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Det finnes innbyggere både i Oslofjorden og rundt Oslofjorden.

Oslofjorden til alt fra rekreasjon til arbeidsplass. VEAS misjon
er å bidra til en renere Oslofjord.
I denne årsrapporten beskriver vi våre prosjekter og aktiviteter som nettopp har som formål å gjøre både innbyggerne
og brukerne av fjorden fornøyde med vannkvaliteten. Og hva
passer vel da bedre enn å illustrere dette med den rike floraen
av skjell og skalldyr som faktisk finnes i fjorden – deriblant
strandsneglen.
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Direktøren har ordet

Årsberetning 2012

VEAS gir eierne og alle innbyggerne i regionen et

Et spennende prosjekt i så måte er vår aktive

OM VIRKSOMHETEN

viktig løfte: Vår virksomhet skal resultere i en renere

deltakelse på det nye Oslofjordmuseet som åpner

Oslofjord.

7. juni. Museets målsetting er å inspirere folk til å

Vestfjorden Avløpsselskap renser avløpsvannet fra

Driftsinntektene i 2012 ble kr 155 mill hvorav

bruke Oslofjorden mer aktivt. VEAS spiller en viktig

mer enn en halv million mennesker i Oslo, Bærum,

overføringer fra eierkommunene utgjorde kr 145 mill.

Vår arbeidshverdag – hver eneste dag hele året –

rolle i å gjøre bruken av fjorden til en positiv opplev-

Asker, Røyken og Nesodden. Både anlegg og adminis-

handler om effektiv vannrensing, forebyggende tiltak

else, og vi skal benytte anledningen til å fortelle både

trasjon er lokalisert på Bjerkås i Asker.

og miljøvennlig anvendelse av biprodukter fra vår

om vår historie og det miljøbidrag bedriften VEAS

virksomhet.

leverer.

SELSKAPETS ØKONOMI

Driftsutgifter, eksklusive avskrivninger, ble kr 152 mill
for 2012 mot budsjett kr 161 mill. Det er påbegynt

Selskapet er et interkommunalt samarbeid med

drifts- og vedlikeholdsarbeider for omtrent kr 27 mill

hjemmel i kommunelovens § 27, og eies av kom-

som vil sluttføres i 2013. Ordinært resultat på kr 4,7

Jeg vil gjerne gi honnør til våre ansatte som gjennom

Mitt mål er at VEAS skal være et givende arbeidssted,

munene Oslo, Bærum og Asker med henholdsvis

mill foreslås overført til dekning av investeringer. Det

sin innsats i 2012 bidro til at VEAS oppnådde rense-

hvor de ansatte har interessante oppgaver og et godt

70,5 %, 21,5 % og 8 % eierandel. Overenskomst og

ble utført investeringer for kr 20,5 mill mot budsjettert

kravet.

arbeidsmiljø. I tiden framover vil jeg prioritere en kon-

vedtekter er vedtatt av kommunestyrene i de tre kom-

kr 35 mill.

struktiv dialog med de ansatte om hvordan vi kan bli

munene og fastsatt av Kongen i Statsråd. Selskapets

VEAS står foran viktige utfordringer de neste årene.

enda flinkere til å skape en positiv bedriftskultur hvor

styrende organer har anbefalt eierne å fatte vedtak for

Det ble høsten 2011 utført en kapasitetsstudie hvis

Anlegget som har vært i drift siden 1982, har behov for

folk trives, og hvor vi sammen skaper resultater som

en omdanning til et IKS. Saken er til behandling hos

hensikt var å avdekke VEAS anleggets kapasitet og

en betydelig oppgradering for å oppfylle kravene de

kommer livet både i og rundt Oslofjorden til gode.

eierne.

egnethet i forhold til å oppfylle gjeldende konsesjonskrav på kort og lang sikt. Studien konkluderer med at

kommende år. Samtidig ønsker vi å bli anerkjent som
en fremtidsrettet miljøbedrift. Det betyr at vi ønsker

Rådet er selskapets øverste organ og består av 21

det er behov for en gjennomgripende oppgradering.

å bli mer synlige, for derigjennom å bli mer attraktive

medlemmer hvorav elleve er oppnevnt fra Oslo

På bakgrunn av dette er det utarbeidet planer for

som arbeidsplass, leverandør og samarbeidspartner.

kommune, seks fra Bærum og fire fra Asker. Selskapet

oppgradering og utvidelser av anlegg og utstyr de

ledes av et styre bestående av ni personer hvorav tre

nærmeste seks år. Arbeidet har en forventet kost-

fra Oslo og to fra henholdsvis Asker, Bærum og de

nadsramme på omtrent kr 900 mill 2013-kroner

ansattes organisasjoner. Styret rapporterer til rådet.

hvorav kr 865 mill ønskes lånefinansiert. Planer og
kostnadsramme er forelagt eierne.

STYRETS AKTIVITET
I et interkommunalt samarbeid som har til oppgave
Ernst Petter Axelsen
Adm.direktør

Styret har avholdt fire møter og rådet tre møter i lø-

å løse kommunalt pålagte oppgaver, vil samarbeids-

pet av året. Styrets leder har holdt tett kontakt med

partnerne måtte stille midler til disposisjon for å løse

direktøren gjennom året og vært løpende orientert

disse oppgavene. Dette betyr at forutsetning for fort-

om relevante sider ved driften. Styrets nestleder har

satt drift vil være til stede.

vært deltagende i lønnsforhandlingene med de ulike
fagforeninger. Virksomhetsmål og måloppnåelse for
2012 er drøftet med selskapets ledelse. Nye virksomhetsmål er satt for 2013.
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Virksomhetens mål knyttet til behandling av av-

og at arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Det har

Vannkvaliteten i Indre Oslofjord overvåkes på oppdrag

for mye nedbør, var vannkvaliteten i overflatelagene

løpsvann anses dekket, og budsjettrammene anses

vært gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse som

for Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i

sommeren 2012 bedre enn det som har vært vanlig.

overholdt. Det har ikke inntruffet hendelser etter

konkluderer med at miljøet er godt men at det er

indre Oslofjord, ved et omfattende årlig program av

regnskapsavslutningen som påvirker vurderingen av

forbedringsmuligheter omkring kommunikasjon og

Norsk institutt for vannforskning, NIVA, i samarbeid

Ved siden av befolkningsvekst og mulige effekter av

regnskapet for 2012.

informasjonsflyt mellom deler av ledelsen og organi-

med Universitetet i Oslo og Havforskningsinstituttet.

endret klima, er det økende fokus på miljøgifter i Indre

sasjonen forøvrig. I samarbeid med fagforeningene er

Forurensingstilførslene av nitrogen og fosfor til Indre

Oslofjord. Fjorden lider fortsatt av gamle miljøsynder.

det iverksatt en tiltaksplan for å forbedre dette.

Oslofjord er betydelig redusert siden 1970-tallet, men

I 2012 ble det, utenom det faste programmet, gjen-

har de siste årene hatt en økende tendens.

nomført en kartlegging av tilførsler som sammen-

FORSKNING OG UTVIKLING
Selskapet deltar i forskningsprosjektet: Biosolids in

fattes i 2013.

LIKESTILLING
Virkningen av redusert lokal belastning av nærings-

food production – recycling of phosphorus and food
safety, som gjennomføres av Bioforsk. Dette er et

Ved årsskiftet var det 50 personer ansatt ved VEAS

salter er klarere overflatevann, bedre oksygenforhold i

Ved Fylkesmannens systemrevisjon høsten 2011, ble

fireårig prosjekt som startet i 2012, hvor bl.a. 14 rense-

anlegget. 28 % er kvinner. Det praktiseres ingen form

dyplagene og mindre intense planteplanktonopp-

det gitt ett avvik der tilsynsmyndighet anså at VEAS’

anlegg deltar sammen med representanter fra Fylkes-

for kvotering, men likebehandling er et viktig og vel

blomstringer. Det ser ut til at vannkvaliteten har

risikovurdering på det tidspunktet hadde mangler

mannen og kjemikalie- og kalkleverandørene.

innarbeidet prinsipp i ledelsesmodellen. Ledelsen

bedret seg det siste tiåret, både i overflatelaget og

knyttet til konsekvenser for ytre miljø, med spesiell

består av 7 personer. 43 % av disse er kvinner.

dyplagene, i både Vestfjorden, Bekkelagsbassenget

vekt på klimatilpasning, befolkningsutvikling og

Forskningsprosjektet skal undersøke faktorer som

Gjennomsnittslønnen til kvinner er 14,5 % høyere enn

og Bunnefjorden. Plante- og dyrelivet i grunnvanns-

slamdisponering. Selskapet har derfor i 2012 gjen-

påvirker hvordan fosforet i slam er tilgjengelig for

for menn.

områdene har blitt rikere og en større del av fjordens

nomført en overordnet risikovurdering samt en kon-

grunnområder er nå produktive.

sekvensvurdering for ytre miljø som bl.a. konkluderer

planter, samt problemstillinger knyttet til miljøgifter.
Den økonomiske rammen er kr 2,1 mill per år, og er

slik: «VEAS har fokus på å forbedre renseprosessene

IKKE DISKRIMINERING OG TILGJENGELIGHET
Ved siden av tiltakene for reduksjon av forurensings-

og øke kapasiteten. Dersom virksomheten klarer å øke

Selskapet gjør ikke forskjell på ansatte, eller ved an-

tilførslene og innføring av dyputslipp av avløpsvann,

kapasiteten i takt med forventet befolkningsøkning og

Utover dette har ikke selskapet drevet forskning eller

settelse, på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse,

har den naturlige vannutskiftingen stor betydning for

klimaendringer, er det vurdert at økt utslippsvolum vil

utvikling etter den regnskapsmessige definisjonen.

avstamming, hudfarge, språk, religion eller livssyn.

oksygenforholdene i dyplagene. I Vestfjorden har det i

bedre vannutskifting i fjorden og således bedre

Utviklingsaktivitetene begrenser seg til videreutvikling

Selskapets administrasjonsbygg er utstyrt med heis.

2012 vært god utskifting, både vinter og høst. Til tross

oksygenforholdene».

og optimering av selskapets produkter og prosessflyt.

Dette er vurdert som tilstrekkelige tiltak i forhold til å

finansiert av Matfondet sammen med brukerne.

lette adkomsten for rullestolbrukere. Det øvrige driftsARBEIDSMILJØ

STYRET I VESTFJORDEN AVLØPSSELSKAP, BJERKÅS, 8.4.2013

anlegget er lokalisert i fjellhaller og er av sikkerhetsog rømningshensyn vurdert uegnet for personer med

Sykefraværet var på 720 dager i 2012. Dette utgjør

nedsatt funksjonsevne.

