 6

31 854
681
804 023
836 559

752
514
502
768

Balanse pr 31.12.06
28 414
681
806 675
835 771

note 9
note 2

10 290 870
3 833 183
1 452 750
324 626
0
127 957
5 901 995

note 9

2 070 000

3 080 000

57 397 538
81 398 919

81 264 474
106 723 420

917 958 687

942 494 662

note 11

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

1
2
6
4

427
766
678
303
82
190
6 929

533
514
195
242

580
445
257
837
667
390
770

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Frie kapitalfond
- fond pensjon
- fond investering
- fond ubrukte budsjetterte driftsutgifter
Sum frie kapitalfond
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note 13

4
4
8
16

351
203
407
962

551
589
002
142

3
2
4
11

214
999
881
095

605
278
691
574

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 og fastrentelån
Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Gjeld til eierkommunene
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 31.12.07

Balanse pr 31.12.06

18 486
2 497 732
0
6 197 161
483 978
9 197 357

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

note 15

704 363 057
730 522 556

703 546 847
722 843 766

note 6
note 2

30 926 223
126 400 000
157 326 223

28 204 395
162 100 000
190 304 395

note 14

note 3

note 2

1
19
2
1

900
440
186
860

975
285
275
777
0
4 721 596
0
30 109 908
917 958 687

1
12
1
1

864
090
960
785
157
6 986
4 502
29 346

013
248
094
701
000
755
691
501

942 494 662
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Noter til regnskapet for 2007
Regnskapet er avlagt etter Kommunal- og regionaldepartementets budsjett- og regnskapsforskrifter av 17.12.1999 for interkommunale selskaper. Veas er fortsatt ikke
omdannet til interkommunalt selskap i henhold til lov for interkommunale selskaper.
VEAS hadde dispensasjon til å ta i bruk forskriftene for interkommunale seskaper i perioden 2001 tom 2003. 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. Mindreforbruk ett år kan avsettes til bruk i senere budsjettår.
1. Driftsbudsjettet
Budsjettet bygger på en antatt behandlet avløpsmengde på 111 mill m3. Behandlet
avløpsmengde ble 104,2 m3. Driftsutgiftene kr 89 991 167 (driftsutgifter - avskrivninger)
fordeles mellom eierkommunene forholdsmessig etter levert avløpsmengde, etter at
drifts- og renteinntekter er fratrukket og interne finansieringstransaksjoner er foretatt.
Renteinntektene totalt kr 2 927 377 er ført opp som finansinntekt. Renteinntekter (med
unntak av budsjetterte kr 50 000) og påløpte renter på egne obligasjoner kr 130 067,
avsettes til bundne investeringsfond. Kr 1 499 289 overføres til investeringsregnskapet
for å dekke behovet for avsetning av midler til flere påbegynte investeringsarbeider. Av
midler avsatt til frie fond i 2006 er kr 4 211 731 kommet til anvendelse og ved årsslutt
er det avsatt til frie fond kr 7 811 906, av disse er ca kr 2,7 mill øremerket spesielle
formål. Kr 5,11 mill er avsatt for at selskapet skal være rustet til å foreta større HMSog vedlikeholdsarbeider utover det som ble forutsatt i budsjettet for 2008.
									
Oslo
68,02 %
kr 60 351 944
(70,904 mill m3)
Bærum
22,69 %
kr 20 132 102
(23,652 mill m3)
Asker
9,29 %
kr
8 242 716
(9,684 mill m3)
Sum
100,00 %
kr 88 726 762
(104,240 mill m3)
2. Lån, finansutgifter og -betalinger
Obligasjonslån ISIN: NO 000 1449003
6,25% partialobligasjonslån 1994/2009, lånebeløp kr 510 mill, utlagt til offentlig tegning
og rentebærende fra 06.01.1994, var avdragsfritt i 1995 og 1996. Lånet tilbakebetales
over 13 år, første avdrag var 06.01.1997 og siste avdrag blir 06.01.2009.
Restlån pr 01.01.2007 var kr 107 100 000. Etter betalt avdrag 06.01.2007 var restlånet
på kr 71 400 000.
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Ordinært avdrag kr 35 700 000 i 2007, samt renter og låneutgifter er belastet kommunene og fordelt etter eierprosent. Kommunene betaler etterskuddsrenter på lånet pr 6.
januar. Pr 31.12.07 er påløpte renter, ikke forfalt kr 4 413 596.
Fastrentelån i Kommunalbanken, lånenummer 20060512
15.11.06 ble det tatt opp lån på kr 55 mill i Kommunalbanken, til finansiering av utbygging av det nye renseanlegget (RVR). Lånet nedbetales med to like avdrag i henholdsvis
2010 og 2011. Kommunene betaler etterskuddsrenter på lånet pr 15. november. Pr
31.12.07 var påløpte renter, ikke forfalt kr 308 000.