6,3 % av den totale arbeidstid. Langtidssykdom utgjorde 5,0 % og korttidssykdom 1,3 %. Seks personer

FORHOLDET TIL YTRE MILJØ

er årsak til 70 % av sykefraværet. Det er ikke funnet
noen arbeidsrelatert sammenheng til sykefraværet.

Selskapet er en miljøbedrift. Alle krav som er stilt

Det har ikke forekommet alvorlige arbeidsuhell eller

fra forurensningsmyndigheter og fylkesmann er opp-

ulykker i løpet av året.

fylt. Det er av fylkesmannen gitt dispensasjon fra
utslippskonsesjonen fra 2013 til 2016 for å kunne

VEAS har innført teamorganisering i produksjons-

gjennomføre en planlagt rehabilitering av 44 betong-

og vedlikeholdsavdelingene. Styret og direktøren

bassenger.

Eyvind W. Wang
Styreleder

Ulrika von Sydow
Nestleder

Tore Bough-Jensen

Thor Christian Moen

Robert Wright

Rolf Karlsen

mener overgangen til ny modell har vært vellykket
Ernst Petter Axelsen
Adm.direktør
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Per Arne Nyberg

Steinar Skogbrott

Elin Heio Kobro

Livet i Oslofjorden
Rundt en tredjedel av Norges befolkning bor

forbedringen. Med sitt slagord ’En renere

rundt Oslofjorden. Her søker folk avkobling

Oslofjord’ har VEAS vært sentral i arbeidet

og rekreasjon. Her har mange sin arbeids-

med avløpsrensing i over 30 år. Vi er glade

plass. Og den er selvfølgelig et hjem for alt

for å ha bidratt til at fjorden nå igjen er

liv i fjorden – med alt fra krabber, blåskjell,

attraktiv som tumleplass for fritidsfolket

sjøstjerner, marflo, strandreker og hoppe-

og som arbeidsplass for yrkesfiskerne.

kreps til et utall fiskesorter og til og med en
og annen sel og hval. Felles for dem alle er

Men vi kan ikke hvile på laurbærene. Det

at de stiller store krav til naturens renhet.

er fremdeles mye ugjort, og en renere fjord
kommer ikke av seg selv. Derfor skal VEAS

Men en ren Oslofjord er ingen selvfølge.

også de neste årene fortsette

Det har vært perioder hvor forurensing og

å investere i teknologi,

forsøpling har plaget både fritidsfolket,

utstyr og kompe-

yrkesgrupper med fjorden som arbeidsplass,

tanse som gjør

og livet under vann.

at vi kan gi
befolkningen

VEAS har siden etableringen i 1976 jobbet

det de både

for en renere Oslofjord. På den tiden var

ønsker og

forurensing et betydelig problem med grum-

forventer; en

sete og illeluktende vann, strender dekket av

renere Oslofjord.

slam og en sjøbunn som mange steder var
full av søppel.
Heldigvis har utviklingen gått i riktig retning,
og vannkvaliteten i dag er relativt bra de
fleste plasser. Det er summen av manges
innsats som forklarer denne betydelige
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Felles for dem
alle er at de stiller
store krav til
naturens renhet.

Driftsrapport
Tilførsel
Det ble i 2012 behandlet 104,63 mill m3 avløpsvann,

Fra 27. september 2011 frem til 1. april 2012 gjennom-

se tabell 1. Tilførselen av avløpsvann, regnvann og

førte VAV tetningsarbeider på tunnelstrekningen

snøsmeltevann til tunnelsystemet var 105,56 mill m3.

Frognerparken til Fagerlia. De berørte påslippene er

Tabell 1: Tilførte og behandlede avløpsmengder for årene 2008 – 2012

Av dette gikk 0,93 mill m3 urenset i overløp. 0,69 mill

enten overført via Festningstunnelen til VEAS eller til

Behandlet i hovedanlegget (mill m )
3

m ble ledet ut via overløpstunnel til Lysakerfjorden,

Bekkelaget renseanlegg. Tilførselen fra Oslo i denne

Behandlet i RVR (mill m )

0,003 mill m3 via overløp Bislettbekken under fest-

perioden er redusert med ca. 300 liter/sekund. For

Sum behandlet

ningskaia i Oslo og 0,24 mill m3 via overløp fra kloakk-

2012 utgjør dette ca. 2,5 mill m3 mindre tilførsel.

pumpestasjonen ved Bjerkåsholmen. Figur 1 viser

I oktober behandlet selskapet omtrent 500 l/s ek-

3

tilførte og behandlede avløpsmengder med overløp i

stra avløpsvann i 3/4 døgn på grunn av arbeider på

årene 2008 – 2012.

Kværnertunnelen, noe som utgjorde omtrent 0,032

3

Overløp (mill m3)
Sum tilført (mill m )

2012

2011

2010

2009

2008

99,02

100,27

93,87

97,33

108,19

5,61

6,42

4,76

8,4

1,43

104,63

106,69

98,63

105,73

109,62

0,93

1,67

1,33

1,09

6,56

108,36

99,96

106,83

116,17

105,56

3

*

) Med normal tilførsel av avløpsvann fra Oslo Kommune, ville tilført vannmengde i 2012 vært ca 107,7 mill m3

*

mill m3.

Mill m3

120
110

I november ble det behandlet mellom 1000 – 1200

100

l/s ekstra avløpsvann i 3,5 døgn for Bekkelaget rense-

90

anlegg som i denne perioden hadde et havari på sin

80

innløpspumpestasjon. Dette utgjorde omtrent 0,33

70

mill m3.

60
50

For 2012 ble det en samlet reduksjon i tilførsel fra Oslo
2008

2009

2010

2011

2012

År

Tabell 2: Årsnedbør ved offisielle målestasjoner i 2012 sammenlignet med foregående år.
Nedbør
i mm

2012

2011

Normalt

Gjennomsnitt
2007 – 2010

Blindern

970

987

763

915

Bærum (Gjettum)

1 234

1 164

970

1 099

Asker

1 145

1 115

940

1 080

med omtrent 2,14 mill m3.

Behandlet i hovedanlegget

NEDBØR

Behandlet i RVR
Overløp

Samlet årsnedbør lå over normalen og var noe over

Figur 1: Tilførte og behandlede avløpsmengder
med overløp for årene 2008 – 2012.

snittet for foregående år, se tabell 2. På Blindern var
månedsnedbøren for november hele 205 % av normalen. I hhv Asker og Bærum var månedsnedbøren i

MIDLERTIDIGE ENDRINGER I VEAS RENSEDISTRIKT

april 210 % og 230 % av normalen.

VEAS har imøtekommet forespørsler fra Vann- og

Tilførslene til VEAS er sterkt påvirket av nedbør. Nor-

avløpsetaten i Oslo, VAV, om endret tilførsel i tre peri-

mal vannmengde i tunnelen ved Vækerø er 1 800 l/s.

oder i 2012.

Måleområdet går opp til 12 000 l/s. Dette ble overskredet den 11. november.
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Albusnegle
[ Patellidae ]

Produksjon
Tabell 3: Avløpsmengder i 2012 fordelt på eierkommunene, og fordelt på alle kommunene.
Avløp fra

KRAV OG RESULTAT

FORBEHANDLING

Alle rensekrav er oppnådd, se tabell 4.

De fire ristene i hovedanlegget er overhalt i 2012, og

Levert
mengde,
korrigert

Fordeling
mellom
eierkommunene

Fordeling
mellom alle
leverandørene

2007 – 2011
gjennomsnitt

Oslo

71,76 mill m3

68,85 %

68,0 %

68,7 %

Nitrogenrensegraden for 2012 ble 70,1 %. Anlegget har

sand og grus er stor. For å ha kontinuerlig drift og full

Bærum

22,99 mill m3

22,06 %

21,8 %

22,2 %

svært små marginer for å oppnå rensekravet på 70 %.

tilgjengelighet er det anskaffet én reserverist med

Med økt tilførsel og et aldrende anlegg vil det være

leveranse i 2013. Denne vil gi full driftskapasitet når

krevende å oppnå rensekravet fremover uten rehab-

den enkelte rist skal vedlikeholdes.

Asker
Tot fra eierkommunene

9,47 mill m3

9,09 %

104,22 mill m3

100,0 %

9,0 %

9,1 %

ilitering og utskiftninger på eksisterende anlegg.

Røyken

1,07 mill m3

1,01 %

Nesodden

0,27 mill m3

0,25 %

Total avløpsmengde

105,56 mill m3

100,0 %

Overløp, inkl. Røyken

0,93 mill m3

Behandlet vannmengde

fjerner avløpssøppel effektivt. Slitasjen på grunn av

104,63 mill m3

VANNBEHANDLING
REGNVANNSRENSEANLEGGET
8,3 % av vannmengden gjennom hovedanlegget har
Regnvannsrenseanlegget (RVR) brukes ved høy til-

gjennomgått kjemisk rensing i SED5 og SED6, mot

renning. Avløpsmengden som nå behandles i RVR,

8,9 % året før. Disse to linjene benyttes kun ved stor

ville tidligere vært overløp. Som det fremgår av figur

tilrenning.

1, har overløp blitt vesentlig redusert etter at RVR ble
satt i drift. Gjennomsnittlig overløp i perioden 2005 –

Havariet av en prosessblåsemaskin påvirket nitrogen-

2008 var 5,9 mill m3 mot et gjennomsnitt på 1,3 mill

rensegraden negativt. Det er i 2013 planlagt å øke

FORDELING MELLOM KOMMUNENE

MILJØGIFTER OG ANDRE UØNSKEDE TILFØRSLER

m3 i perioden 2009 – 2012.

kapasitet og redundans på prosessluft.