			
		Obligasjonslån		 Fastrentelån
Ordinært avdrag
kr 35.700.000		
0
Renteutgifter
kr 4 486 952
kr 2 464 000
Omkostninger
kr
67 123		
0
Budsjetterte mindreutgifter, avsatt på fond
kr
17 877		
0
Sum finanskostnader
kr 40 271 952
kr 2 464 000
					
Kommunene var skyldig for renter pr 1/1-07
kr 6 620 394
kr
308 000
Kommunene var skyldig for renter pr 31/12-07
kr -4 413 596
kr
-308 000
Mottatt fra kommunene til finansutgifter
kr 42 478 750
kr 2 464 000

kr 6 928 394
kr -4 721 596
kr 44 942 750

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

31
9
3
44

kr
kr
kr
kr

Totalt begge lån
kr 35 700 000
kr 6 950 952
kr
67 123
kr
17 877
kr 42 735 952

684
662
595
942

639
691
420
750

Regnskapet viser årets påløpte rentekostnader, men kommunene betaler etterskuddsvis
når rentene forfaller, derfor er det differense mellom regnskap og betaling fra kommunene. Budsjettert rentekrav på kommunene pr 01.01.07 lå kr 12 375 høyere enn beløpet
som ble innbetalt, pga lavere reell rentesats enn forutsatt i budsjettet. Finanskostnad i
regnskapet er i tillegg til oppstillingen ovenfor, redusert med 
kr 58 361 pga en korrigert renteberegning fra et tidligere år.
3. Avregning eierkommunene
Selv om det samlet ikke blir noen regulering av innbetalte beløp fra eierkommunene i
2007, er den innbyrdes fordeling endret etter at behandlet avløpsmengde for 2007 er
kjent. Dette resulterer i for lite innbetalt fra Oslo kr 1 900 975 og for mye innbetalt fra
Bærum og Asker med henholdsvis kr 1 861 047 og kr 39 928, totalt kr 1 900 975.
Beløpene gjøres opp i 2008.
Krav på eierkommunene står oppført i balansen med kr 10 290 870, inkl sluttavregningen mot Oslo på kr 1 900 975 og kr 380 000 for fakturert septikrensing. Resterende

krav stammer fra en sak som ble tatt opp med fylkesskattekontoret vedr selskapets
forhold til merverdiavgiftsloven. Resultatet ble at VEAS skal være regulert etter MVAL
§ 11.1. ledd, som medfører at eierkommunenes tilskudd til drift, investering og finansutgifter skal være avgiftsbelagt. Det ble foretatt en etterberegning av avgift fom 5. termin
2007, som utgjør kr 8 009 895. Beløpet ble innbetalt til selskapet i starten av januar
2008.
4. Inntekter fra særlig forurenset avløp og septikslam
Inntektene fra særlig forurenset avløp og fra behandling av septikslam, 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. Refusjon for varmeuttak faktureres Bærum fjernvarme og Viken Energi iht
inngått kontrakt.
5. Lønnsutgifter
Lønnsutgiftene omfatter 40 årsverk. Det er i 2007 regnskapsført kr 498 800 i honorarer
til styret og rådets medlemmer. Administrerende direktør mottok kr 855 777 i lønn i 2007.
Administrerende direktør har samme pensjonsordning som de øvrige ansatte. Sykepenger
ble refundert med kr 330 516, 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 innsamlede 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 forsikringsordningen 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 år, utregnet som en utjevningspremie mellom KS medlemmene.

For 2007 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		
		
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
Spesifisert pensjonsforpliktelse
Antatt påløpt pensjonsforpliktelse 01.01.07
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av antatt påløpt
pensjonsforpliktelse
Utbetalte pensjoner
Amortifiserte estimatavvik
Estimert påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.07

1
1
-1
1

894
715
681
927
191
2 119

KLP
5,00%
6,00%
3,19%
3,19%
3,19%
0,00%
Kollektiv
Før 45 år: 2%
Etter 40 år: 0%
IR02- nivå
K63
K63
40%

Vital
047
064
693
418
853
271

Vital
-27 995 156
-1 894 047

KLP
-209 239
0

-1 715 064
1 344 644
-465 229
-30 724 852

-9 417
16 440
845
-201 371

KLP
0
9 417
-9 225
192
544
736
Sum

-30 926 223

Pr 31.12.2007 hadde VEAS totalt 88 personer tilknyttet pensjonsordningen i Vital og
KLP. Av disse er 40 ansatte, 31 sluttet med oppsatt pensjon (over 3 års tjenestetid) og
10 alderspensjonister, 5 AFP og 2 uføre.

23

Spesifiserte pensjonsmidler
Verdi av pensjonsmidler 01.01.07
Forventet avkastning på pensjonsmidlene
Premieinnbetaling ekskl. adm.kostnader
Utbetalte pensjoner
Amortiserte estimatavvik
Estimerte pensjonsmidler 31.12.07

KLP
718
225
752
440
-675
170 580

31 854 752

959 320

-30 791

928 529

Akkumulert premieavvik
Akkumulerte premieavvik 01.01.07
Premieavvik i 2007
Amortiserte premieavvik i 2007
Sum uamortiserte premieavvik 31.12.07

Vital
2 758 520
1 246 575
-191 853
3 813 242

KLP
7 925
12 560
-544
19 941

Sum

Akkumulert estimatavvik
Akk.estimatavvik forpliktelser 01.01.07
Akk.estimatavvik midler 01.01.07
Amortiserte estimatavvik i 2007
Sum uamortiserte estimatavvik 31.12.07

Vital
6 978 438
1 135 275
-540 914
7 572 799

KLP
-1 150
6 646
-366
5 130

Nettobalanseført
pensjonsmidler/(forpliktelse)

28
1
3
-1

248
681
173
344
-75
31 684

Vital
815
693
993
644
685
172

Sum

165
9
12
-16

3 833 183
Sum

7 577 929

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 aktuarutregningen, tilsvarende økning i premieavvik, er ført mot frie fond.
7. Øvrig drift
Det er i 2007 regnskapsført kr 53 200 i revisjonshonorar og kr 7 340 i konsulent
honorar til revisor.
8. Ordinære investeringer
Ordinære investeringer beløp seg i 2007 på kr 9 218 852. Det var budsjettert med kr
11 086 612. De budsjetterte investeringene dekkes av kommunene etter eierprosent.
Det ble brukt kr 761 675 av bundne fondsmidler og kr 1 499 289 av ubrukte midler fra
driftsbudsjettet. Dette var nødvendig for å få avsatt tilstrekkelige midler kr 4 128 725,
for ferdigstillelse i 2008 av påbegynte investeringsarbeider i 2007. Disse midlene er
avsatt på fritt fond.
Eierkommunene ble i 2007 belastet med:
Oslo
Bærum
Asker
Sum
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70,50%
21,50%
8%
100,00%

kr 7
kr 2
kr
kr 11

816
383
886
086

061
622
929
612

De ordinære investeringene i 2007 bestod i det vesentligste av:
Etablering av saltsyreanlegg for vask av strippinganlegget, utskiftning av PLS rist/ innløpspumpestasjon og transporttunnel, ombygging av denitrifikasjonspumper, installasjon
og instrumentering av to nye innløpspumper og en ny rist, nytt styringsskap og ventiler i
en kalksender og fullføring av lufting i buffertank.
Det er pr 31.12.07 avsatt midler på fritt fond til bla:
Ferdigstillelse av FDVØ-prosjektet, ny /fornyet polymerstasjon, utskiftninger av PLS'er,
flere HMS-oppgraderinger og ekstra påfylling av leca, utbedring støvhåndtering slamsiloer
og ny vekt ved slamsilo.
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 2007, ført opp i balansen til pålydende verdi kr 3 080 000. Kurs på kjøpstidspunkt 16.01.2001 var 93,35.
Kurs pr 31.12.2007 var 100,31.
Avdrag på egne obligasjoner ble den 06.01.2007 betalt ut med kr 1 010 000. Saldo pr
31.12.2007 var kr 2 070 000. Påløpne renter på obligasjonene
kr 127 957, inngår i overføring til bundet fond, ref note 14.
10. Anleggsmidler
VEAS-anleggets verdi er beregnet ved å ta bokført verdi pr 01.01.2007, tillegge årets
investeringer og føre fratrekk for lineær avskrivning av maskiner og bygg over 15, respektive 50 år. Renvannsrenseanlegget (RVR) ble tillagt med kr 14,47 mill i 2006 og blir tillagt med kr 37,07 mill i 2007. Avskrivning av RVR starter i 2009. Anleggets verdi i mill
kroner:

Bokført verdi pr 01.01.2007
Tilgang ordinære investeringer
Tilgang investeringer RVR
Avskrivninger
Bokført verdi 31.12.2007

Maskiner
og utstyr
98,22
8,36
3,71
-25,4

Bygg, fjellanlegg og tunnel
708,46
0,86
33,36
-23,55

Totalt
806,68
9,22
37,07
-48,95

84,89

719,13

804,02

11. Andre fordringer
Andre fordinger i balansen kr 324 626, består av et depositum for leie av riggområde i
forbindelse med RVR kr 20 000, fakturerte inntekter kr 294 733, hvorav alle er betalt
primo 2008, samt kortsiktige fordringer på ansatte med kr 9 893.