Tabell 3 viser fordelingen mellom eierkommunene,

Siden VEAS-anlegget ble satt i drift, har det vært

I 2012 er det kjørt 1,39 mill m3 kun gjennom rister og

Stor tilrennning i 3. tertial ga utfordringer med å klare

og alle kommuner.

gjennomført analyser av PCB, PAH, nonylfenoler og

4,22 mill m3 gjennom det kjemiske anlegget, med

nitrogenrensekravet.

bromerte flammehemmere. Innholdet av PCB har

Actiflo-prosessen. Det er oppnådd 66 % fosforrens-

vært under deteksjonsgrensen siden 1989.

ing i Actiflo mot 92 % i 2011. Håndtering og dosering

VEAS har i samarbeid med Universitetet for miljø- og

av mikrosand må forbedres for å oppnå bedre rense-

biovitenskap gjennomført målinger og beregninger

grad over lengre driftsintervaller.

av selskapets utslipp av klimagassen lystgass (N2O).
Utslippet viste seg å være kun 10 – 15 % av KLIF sine

[ 12

To av de gamle ristene fra hovedanlegget benyttes i

sjablongverdier, hvilket Asker kommune er belastet i

RVR. Dette er trapperister som slipper gjennom noe

sitt klimaregnskap. VEAS-prosessen har således ves-

avløpssøppel, noe som skaper utfordringer for prøve-

entlig lavere utslipp av lystgass, noe som indikerer at

takingen.

prosessen er veldrevet.
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Tabell 4: Rensekrav og -resultat for 2012
Parameter

Krav
Avløpsforskriften
ekslusive overløp

Utslippstillatelsen
inklusive overløp

Resultat
Eksklusive
overløp

Inklusive
overløp

%

%

%

%

Nitrogen

70

70

70,3

70,1

Fosfor

70

90

91,8

91,6

KOF

75

90

BOF5

70

95

RETURSTRØMMER, SLAMBEHANDLING

Kvalitet

VEAS-JORD

RISIKOVURDERING

OPPLÆRING

OG BIOGASSPRODUKSJON
I 2012 ble det produsert i alt 36 421 tonn VEAS-jord. Av

Det er gjennomført en overordnet risikovurdering og

VEAS sikkerhetsinformasjonsfilm er sett av alle

Fjerning av nitrogen fra filtratvannet er et betydelig

dette er 28 963 tonn kjørt direkte til jordbruket, 5 827

utarbeidet en konsekvensvurdering for ytre miljø av

ansatte. I tillegg er den sett av 170 innleide arbeidstak-

bidrag til den totale nitrogenfjerningen. I 2012 ble

tonn er kjørt til lager og 1 631 tonn er levert til Lindum,

klimaendring og befolkningsvekst. Oppsummering

ere inklusive sjåfører som henter eller leverer kjemika-

13,8 % av innkommende nitrogen avskilt i strippe-

Oredalen, for kompostering på grunn av manglende

av risikobildet i den overordnete risikovurderingen har

lier og VEAS-produkter.

anlegget. Over året er det oppnådd 89,5 % reduksjon

hygienisering. Årets utkjøring direkte til jordbruket

ikke avdekket hendelser med uakseptabel risiko, men

av ammonium-nitrogen i dette anlegget. En oppgra-

utgjorde 80 % sammenlignet med 70 % i 2011.

det er avdekket 14 hendelser som krever fokus på sty-

For alle VEAS ansatte er det gjennomført opplæring

ring for minst ett av følgende tema: mennesker; ytre

i gasser og praktisk opplæring i kontroll av bærbare

Lagerstatus på Isi og Badstua var ved utgangen av

miljø; materielle verdier; omdømme. De øvrige hen-

gassmålere. Det er gjennomført kurs i hjertelunge-

2012 henholdsvis 2 868 og 4 945 tonn. I 2012 er det

delsene er vurdert til å innebære akseptabel risiko.

redning (HLR), samt gjennomført opplæring i bered-

Driftsutfordringer i pressene eller skumming i utråt-

kjørt ut fra lager 8 274 tonn VEAS-jord. Landbruket har

Handlingsplanen til risikovurdering av kjemikalier og

skapsprosedyrer og instrukser. Videre er det gjennom-

ningsanlegget begrenser pumping av slam til utråt-

således mottatt til sammen 37 237 tonn VEAS-jord.

gasser er gjennomgått og oppdatert med nødvendige

ført fallsikringskurs og Instruert opplæring i

endringer.

El-sikkerhet.

VERNETJENESTEN

HMS OG FORBEDRINGER

dering av mottaksanlegget for salpetersyre medførte
en planlagt stopp av strippeanlegget i 28 dager.

ningsanlegget. Dette gjør at slam i perioder går i retur
i vannbehandlingsprosessen og utgjør en vesentlig

Innholdet av tungmetaller er lavt og godt under gjel-

tilleggsbelastning. I 2013 er det prioritert å øke kapa-

dende grenseverdier angitt i Gjødselvareforskriften.

siteten for slambehandlingen i anlegget.
Det er etablert arbeidsmiljøutvalg (AMU) som erstat-

Adgangskontroll

Gassproduksjonen i 2012 ble 11,09 mill Nm3, mot et

ter det tidligere HMSU-utvalget. Det er avholdt fire

Utfordringer med økt aktivitet, mange innleide og

gjennomsnitt for siste fem år på 10,8 mill Nm3. Strøm-

ordinære AMU møter og ytterligere tre møter for

besøkende har medført økt behov for kontroll over

produksjonen ble 16,8 GWh, mot 16,9 GWh i 2011, noe

behandling av særskilte saker.

hvem som befinner seg på VEAS’ områder. Det er der-

som ga en egenproduksjon av strøm på 45,5 % av

for anskaffet et adgangs- og besøkskontrollsystem.

forbruket på Bjerkås.

Det er gjennomført tolv vernerunder i de forskjellige

Det er installert innbruddsalarm i tilknytning til

teamområdene.

adgangskontrollsystemet.

kalk, mot et snitt for de siste fem år på 11 950 tonn.

I september gjennomførte bedriftshelsetjenesten

HMS-tiltak

Gjennomsnittlig tørrstoffinnhold i VEAS-jord ble i 2012

helseundersøkelse av alle ansatte. Det ble samtidig

I forbindelse med opplæring i bruk av fallsikringsutstyr

47 % mot 51 % i 2011.

gjennomført en arbeidsmiljøkartlegging med fokus på

ble det kjøpt inn nye fallsikringsseler og det har vært

psykososialt arbeidsmiljø. 44 av 47 ansatte deltok i

fokus på løfteutstyr. Det er anskaffet ekstra hjerte-

helseundersøkelsen.

starter som er plassert sentralt i fjellanlegget.

I 2012 ble det håndtert 12 672 tonn tørrstoff slam uten
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Taskekrabbe
[ Cancer pagurus ]

BEREDSKAP OG EVAKUERING

Det ble i forbindelse med rapporteringen for 2011

LABORATORIET

startet i 2012, hvor det ble valgt å fokusere på fem

sett en nedadgående trend for stoffmengder inn

objekter innenfor hvert team – til sammen 20 objek-

Det er gjennomført tre evakueringer i 2012 som et

til VEAS, bla fosfor, nitrogen, organisk materiale og

Laboratoriet har utført omtrent 400 flere analyser i

ter. Disse objektene skal danne mønster for senere

resultat av at evakueringsalarmen ble utilsiktet utløst.

suspendert stoff. Dette var ikke i overensstemmelse

2012 enn i 2011. I tillegg til det faste analyseprogram-

kartlegging og etablering av metodisk vedlikehold på

Beredskapsprosedyrene viste seg å fungere etter

med økt antall personer tilknyttet, økt slammengde

met har laboratoriet deltatt med metodeutvikling

øvrige objekter i anlegget.

planen i alle tre tilfeller.

og økt gassproduksjon. En risikovurdering identi-

og analyser i forbindelse med sporstoff-forsøk i

fiserte innløpsprøvetakingen som et kritisk punkt i

råtnetankene.

KVALITETSSYSTEMER

TILSTANDSKONTROLL, KORREKTIVE

dokumentasjonskjeden. Denne prøvetakingsmetoden
ble endret i forbindelse med akkrediteringen. Det er i

Dokumentstyring

2012 gjennomført laboratorietester av ulike metoder

Det er kjøpt inn et dokumentstyringssystem med

for prøveuttak med syntetisk avløpsvann. Fra august

hendelsesbehandling og risikovurderingsmoduler. Nye

2012 ble metoden justert og det forventes bedre

rutiner er integrert. I hendelsesbehandlingsmodulen

samsvar. Trender og massebalanser overvåkes videre.

som benyttes for avvikshåndtering, er måleparametere utarbeidet.

OG FOREBYGGENDE TILTAK

Vedlikehold

Som ett ledd i å dokumentere tilstand og forbedre
tilgjengelighet, har selskapet inngått avtale med
ekstern leverandør for kontroll av store pumper og

Vesentlige deler av anlegg og utstyr har nådd forven-

motorer. Antall objekter som underlegges periodisk

tet levetid og er innhentet av nye krav og forventinger

kontroll vil øke i 2013.

Bransjenorm for slam

til utforming, drift og arbeidsmiljø. Det betyr at VEAS

«Bransjenorm for slam» er utviklet av Norsk Vann,

i mange år fremover vil prioritere vedlikehold og

I 2012 er det gjennomført en rekke korrektive tiltak i

Interne revisjoner

som er avløpsselskapenes bransjeorganisasjon.

fornyelse.

anlegget, bl.a. styring av pressene.

Det er gjennomført internrevisjon av innkjøp, vare-

Arbeidet med innføring av normen i VEAS forventes

mottak og kvalitetspolitikk. Det er gjennomført 21

sluttført i 2013.

Forbedring av anleggets driftstilgjengelighet er sty-

PROSJEKTSTANDARD

internrevisjoner innen akkreditert aktivitet i henhold til

rende for prioritering av tiltak. Uforutsette hendelser

revisjonsprogram for 2012.

AVVIK

Akkreditert aktivitet

Ved årsavslutningen var det registrert 287 avvik, mens

Ledelsens gjennomgang er gjennomført for den ak-

det på samme tid i fjor var registrert 362. Ved års-

krediterte delen av virksomheten, og Norsk Akkred-

avslutningen var 71 % av avvikene lukket.

itering gjennomførte et fornyelsesbesøk i mars med

og vaktutkallinger er på et stabilt nivå etter vesentlig

Det er gjennomført et omfattende arbeid med å ut-

reduksjon i 2011.

vikle teknisk standard mekanisk, og teknisk standard
elektro. Ved utarbeidelsen har selskapet hatt god

UFORUTSETTE HENDELSER

nytte av samarbeid med renseanlegget Käppala i
Stockholm. De tekniske standardene benyttes som en

Den største uforutsette hendelsen i 2012 var havari på

godt resultat.