12. Arbeidskapital
2007
2006
Endring
Omløpsmidler				
Endring kortsiktige fordringer
18 098 198
19 612 501
-1 514 303
Endring premieavvik
3 833 183
2 766 445
1 066 738
Endring aksjer og andeler			
0
Endringer obligasjoner
2 070 000
3 080 000
-1 010 000
Endring betalingsmidler
57 397 538
81 264 474
-23 866 936
Sum endring omløpsmidler			 -25 324 501
				
Kortsiktig gjeld				
Endring kortsiktig gjeld
30 109 908
29 346 501
763 407
Endring premieavvik			
0
Sum endring kortsiktig gjeld			
763 407
Endring arbeidskapital			 -26 087 908
				
Endring arbeidskapital består av:				
Bruk av lånekapital
31 940 488
0
-31 940 488
Endring frie fond
16 962 142
11 095 574
5 866 568
Endring bundne fond
9 197 358
8 201 346
996 012
- regulert for andel innløste obligasjoner
-1 010 000		
-1 010 000
Sum endring			 -26 087 908
13. Frie fond
Frie kapitalfond, sum pr 01.01.2007			 11 095 574
Avsetning og bruk av frie fond i 2007:			
Fra pensjonsregnskapet			 1 136 946
Fra utbyggingsprosjektet			 -2 999 278
Ubrukte budsjetterte investeringsmidler			 4 203 589
Netto avsetning ubrukte budsjetterte driftsmidler			 3 525 311
Sum frie kapitalfond pr 31.12.2007			 16 962 142
Midler til igangsatte arbeider som vil bli avsluttet i 2008, inngår i frie fond med kr 6,83 mill
og det er avsatt kr 5,11 mill ytterligere HMS- og vedlikeholdsarbeider i 2008.

14. Bundne fond og finansiering av Regnvannsrenseanlegget (RVR)
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. Renter av ubrukt lån til ny utbygging er også tillagt bundet fond. Styret kan disponere
fondet til midlertidige likviditetsformål. Det nye Regnvannsrenseanlegget (RVR) ble besluttet
finansiert ved en kombinasjon av lån og bruk av bundne fond. I oppstillingen nedenfor vises
fordelingen, basert på at prosjektet gjennomføres ihht budsjett.
Bundet kapitalfond, sum pr 01.01.2007			

8 201 346

Bruk av kapitalfond i 2007:
Bruk av fond til utbyggingsprosjektet RVR				
Sum investeringer
RVR
Bruk av fond
Bruk av lån		
i 2005
4 009 867
4 009 867			
i 2006
10 461 166
10 461 166			
i 2007
37 069 455
5 128 967
31 940 488
-2 129 690 Kr 2 999 278
					 brukt av fritt fond
Forventet i 2008
23 059 512		
23 059 512		 avsatt i 2006
Sum
74 600 000
19 600 000
55 000 000		
						
Bruk av fond til ordinære investeringer, påbegynt i 2006		
-761 675
Avsetning til bundet kapitalfond i 2007:
Ubrukte investeringsmidler					
Mottatte avdrag egne obligasjoner			
1 010 000
Renter på egne obligasjoner				
130 067		
Renter på ubrukte lånemidler og fond			
2 747 310
Sum bundne kapitalfond pr 31.12.2007			
9 197 358

VEAS har fortsatt noen få uavklarte erstatningssaker fra byggeperioden 1976-82.
15. Kapitalkonto
Kapitalkontoen har økt med kr 0,816 mill fra foregående år. Endringene fremkommer
som følger i mill.kr :
Kapitalkontoen pr 31.12.2006			
Tilgang utbygging av regnvannsrenseanlegget		
37,07
Bruk av lånemidler		 -31,94
Tilgang ordinære investeringer		
9,22
Avdrag obligasjoner		
-1,01
Avskrivninger		 -48,94
Avdrag lån		
35,70
Endring pensjonsmidler		
3,44
Endring pensjonsforpliktelser		
-2,72
Sum endringer i 2007		
0,82
Kapitalkontoen pr. 31.12.07			

703,6

0,82
704,4
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