Det har vært tre hendelser med personskade. Disse

del av kontraktsgrunnlaget ved anbudsforespørsler.

blåsemaskin 5.

hendelsene førte ikke til fravær fra jobb. Det har vært
Laboratoriet har deltatt i fire sammenlignende labora-

en arbeidsulykke i forbindelse med ekstern entre-

torieprøvninger (SLP) av avløpsslam og vann. Resul-

prenør.

RAMMEAVTALER
FREMRAGENDE VEDLIKEHOLD
Det er inngått rammeavtaler som omfatter rekvisita,

tatene viser at kvaliteten på analysene er bra og måle-

For å bedre systematisk arbeid og heve kompetansen

ventilasjonsentreprenør, rørleggertjenester, vedlike-

usikkerheten er ikke endret for noen av analysene, til

er det satt fokus på såkalt «Fremragende vedlike-

hold gasskompressorer og luftkompressorer, samt

sammenligning med tidligere ringtester.

hold» i virksomheten. Grunnlaget for dette arbeidet

elektroentreprenør.
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Rur
[ Balanidae ]

Prosjekter

Interessearbeid

Organisasjon og
personell

Det ble i 2012 etablert en prosjektavdeling som fra

grunnlag og gjennomføres anbudskonkurranse for

Selskapet er medlem av Norsk Vann og deltar aktivt

I løpet av 2012 har produksjons- og vedlikeholds-

januar 2013 ledes av en nyansatt prosjektsjef. Dette

begge delprosjektene i begynnelsen av 2013. Det

i medlemsarbeid.

avdelingene som et prøveprosjekt vært organisert

er et viktig grep for å kunne håndtere det store inves-

forutsettes at arbeidene gjennomføres i andre halvår

teringsbehovet som forventes de kommende årene.

2013 og begynnelsen av 2014.

Prosjektavdelingen skal sørge for profesjonell gjen-

med teamstruktur, hvor primærhensikten har vært å
VEAS har deltatt i Do-vett kampanjen sammen med

øke eierskapet til oppgaver, forbedre læringsproses-

BEVAS, Asker kommune, Bærum kommune og Vann

sen, samt erfaringsoverføring mellom medarbeiderne.

nomføring og god styring av prosjektene gjennom

Nye blåsemaskiner

og avløpsetaten i Oslo kommune. Kampanjen er mål-

Foreløpige erfaringer kan tyde på at arbeidsformen er

gode rutiner og systemer, god kompetanse og tilstrek-

Blåsemaskinene som leverer luft til den biologiske

rettet mot brukerne for å skape bevissthet omkring

godt egnet for VEAS.

kelig kapasitet.

renseprosessen (nitrogenfjerningen) har ikke nødven-

hva man kan, og ikke kan, tilføre avløpssystemet.

dig kapasitet. Renseprosessen er derfor svært sårbar

Kampanjemateriellet brukes også til holdningsskap-

Virksomheten har etablert ny prosjektavdeling for

for både teknisk svikt og nødvendig service og vedlike-

ende arbeid ovenfor barn og unge, ref. dovett.no

å imøtegå de kommende behov for prosjektstyring.

SENTRALE PROSJEKTER I 2012

Det er rekruttert, og inngått ansettelsesavtaler med

hold på blåsemaskinene.
Rehabilitering av betongbasseng

prosjektsjef og prosjektleder. Begge vil tiltre i løpet av

Rehabiliteringen av denitrifikasjonsbasseng i pros-

Det er i 2012 innhentet tilbud på blåsemaskiner som

esshall 8 ble sluttført i 2012. Dette er første delpros-

skal monteres og settes i drift i første halvår 2013.

januar 2013.
Økonomisjefen sa opp sin stilling per 1. august.

jekt i et rehabiliteringsarbeid som vil pågå i flere år.
Erfaringene fra arbeidene i hall 8 er lagt til grunn for

Rehabilitering og sikring av tunneler/fjellhaller

Samme dato tiltrådte ny økonomisjef. Markedssjefen

den omfattende rehabiliteringen av de øvrige 44 bas-

Rehabilitering og sikring av tunneler og fjellhaller er

forlot selskapet til fordel for Norsk Vann, og

sengene.

igangsatt og vil foregå i mange år. Arbeidene baseres

oppgavene er omfordelt i virksomheten.

på geologiske sikkerhetsvurderinger og gjennomføres
Nedleggelse av kloakkpumpestasjon KLO

som flere delprosjekter. På slutten av 2012 startet

Det var også i 2013 stor interesse for å besøke VEAS-

Arbeidene med å legge ned kloakkpumpestasjon har

arbeidene med å sikre stabiliteten til et område innen-

anlegget. I alt var det 407 besøkende. Av dette var

pågått siden sommeren 2012 og vil sluttføres i løpet

for verkstedet. Dette delprosjektet vil sluttføres i løpet

238 fra skoler.

av første kvartal 2013. Med dette tiltaket vil påslipp

av 2013.

skje ved selvfall direkte til pumpesumpen i hovedanlegget. Dette innebærer at et krevende driftspunkt vil bli fjernet, og at man unngår overløp ved
Bjerkåsholmen.
Tiltak på slamstreng for å øke kapasitet
Det er i 2012 gjennomført forprosjekt og startet detaljprosjektering på ombygging av slamstrengen. Prosjektet er todelt og omfatter nye foravvanningsmaskiner
og varmevekslere. Det utarbeides konkurranse-
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Strandkrabbe
[ Carcinus maenas ]

Strandkrabben er den vanligste krabben i tidevannssonen i norske farvann. Strandkrabben
er svært tilpasningsdyktig både i matvaner og
fysiske egenskaper, og overlever i mange miljø. Strandkrabben er en opportunist i matveien,
og eter det meste den finner. Først og fremst er
strandkrabben åtseleter, men den eter også alt
levende den klarer å få fatt i med klørne sine.
Muslinger utgjør en svært viktig del av kostholdet
til arten mange steder.
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Oslofjorden som livsstil
Hvis man reiser så langt inn i Oslofjorden man bare kommer, ender man
på Honnørbrygga foran Oslo Rådhus. Og midt mellom Rådhuset, Akershus
festning og Nobels Fredssenter – omkranset av kongeskip, seilskuter og

RENT VANN – REN FISK

lystyachter på Aker Brygge – finner man yrkesfiskerne fra Indre Oslofjord
Fiskerlag. Seks dager i uken møter de opp her ved kaia for å selge fersk

Helene Kristoffersen kan fortelle at vann-

sjømat rett fra trålerne.

kvaliteten i Oslofjorden har blitt merkbart
bedre de siste 10-15 årene. – I gamle dager

INN MED MORSMELKEN

var Oslofjorden hele byens søppelbøtte.

tilsi at fangsten er så dårlig. Men det er

Folk og bedrifter dumpet det meste rett i

mange faktorer som spiller inn; tilgangen på
Midt blant de staute, hardbarkede fiskerne

mat, vannstrømmer og temperatursving-

møter vi lederen for Indre Oslofjord Fisker-

ninger, forklarer Kristoffersen som allikevel

lag, 23 år gamle Helene Kristoffersen.

tror på en snarlig bedring. – Vi har opplevd

Hvorfor velger en ung kvinne fra storbyen

det før. Etter magre år kommer det gode år,

Oslo å satse på fiskeryrket? – Du kan helt

smiler hun.

sjøen, noe som førte til at bunnen ble tildekket, solen slapp ikke til og vegetasjonen
på havbunnen døde. Dermed forsvant også
maten og livsgrunnlaget for dyrelivet i sjøen.
Det ble på denne tiden målt høye giftkonsentrasjoner i bestanden i Oslofjorden. Men

klart si jeg er arvelig belastet, smiler hun.
Hun er 13. generasjon med yrkesfiskere fra

for bare et par år siden ble det gjennom-

REKER I BLODET

ført nye målinger av giftinnholdet i fisken i

familien Kristoffersen, som i alle år har hatt
sitt hovedsete rundt øyene Ulvøya, Ormøya

Tråleren “Helene” fisker med reketrål.

og Malmøya innerst i Oslofjorden. Helene

Hovedandelen av fangsten består av

har vært med faren på sjøen siden hun var

Nordsjøreker, men de tar også andre av de

rundt ti år gammel og hun brenner for faget.

rundt 60 ulike rekeartene som finnes i Indre

– Fisk og skalldyr er blant Norges viktigste

Oslofjord. – Vi har Hurumreka (glassreke)

fornybare ressurser. Det synes jeg er viktig å

som er perfekt å tilberede på spansk vis for-

ta vare på, forteller Kristoffersen. – Yrket er

di hele reken er god å spise. På dypere vann

helt klart krevende, men man har også mye

finner vi “Amerikanere” som er flatreker, sier

frihet. Det er noe av det jeg liker med å være

hun. Selv om reker omfatter mesteparten av

yrkesfisker. Dessuten skjer det alltid mye

fangsten, fanger familien også andre arter.

spennende rundt fiskeriene - både faglig og

– Vi har lov til å ha 50 prosent innblanding

politisk. Det er også noe som interesserer

av fisk i rekefangsten. Vi snakker da om

meg.

torsk, sei, lyr, hyse, hvitting, smørflyndre,

fjorden, og resultatene var markant bedre,
forteller Kristoffersen. – Oppsummert kan vi
nå si at Oslofjorden er sunn, ellers hadde det
ikke vært yrkesfiskere her.
OM MINERYDDING OG KJÆRLIGHETEN
TIL EN FJORD
At fiskeryrket ikke er noe alminnelig A4-liv
kan Helene Kristoffersen skrive under på.
– Den ene dagen kan jeg stå i solskinnet
på dekk og håve inn reker, den andre dagen
sitter jeg i live-studio og debatterer fjordens
fremtid med politiske partier. Den tredje

rødspette, og mange andre, forteller
GÅR I BØLGER

dagen står jeg på brygga og møter hyggelige

Kristoffersen. Fangsten selges i sin helhet

mennesker som skal ha ferske reker på lørd-

inne på honnørbrygga i selskap med de 15
Familien Kristoffersen har levd av hva

andre dispensasjonsinnehaverne. “Helene”

Oslofjorden har kunnet gi dem i over 300

er fast inne på brygga én gang i uken, og da

år. De vet at fisket, så vel som havet, går i

er det reker det går i. – Vi merker en økende

bølger. På reketråleren “Helene” opplever

interesse for andre skalldyr som kreps, krab-

de nå en nedgangsperiode. – Reker har hatt

be og hummer. Men det krever annet utstyr

noen dårlige år nå og det er ikke lett å vite

og er derfor ikke noe vi satser på.

agskvelden, mens jeg den fjerde dagen skriver høringsuttalelser om dumping, mudring
eller kabling i fjorden. Ingen dager er helt like,
forteller hun. Og av og til kan det gå helt galt.
Som den gangen hennes far fikk en gammel
mine i trålen. En mine som gikk gjennom
hele trålen før den eksploderte og sendte

hvorfor. Det er i grunnen ikke noe spesielt

til værs en 20 meter høy vannsøyle. – Man

med forholdene de siste årene som skulle

opplever, ser og hører mye som yrkesfisker
– det er derfor jeg elsker yrket og fjorden,
avslutter Helene Kristoffersen.
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Nøkkeltall for 2012
LANGTIDSOVERSIKT OVER TILFØRSLER OG UTSLIPP

TILFØRSLER OG UTSLIPP		

							
		

				

2008

2009

2010

2011

2012

		

Avløp behandlet

mill m

3

109,6

105,5

98,6

106,7

104,6

					

Overløp

mill m3

6,6

1,09

1,33

1,67

0,93

Avløpsmengde

mill m

116,2

106,6

99,9

108,4

105,6

Fosformengde

tonn

355

29,2

0,9

91,8

91,6

Sum tilført		

Til VEAS* Fra VEAS**

3

Overløp*

104,6		

Rensegrad %
eks overl

inkl overl

0,93		

Tot-P inn VEAS

tonn

401

425

363

355

355

Totalt organisk karbon

tonn

7 493

1 504

26

79,9

79,6

Tot-P ut VEAS

tonn

25,2

24,3

24,9

27,5

29,2

Totalt nitrogen

tonn

2 867

851

8,9

70,3

70,1

Tot-P overløp

tonn

9,2

1,0

0,9

0,8

0,9

Totalt oksygenforbruk, TOF dypvann

tonn

22 817

4 256

74

81,3

81,0

Rensegr Tot-P eks overløp

%

93,7

94,3

93,1

92,3

91,8

Rensegr Tot-P inkl overløp			

94,1

92,9

92,0

91,6

*) I henhold til NIVAs formel TOF dypvann = 1,33 TOC + 3,8 Tot-N + 5,5 Tot-P 					

Tot-N inn VEAS

tonn

2 863

2 995

2 840

2 821

2 867

Tot-N ut VEAS

tonn

823

816

768

824

851

Tot-N overløp

tonn

76,9

9,8

10,2

13,1

8,9

GJENNOMSNITTSKLOAKKEN INN TIL/UT FRA VEAS

Rensegr Tot-N eks overløp

%

71,3

72,8

73

70,8

70,1

		

Rensegr Tot-N inkl overløp

%		

72,5

72,7

70,5

70,3

		

Inn

Ut

Septikmengde

m3

15 430

15 038

15 280

11 510

pH*		

7,5

7,5

Suspendert stoff (SS)

mg/l

215

9,6

68,85

Alkalitet*

mekv/l

3,5

2,2

Total organisk karbon (TOC)

mg/l

72

14

Biologisk oksygenforbruk (BOF5)

mg/l

151

8,0

Kjemisk oksygenforbruk (KOF)

mg/l

338

35

Total-fosfor (Tot-P)

mg/l

3,4

0,28

mg/l

27

8,1

mg/l

16,9

4,9

14 571

Avløpsfordeling:							
- Oslo

%

67,1

69

69,8

67,1

- Bærum

%

23,8

21,7

21,4

23,7

22,06

- Asker

%

9,1

9,3

8,8

9,2

9,09

Nedbør:							
- Blindern

mm

1 014

937

763

987

970

**) I henhold til NIVAs formel TOF dypvann = 1,33 TOC + 4,11 NH4 -N + 5,5 Tot-P

- Gjettum

mm

1 068

1 151

875

1 164

1 234

Total nitrogen (TKN+NOX)

- Asker

mm

1 168

1 140

896

1 115

1 145

Ammonium*

TOF dypvann inn VEAS* og ***

tonn O2

24 878

26 236

24 591

22 627

22 817

TOF dypvann ut VEAS**

tonn O2

4 875

4 535

4 005

4 180

4 256

*) Beregnet som middelverdi av ikke-korrigert innløpsprøve			

*) 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		
***) TOF dypvann inn i 2011 er i 2012 rettet fra 23 146 tonn O2
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LANGTIDSOVERSIKT OVER FORBRUK OG PRODUKSJON

ENERGIPRODUKSJON

						

							

		

2008

2009

2010

2011

2012

		

Avløp behandlet

mill m3

109,6

105,5

98,6

106,7

104,6

Biogass

Nm3

– kjemisk og biologisk behandling
i hovedanlegg

94,2

90,9

87,8

91,4

90,8

Biogass
mill m3

- kjemisk behandling i hovedanlegg

mill m3

14,0

6,2

6,1

8,9

8,2

108,2

97,1

93,8

100,3

99,02

- behandlet i hovedanlegget		

2008

2009

2010

2011

2012

10 688 000

10 565 000

11 090 160

11 028 840

11 090 000

GWh

69,5

68,7

72,1		

72,1

Biogass til strøm

GWh

13,1

9,4

14,4

16,9

16,81

Biogass til varme *

GWh

48

39,9

43

43

18,2

Utnyttelsesgrad
egenprodusert energi *

%

88

72

75

75

49

Andel egenprodusert strøm
av totalt forbruk

%

32

22

36

41

40

Uttak av varme fra
avløpsvann **

GWh					

88

- kjemisk behandling i RVR***

mill m3

0,1

5,7

3,1

5,1

4,2

- mekanisk behandling i RVR***

mill m3

1,3

2,7

1,7

1,4

1,4

Forbruk jernklorid (JKL) vann

tonn

4 313

3 400

2 241

3 125

3 275

Forbruk PAX*

tonn

3 842

4 975

5 182

5 181

5 040

Forbruk polymer til vann og fortykker

tonn

42

64

49

52

50

Økonomiske PAX-ekv**		

62

74		

62

64

*) Gjennomgang av energibalansen mars 2013 gir lavere netto produksjon av varme enn tidligere analyser

Forbruk polymer avvanning

tonn

32

32

27

31

33

**) Selskapene Hafslund Fjernvarme og Fortum Fjernvarme benytter varmepumpeteknologi for å utnytte

Forbruk metanol

tonn

3 577

3 738

3 987

4 092

3 796

Forbruk brent kalk til vann og slam

tonn

3 013

3 371

3 336

3 262

3 278

Forbruk salpetersyre

tonn

2 905

2 792

2 735

2 900

2 882

Sand, bark o.l.

m³

555

630

1 130

560

251

Rent vann

m³

6 370

13 511

13 025

11 569

15 761

Sjøvann

mill. m³

0,4

0,4

0,3

0,4

0,4

Utkjørt VEAS-jord

tonn

28 765

30 959

33 072

33 914

36 421

Utkjørt ristgods

tonn

1 685

2 224

2 310

2 105

2 304

energien i avløpsvannet							

DISPONERING AV VEAS-JORD
						
		

2008

2009

2010

2011

2012

28 765

30 960

33 072

33 914

36 421

52,8

53

51

51

47

Mengde VEAS-jord totalt

tonn

Tørrstoffinnhold (TS)

%

Kalktilsetning*

%

35

37

36

34

36

Gløderest

%

62,5

62,1

62,1

63,3

63,6

Tørrstoff uten kalk

tonn

11 405

12 010

12 064

12 847

12 672

Kjørt direkte til jordbruk

%

70

73

82

70

80

*)Tom 2000 PAX-XL1, fom 2001 PAX-XL61						

Kjørt via lagerplass

%

30

27

17

30

16

**) Økonomiske PAX-ekv = Kostnadene til (PAX XL-61 + JKL + polymer til vann og FOR) /

Annen disponering, grøntareal %

0

0

1

0

4

Til VEAS

Fra VEAS

Utkjørt sand

tonn

679

600

524

414

507

Solgt ammoniumnitrat

tonn

3 920

3 776

3 690

4 018

3 883

(enhetspris PAX XL-1 aktuelt år) x vannmengde						
***) Regnvannsrenseanlegg (RVR) tatt i bruk høsten 2008						

*) Som Ca(OH)2 i % av TS før kalktilsetning

STRØMFORBRUK

TUNGMETALLER I AVLØPSVANNET

						
		

2008

2009

2010

2011

2012

Vannbehandling

mill kWh

14,94

15,21

15,28

16,00

15,66

Slambehandling

mill kWh

10,01

9,47

9,43

9,12

9,37

Ventilasjon

mill kWh

1,86

1,83

1,83

1,74

1,72

Sum renseanlegget

mill kWh

26,81

26,51

26,54

26,86

26,75

Innløpspumper

mill kWh

9,99

10,36

9,33

9,20

10,22

Frognerparken

mill kWh

4,37

4,63

3,8

4,38

4,3

Tunnel

mill kWh

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

Sum transport

mill kWh

14,71

15,34

13,48

13,93

14,87

Totalt strømforbruk

mill kWh

41,52

41,85

40,02

40,79

41,62
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Arsen (As)

kg

118

62

Bly (Pb)

kg

310

50

Kadmium (Cd)

kg

11,9

5,3

Kopper (Cu)

tonn

5,9

2,1

Krom (Cr)

kg

340

60

Kvikksølv (Hg)

kg

4,9

0,31

Nikkel (Ni)

kg

360

200

Sink (Zn)

tonn

7,5

2,0

Analyseverdier under deteksjonsgrensen beregnes som halve deteksjonsgrensen.			
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TUNGMETALLER I VEAS-JORD

ANLEGGSDATA

							
		

Grenseverdier* 2008

2009

2010

2011

2012

Bly (Pb)

mg/kg tørrstoff

(80)*

26

20

17

20

21

Kadmium (Cd)

mg/kg tørrstoff

(2)*

0,73

0,69

0,62

0,65

0,66

Kopper (Cu)

mg/kg tørrstoff

(650)*

385

267

228

217

213

Krom (Cr)

mg/kg tørrstoff

(100)*

Kvikksølv (Hg)

mg/kg tørrstoff

(3)*

Nikkel (Ni)

mg/kg tørrstoff

(50)*

Sink (Zn)

mg/kg tørrstoff

(800)*

17

14

14

16

14

0,8

0,7

0,6

0,5

0,46

14

12

11

14

14

350

337

340

344

380

Hovedanlegg
Tunnelsystemet

lengde

42,3 km

lagringsvolum v/4 m³/s

187 000 m³

lagringsvolum v/7,5 m³/s

137 000 m³

Transporttid

fra Majorstua til Slemmestad

ca. 5 timer

Pumper

8 stk. hvorav 4 turtallsregulerte
kapasitet uten oppstuving

8 x 920 l/s = 7 360 l/s

kapasitet med 10 m oppstuving

8 x 1 050 l/s = 8 400 l/s

Rister

4 stk. hullrister/platerister

Sandfang

4 stk. totalt volum

Flokkulering

Ved hjelp av luft i sandfang

LANGTIDSOVERSIKT OVER KOSTNADSUTVIKLING

Sedimenteringsbasseng*

2 stk. 15,7 m x 91,2 m x 3,6 m dype

10 300 m³

						

Sedimenteringsbasseng**

6 stk. 15,7 m x 17,7 m x 10,5 m dype

17 500 m³

*) Gjødselvareforskriftens grenseverdi for spredning i jordbruk pr. 20.07.2003

2 100 m³

		

2008

2009

2010

2011

2012

Nitrifikasjonsfilter**

24 stk. 87 m², 4 m filterdybde

Behandlet avløpsmengde

mill m³

109,6

105,52

98,6

106,7

104,6

Denitrifikasjonsfilter**

24 stk. 65 m², 3 m filterdybde

Kapitalkostnader

mill kr

5

3,4

3,1

1,4

0,0

Fortykkere

2 stk. fortykkertromler med 1 stk utjevningstank 1 500 m3

Ordinære investeringer

mill kr

17,5

35,52

13,6

12,1

20,5

Råtneanlegg

Driftskostnader brutto

mill kr

104,94

120,18

124,87

133,43

152,2

1 stk råtnetank 6 000 m³ (600-2 000 m³ volum benyttes) hvor alt slam
surgjæres

Driftskostnader/m³
avløp behandlet

kr

0,96

1,14

1,27

1,25

1,45

123

125,7

128,1

130,2

133,4

Slampresser

4 stk. à 120 kammer

1,5 m x 1,5 m

113,8

127,5

130,0

136,7

152,2

Dyputslipp

5 diffusorer, dybde

40 - 55 m

Konsumprisindeks pr. 15/7		
Driftskostnader
Driftskostnader/m³ avløp

mill 2012-kr
2012-kr

1,04

1,21

1,32

1,28

1,45

3 stk etterfølgende råtnetanker á 6 000 m³ hvor biogass produseres
Samlet oppholdstid for slam i råtneanlegget er ca 22 døgn

Innlagringsdyp		

25 - 35 m

*) opprinnelige haller

KOSTNAD PR. FORURENSNINGSMENGDE

**) i haller ombygd for nitrogenfjerning

Totale årlige kostnader/m³ avløp

1,97 kr

Totale årlige kostnader/tonn P fjernet

632 207 kr

Totale årlige kostnader/tonn TOF dypv. fjernet

11 097 kr

Driftskostnader/m³ behandlet avløp

1,45 kr

Driftskostnader/tonn P fjernet

467 158 kr

Driftskostnader/tonn TOF dypv. fjernet

Regnvannsrenseanlegget RVR
Pumper

4 stk, kapasitet ca 1 000 l/s

Rister

2 stk. 3 mm spalteåpning

Actiflo

1 stk. 8 m x 17 m x 6,75 m dype

ca. 918 m³

8 200 kr
AVRENNINGSFELT OG TILFØRSELSSYSTEM
							

TOTALKOSTNAD FOR RENSETJENESTER

			

Avskrivninger

Levetid, år

Mill kroner

Tunneler (anlegg i fjell/betong)

40

16,35

Tekniske installasjoner

20

2,94

Andre anlegg

20

29,91

Andre anlegg

8

3,65

3-5

0,40

50

0,57

Sum avskrivninger		

53,82

Driftskostnader		

152,16

Totale årlige kostnader		

205,97

Løsøre
Adm bygg

[ 28

Oslo

Bærum

Asker

Røyken

Nesodden

Totalt

Nedbørfeltets areal

km²

75

40

40

40

2,5

198

Personer tilknyttet

ant.

386 200

115 300

57 238

13 000

4 000

575 738

Tilknyttet ledningsnett *

km

760

540

285

70

9,5

1 665

Septiktanker, tette tanker
og slamavskillere pr. 31/12 **

stk.

683

900

545

100

115

2 343

Levert septikmengde

m³

5 126

6 384				

11 510

* For Bærum er det benyttet samme tall som i 2011						
** For Røyken er det benyttet samme tall som i 2011
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Sjøpiggsvin
[ Echinoidea ]

Sjøpiggsvin eller kråkeboller opptrer i mange
farger og former. De mer alminnelige regulære
sjøpiggsvinene ser nærmest ut som runde
boller, ofte med kortere eller lengre pigger, og ti
rader med plater fra pol til pol hvor fem av dem
er utstyrt med sugeføtter. Sjøpiggsvin er særkjønnede. Et hunnindivid kan produsere et stort
antall egg på en gang som slippes ut i vannet, i
noen tilfeller flere millioner.
Noen av kråkebollene er av interesse som mat.
Noen steder i verden er også eggene deres av
interesse som mat.
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Regnskap og budsjett 2012
DRIFTSBUDSJETT/-REGNSKAP

Regnskap 2012

Budsjett 2012

Regnskap 2011

9 599

0

1 389 263

0

0

34 500 000

9 599

0

35 889 263

Motpost Avskrivninger

53 819 291

45 000 000

46 534 871

Ordinært resultat

4 672 607

-7 227 077

13 442 673

Finansutgifter
Regnskap 2012

Budsjett 2012

Regnskap 2011

DRIFTSINNTEKTER

Renter og andre finansutgifter
Avdrag lån

Salg ammoniumnitrat

1 572 413

1 340 000

1 470 527

Avgift særlig forurenset avløp

note 1, 3

2 509 390

1 050 000

1 407 245

Inntekter septikslam

note 1, 3

1 038 082

1 000 000

952 311

293 912

100 000

303 243

983 607

2 500 000

2 291 546

Refusjoner (sykep./lærlinger/
2% pensj/ou-trekk)

1 221 701

415 637

708 351

Overføring fra Røyken til drift

1 818 488

1 400 000

1 869 198

748 373

600 000

696 997

Avsetning til fritt kap.fond ubrukte
budsj.midler

note 1

4 581 342

-12 081 506

10 149 467

144 740 276

144 740 000

136 372 289

Avsetning til fritt kap.fond pensjon

note 5

964 936

0

2 589 348

0

0

35 884 017

154 926 241

153 145 637

181 955 724

27 574 676

27 816 539

22 374 472

note 4

8 866 429

9 588 779

9 423 623

note 4, 5

4 067 489

Diverse driftsinntekter
Refusjon varmeuttak

note 1, 3

Overføringer fra Nesodden til drift
Netto driftstilskudd fra
eierkommunene
Fra eierkommunene til lån og renter

note 1, 2

Sum driftsinntekter

DRIFTSUTGIFTER

Apparater og annet utstyr
Vedlikehold
Avskrivninger

10 469 518

29 398 438

44 200 000

8 181 818

53 819 291

45 000 000

46 534 871

Andre driftsutgifter

Avsetning/bruk av bundne kap.fond
investering
Sum

13 260 527

17 900 000

16 093 691

Kjemikalier

37 027 155

34 600 000

35 426 382

Øvrig drift

31 959 167

26 622 680

31 459 787

0

0

0

205 973 170

205 727 998

179 964 162

note 6

Sum driftsutgifter

-51 046 929

Brutto driftsresultat

-52 582 361

1 991 562

Ordinære investeringer

note 1

1 909 844

Renteinntekter likviditetsbuffer

355 284

0

Sum

1 909 844
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805 502

0

0

0

20 518 913

34 792 000

12 132 587

20 518 913

34 792 000

12 132 587

15 937 571

15 937 571

20 780 000

0

4 854 429

0

4 581 342

14 000 000

-8 647 413

20 518 913

34 792 000

12 132 587

0

0

0

Tilskudd og refusjoner vedr. investering
Fra eierkommunene til investeringer
Avsetning/bruk av bundet kapitalfond

Årets finansielle over-/underskudd
på investeringsvirksomheten

0
355 284

703 857
13 442 673

FINANSIERING

Sum finansiering
Renteinntekter og andre finansinntekter

4 854 429
-7 227 077

INVESTERINGER

Bruk av/avsetning til fritt investeringsfond
Finansinntekter

-873 671
4 672 606

KAPITALBUDSJETT/-REGNSKAP

Sum investeringer

Elektrisk kraft

Til styrets disposisjon

Interne finansieringstransaksjoner

Regnskapsmessig resultat

Lønn, godtgjøring og feriepenger
Arbeidsgiveravgift og pensjonskostn.

Sum

805 502
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Balanse pr 31.12.2012

Balanse pr 31.12.2012

Balanse pr 31.12.2011

18 486

18 486

12 481 012

12 481 012

note 5

483 978

483 978

note 10

12 983 476

12 983 476

note 8

538 506 219

768 062 758

597 510 318

826 975 592

68 699 824

62 206 984

-

-

68 699 824

62 206 984

24 129 018

23 262 225

2 783 561

2 248 496

2 800 765

2 539 188

Bundne kapitalfond
- fond til firmahytte

note 12

- fond likv.buffer
- fond pensjon
Sum bundne fond

EIENDELER
Balanse pr 31.12.2012

Balanse pr 31.12.2011

Kapitalkonto
Sum egenkapital

ANLEGGSMIDLER
Pensjonsmidler

note 5

54 119 916

49 148 073

Bedriftshytte

note 8

681 514

681 514

VEAS-anlegget

note 8

552 404 613

780 440 155

607 206 043

830 269 742

Sum anleggsmidler

GJELD
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser

note 5

Obligasjonslån og fastrentelån
Sum langsiktig gjeld

OMLØPSMIDLER
Kortsiktige fordringer
Fordring på eierkommunene
Netto premieavvik

note 5

Til gode mva
Andre fordringer

note 9

19 425 183

16 737 277

12 463 525

11 498 590

2 562 330

404 330

902 206

Krav på komm.pål.renteutg.,ikke forfalt

1 343 639
-

Kortsiktig gjeld
Leverandører
Skatt og arbeidsgiveravgift
Feriepenger
Skyldig merverdiavgift

-

Påløpne renter, ikke forfalt

-

Kasse, bankinnskudd

Forskuddsfakturerte inntekter

Kontanter og bank (herav bundet i
skattetrekkskto. 1 520 048)

Annen kortsiktig gjeld
68 985 381

70 451 405

Sum omløpsmidler

104 338 625

100 435 240

SUM EIENDELER

711 544 668

930 704 982

Sum kortsiktig gjeld

note 2

note 10

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL OG GJELD

15 540 145

13 389 821

81 036

82 676

45 334 526

41 522 406

711 544 668

930 704 982

STYRET I VESTFJORDEN AVLØPSSELSKAP, BJERKÅS, 8.4.2013

EGENKAPITAL
Frie kapitalfond
- fond pensjon

12 463 526

11 498 590

- fond ubrukte budsjetterte
investeringsmidler

10 793 542

10 793 542

- fond ubrukte budsjetterte driftsutgifter

22 763 556

23 637 228

46 020 624

45 929 359

Sum frie kapitalfond

note 5, 10, 11

note 11

Eyvind W. Wang
Styreleder

Ulrika von Sydow
Nestleder

Tore Bough-Jensen

Thor Christian Moen

Robert Wright

Rolf Karlsen

Ernst Petter Axelsen
Adm.direktør
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Per Arne Nyberg

Steinar Skogbrott

Elin Heio Kobro

Noter til Regnskapet 2012
VEAS er et interkommunalt samarbeid i henhold til

at regnskapet i prinsippet er kostnadsorientert og at

leggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde

skrift om årsregnskap og årsberetning. Vurderingene

§ 27 i Kommuneloven. VEAS hadde dispensasjon til å

hvert år skal balansere. Underforbruk ett år kan av-

anleggsmiddelets kvalitetsnivå, utgiftsføres i drifts-

som er gjort for eiendeler, gjelder tilsvarende for kort-

ta i bruk forskriftene for interkommunale selskaper i

settes til bruk i senere budsjettår.

regnskapet. Utgifter som representerer en standard-

siktig og langsiktig gjeld.

perioden 2001 tom 2003. Iht uttalelse fra departe-

heving av anleggsmiddelet utover standarden ved

mentet om forskriftsendring som en midlertidig

PENSJONSFORPLIKTELSER

løsning, følger VEAS fortsatt de samme forskriftene.

anskaffelsen, utgiftsføres i investeringsregnskapet og

Endring av regnskapsestimater føres i den perioden

aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

endringen gjennomføres. Estimatendringer føres
som vanlige transaksjoner i drifts-, investerings- eller

VEAS har kollektiv pensjonsforsikring i DNB og KLP
Regnskapet er derfor avlagt etter Kommunal- og

(ytelsesordning). Regnskapsføring av pensjon gjen-

regionaldepartementets budsjett- og regnskapsfor-

nomføres i samsvar med Forskrift om årsregnskap for

skrifter av 17.12.1999 for interkommunale selskaper og

kommuner (15/12-2000 nr 1424) § 13. Dette inne-

Langsiktig gjeld utenom pensjonsforpliktelsene, blir

god kommunal regnskapsskikk.

bærer blant annet bruttoføring av midler og forplik-

kun benyttet til kapitalformål som investeringer. All

telser, samt bokføring av premieavvik. Grunnlaget for

annen gjeld er kortsiktig gjeld.

1. DRIFTSBUDSJETTET

VURDERINGSREGLER

De samlede driftsutgifter utgjorde kr 152 153 879

REGNSKAPSPRINSIPPER

bokføringen er beregnet av aktuar. Se detaljer i note 6.

I henhold til de kommunale regnskapsprinsippene

VARIGE DRIFTSMIDLER

følger VEAS anordningsprinsippet. Anordningsprin-

KLASSIFISERING AV GJELD

balanseregnskapet. Korrigeringer av tidligere års feil,
føres direkte mot egenkapitalen. Behandlingen er i
samsvar med GKRS nr 5.

(driftsutgifter – avskrivninger). Behandlet avløpsOmløpsmidlene, utenom pensjonspremieavviket,

mengde ble 104,22 mill m3. Driftsutgifter med fratrekk

sippet innebærer at kjente påløpte utgifter og inntek-

Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter

består av bankinnskudd, utestående fordringer og

for drifts- og renteinntekter, fordeles mellom eierkom-

ter henføres til den periode og det regnskapsår de

fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet

påløpte kostnader, oppgitt til anskaffelseskost, som

munene forholdsmessig etter levert avløpsmengde.

tilhører, uavhengig av betalingstidspunktet. All tilgang

på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt

også er vurdert å være virkelig verdi.

Renteinntekter med totalt kr 1 909 844 inngår i

og bruk av midler i løpet av året som vedrører VEAS

økonomisk levetid.

eringsregnskapet.

finansinntekter. Overskuddet av drift eksklusive
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelsesverdi, som

avskrivninger men inklusive finans ble kr 4 672 606.

KLASSIFISERING AV ANLEGGSMIDLER

alle avskrives med like store beløp over levetiden til

Kr 4 581 342 av dette ble overført til dekning av inves-

OG OMLØPSMIDLER

anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at

teringer. Resterende kr 91 265 av overskuddet tilføres

anleggsmiddelet er anskaffet/tatt i bruk av virksom-

disposisjonsfond.

virksomhet, fremgår av driftsregnskapet eller invest-

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger
er regnskapsført brutto. I den grad enkelte inntrufne

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller

transaksjoner ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunk-

bruk for virksomheten, andre eiendeler er klassifi-

tet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått

sert som omløpsmidler. Fordringer er omløpsmidler

beløp i årsregnskapet.

dersom de forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, ellers vil de bli klassifisert som

heten. Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i for-

Oslo

68,85 %

99 655 127

71,76 mill m3

Bærum

22,06 %

31 931 152

22,99 mill m3

VEAS’ primæroppgave er å ivareta eierkommunenes

anleggsmidler. VEAS følger GKRS (F) nr 4 Avgrens-

behov for avløpsrensing, med de drifts- og invester-

ningen mellom driftsregnskapet og investeringsregn-

Asker

9,09 %

13 153 995

9,47 mill m3

ingskostnader dette medfører. I hht vedtektene skal

skapet. Standarden har særlig betydning for skillet

SUM

100,0 %

144 740 276

104,22 mill m3

selskapet ikke drives med fortjeneste. Dette medfører

mellom vedlikehold og påkostning i forhold til an-
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Blåskjell
[ Mytilus edulis ]

2. AVREGNING EIERKOMMUNENE

3. INNTEKTER FRA SÆRLIG FORURENSET

5. PENSJON

AVLØP, SEPTIKSLAM OG VARMEUTTAK
Selv om det ikke blir noen regulering av innbetalte beløp fra eierkommunene for 2012, er innbyrdes fordeling

VEAS er dekket av to pensjonsordninger, av en kollek-

endret etter at behandlet avløpsmengde for 2012 er kjent. Dette resulterer i for lite innbetalt fra Oslo med

Inntektene fra særlig forurenset avløp og fra behand-

tiv pensjonsordning i DNB Liv (tidligere Vital) og av en

kr 819 231, og for mye innbetalt fra Bærum og Asker med henholdsvis kr 677 385, og kr 141 846, alle beløp er

ling av septikslam, er basert på oppgitte mengder

tidligere avtale med KLP for tre tidligere ansatte.

eks. mva. Beløpene gjøres opp i 2013.

fra eierkommunene, utregnet etter vedtatte utregn-

Fordringer på eierkommunene pr 31.12.12 består av:
Fakturert 31.12.12 for drifts- og
investeringstilskudd januar

Oslo
13 293 476

Avregning iht behandlet avløpsmengde,
ikke fakturert
Sum fordring på eierkommunene pr 31.12.12

Bærum
4 380 374

Asker
1 751 333

Sum
19 425 183

819 231

-677 385

-141 846

0

14 112 707

3 702 989

1 609 487

19 425 183

ingsformler. Budsjettene er basert på historiske data

Pensjonsordningene er ytelsesbasert. En ytelses-

og eventuelt informasjon om forventede endringer i

basert pensjonsordning medfører at pensjonsforplik-

tilførsel av mengder.

telsen ikke fullt ut vil være innfridd ved premiebetalingen, men først ved utbetaling av pensjonene.

Fakturert avgift for rensing av særlig forurenset avløp

Premieinnbetalingene samles opp i et pensjonsfond

er nesten kr 1,5 mill over budsjett. Avgiften faktureres

hos forsikringsselskapet, som forvalter de innsamlede

etterskuddsvis etter ett år og med akontofakturering

midlene (pensjonsfondet) frem til utbetalingstids-

for inneværende år. Økningen i forhold til budsjett

punktet for pensjonene. Ordningen gir 66 % pensjon i

skyldes økte tilførsler av avgiftspliktig avløpsvann fra

forhold til pensjonsgrunnlaget etter 30 års opptjening

berørte virksomheter.

med 67 år som pensjonsalder. Beregnet pensjon tar

Forskuddsfakturert inntekt av tilskudd for januar 2012 inngår i kortsiktig gjeld med nettobeløp, kr 15,5 mill

hensyn til forventede ytelser fra Folketrygden.
Refusjon for varmeuttak faktureres selskapene

DNB Liv og KLP aktuarberegner pensjonsforplikt-

Fortum Fjernvarme og Hafslund Fjernvarme iht

elsen, som til enhver tid skal dekkes av de oppsam-

inngåtte kontrakter. Inntektene fra varmeuttak ble i

lede midlene (pensjonsfondet). Det kan likevel

2012 kr 1,5 mill under budsjett. Det har vært noe

oppstå situasjoner hvor oppsamlede midler dekker

redusert vannmengde fra Oslo hovedsakelig i

mer eller ikke fullt ut dekker pensjonsforpliktelsen.

forbindelse med revisjon av tunnelstrekninger

De ansatte har også rett til AFP etter bestemte

Frognerparken - Fagerlia.

regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket, og det er
ikke avsatt midler i forsikringsordningen til fremtidige

4. LØNNSUTGIFTER

AFP-pensjoner, men som nevnt ovenfor, inngår også
AFP i aktuarutregningen og er nå implementert i regn-

Lønnsutgiftene omfatter 45,2 årsverk. Det er i 2012

skapet. I forbindelse med at VEAS ble medlem av KS i

regnskapsført kr 487 860 i honorarer til styret og rå-

2004, blir premien for AFP for aldersgruppen 65 til 67

dets medlemmer. Det ble refundert sykepenger for kr

år, utregnet som en utjevningspremie mellom

715 417 inkl. arbeidsgiveravgift. Administrerende direk-

KS-medlemmene.

tør har blitt lønnet med kr 938 000 i 2012. Administrerende direktør har samme pensjonsordning som de
øvrige ansatte.
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Pr 31.12.2012 var aktuarberegningen basert på totalt 109 personer tilknyttet pensjonsordningen i DNB Liv og KLP.

Spesifiserte pensjonsmidler

Av disse er 43 ansatte, 39 sluttet med oppsatt pensjon (over 3 års tjenestetid) og 28 alderspensjonister.

Verdi av pensjonsmidler 01.01.12

For 2012 har aktuarene beregnet pensjonskostnaden, forpliktelsene og midlene for yrkesaktive og pensjonister
og har oppgitt følgende forutsetninger:

2012

2011

Diskonteringsrente			

4,50 %

4,50 %

Forventet avkastning			

5,50 %

5,50 %

Lønnsøkning			

3,16 %

3,16 %

G-regulering			

3,16 %

3,16 %

Regulering av løpende pensjon			

3,16 %

3,16 %

Arbeidsgiveravgiftssats			

14,10 %

14,10 %

Forventet frivillig avgang før pensjonsalder

Kollektiv			

Etter 45 år: 0 %			
Uførhet (tabellnavn/beskrivelse)
Dødelighet (tabellnavn/beskrivelse)
Giftemålssannsynlighet mv
(tabellnavn/beskrivelse)
Uttakstilbøyelighet AFP

138 667		

2 743 955

7 427		

Premieinnbetaling ekskl. adm. kostnader

4 997 800

7 807		

Utbetalte pensjoner

-2 301 222

-17 558		

Estimerte pensjonsmidler 31.12.12

Nettobalanseførte pensjonsmidler /
(forpliktelser)

-11 445 145

0

0

0

-1 613 765

KLP		

Premieavvik i 2012

1 725 703

7 620		

Amortiserte premieavvik i 2012

-885 295

-2 334

10 892 485

30 850

10 923 335

10 077 642

1 535 840

4 350

1 540 190

-1 420 948

				
K2005-nivå			

Årets estimatavvik				

40 %			

Årets estimatavvik forpliktelser

Amortiserte estimatavvik i 2012

DNB Liv

KLP		

3 232 144

0		

+ rentekostnad

2 783 908

7 614		

- avkastning på pensjonsmidler

-2 743 955

-7 427		

3 272 097

187		

+ amortisering av premieavvik

885 295

2 334		

Administrasjonskostnader

280 990

0		

Arbeidsgiveravgift tidligere års
premieavvik

Regnskapsført pensjonskostnad

-12 778 183

25 564		

Pensjonskostnad

Arbeidsgiveravgift premieavvik
(inkl. tidl. års amortisert avvik)

-30 455

DNB Liv

Årets estimatavvik midler

Netto pensjonskostnad

49 148 073

10 052 078

Arbeidsgiveravgift premieavvik

K2005-nivå			

54 119 916

				

Sum ikke amortisert premieavvik 31.12.12

IR02-nivå			

1 241		
137 584

-12 747 728

Arbeidsgiveravgift av netto
pensjonsforpliktelser

				

Årets pensjonsopptjening/periodisert

-467 607
53 982 332

2011

				

Akkumulerte premieavvik 01.01.12

Før 45 år: 2 %			

2012

49 009 407

Akkumulerte premieavvik

				

KLP

Forventet avkastning på pensjonsmidlene

Årets estimatavvik midler

Økonomiske forutsetninger			

Aktuarielle forutsetninger

DNB Liv

4 319 886

5 715		

16 717 169

467 607

-1 241		

1 905 355

Sum estimatavvik i året

0			
-118 497

2 594 280

3 061 887

4 321 662

3 066 361

18 622 524

6. ØVRIG DRIFT

7. ORDINÆRE INVESTERINGER

Selskapets revisor er revisjonsfirmaet BDO. Revisjon

Ordinære investeringer beløp seg i 2012 til

av 2012 er utført for kr 45 000. Revisjonsfirmaet har i

kr 20 518 913. Det var budsjettert med kr 34 792 000.

løpet av 2012 utført konsulenttjenester for kr 574 175.

De budsjetterte investeringene dekkes av kommunene
etter eierprosent. Differansen kr 14 273 087 skyldes i
hovedsak forskyvninger i prosjektfremdrift.

-745		
1 776

4 474

2 265 139

				

Eierkommunene ble i 2012 belastet med:

Spesifisert pensjonsforpliktelse

Oslo

70,5 %

11 235 988

Bærum

21,5 %

3 426 578

Asker

8,0 %

1 275 006

SUM

100,0 %

15 937 571

Antatt påløpt pensjonsforpliktelse 01.01.12
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av antatt påløpt
pensjonsforpliktelse
Utbetalte pensjoner
Årets estimatavvik forpliktelser
Estimert påløpt pensjonsforpliktelse
31.12.11

DNB Liv

KLP		

-60 420 950

-172 268		

-3 232 144

0		

-2 783 908

-7 614		

2 301 222

17 558		

-2 594 280

-5 715

-66 730 060

-168 039
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-66 898 099

-60 593 218
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8. ANLEGGSMIDLER

10. ARBEIDSKAPITAL

Noteoppsett anleggsmidler (tall i hele 1000 kr)

2012

2011

Endringer

22 889 719

18 485 246

4 404 473

Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer
Renseanlegg

Adm.
bygg

Hytte

Løsøre

Samlet

Bokførte verdier
i 2011

764 853

13 071

682

2 516

781 122

Endringer foretatt
i 2012 (i IB) *

-194 735

0

0

0

-194 735

Korrigert bokført
verdi 1.1

570 118

13 071

682

2 516

586 387

Tekst

Ansakaffelseskostnad 1.1.

Tunneler
(anlegg
i fjell /
betong)

654 178

Ansakaffelseskostnad 31.12.

Andre
anlegg

Sum
renseanlegg

12 463 525

11 498 590

964 935

Betalingsmidler

68 985 381

70 451 405

-1 466 024

104 338 625

100 435 240

3 903 385

Kortsiktig gjeld

45 334 526

41 522 406

3 812 120

Sum endring kortsiktig gjeld

45 334 526

41 522 406

3 812 120

Sum endring omløpsmidler

Kortsiktig gjeld

Løsøre Adm. bygg

58 704

609 822

45 669

1 368 372

2 588

28 415

Hytte

Anlegg
under
utførelse

Sum alle

682

0

1 400 057

399

0

20 519

8 092

11 527

434

20 053

67

0

0

0

0

0

0

0

0

654 178

66 796

621 349

46 103

1 388 425

2 655

28 415

1 080

Tilgang i året
Avgang i året

Tekniske
Andre
installa- komplette
sjoner
anlegg

Premieavvik

0
0

1 420 576

Endring arbeidskapital

91 265

Endring arbeidskapital består av:
Endring frie fond
Endring bundne fond

46 020 624

45 929 359

91 265

12 983 476

12 983 476

0

Sum endring
Akkumulert
avskrivning 1.1.

423 661

4 198

351 658

18 737

798 254

72

15 344

0

813 670

16 354

2 935

29 908

3 653

52 851

400

568

0

53 819

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Akkumulert
avskrivning 31.12.

440 015

7 133

381 566

22 391

851 105

472

15 913

0

0

867 490

Bokført verdi 1.1.

230 517

54 506

258 164

26 932

570 118

2 516

13 071

682

0

586 387

Bokført verdi 31.12.

214 162

59 663

239 783

23 712

537 320

2 183

12 503

1 080

0

553 086

40

20

20

8

–

3-5

50

100

–

–

Årets avskrivninger
Avgang i året

11. FRIE FOND

Pensjonsfond

*) Driftsmidler og prinsipp for avskrivning er gjen-

en dekomponering, og deretter er det beregnet nye

nomgått i 2012 og avstemt mot reglene i kommunal

verdier pr 1.1.2012. Anlegg med en levetid på 20 år er

forskrift, nærmere bestemt § 8 om vurderingsregler

utrangert i vurderingen, dersom de er mer enn 20 år

for driftsmidler. Renseanlegget i sin nåværende form

gamle. Samlet regulering av bokført verdi er ført mot

er bygget over en rekke år og med ulike regimer

kapitalkonto.

fremgår det at renseanlegg skal avskrives over 20 år,

11 498 590

964 936

10 793 542

10 793 542

0

Driftsfond

22 763 556

23 637 228

-873 672
0

46 020 624

45 929 359

91 265

12. BUNDNE FOND

Fond til firmahytte
Fra ubrukte investeringsmidler
Fra ubrukte driftsmidler

knyttet til regnskapsføring av slike anlegg. I nevnte § 8

12 463 526

Investeringsfond

Sum frie kapitalfond pr 31.12.2012
Levetid i antall år

91 265

18 486

18 486

0

12 481 012

12 481 012

0

483 978

483 978

0

12 983 476

12 983 476

0

9. ANDRE FORDRINGER

mens ledningsnett til eksempel skal avskrives over 40
år. Forskriften sier ikke noe om tunneler. Ved vurderin-

Andre fordringer i balansen kr 3,46 mill, består av

gen har selskapet lagt til grunn at anlegget består av

kr 2,56 mill i utestående MVA, kr 0,92 mill i diverse

tunneler, betongkonstruksjoner, mekanisk utstyr, samt

forhåndsfaktureringer, samt kortsiktige fordringer på

noen isolerte anlegg. I den forbindelse er det foretatt

ansatte.
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13. KAPITALKONTO

Kapitalkonto 01.01.

768 062 758

Belastet ved reklassifisering av anlegg

-194 735 164

Tilgang ordinære investeringer i året

20 518 913

Årets avskrivninger

-53 819 291

Avdrag lån

0

Endring pensjonsmidler

4 971 843

Endring pensjonsforpliktelser inkl Aga

-6 492 840

Sum endringer i året

-229 556 539

Kapitalkontoen pr 31.12.

538 506 219

Sammenheng

2012

2011

553 086 127

781 121 669

54 119 916

49 148 073

Langsiktig gjeld 31.12.

-68 699 824

-62 206 984

Netto = kapitalkonto

538 506 219

768 062 758

Varige driftsmidler pr 31.12.
Finansielle anleggsmidler 31.12.

Kamskjell
[ Pecten maximus ]

Kamskjell finnes fra et par meters dybde og ned til
dyp på mer enn hundre meter, fra Oslofjorden til
Vesterålen. De største forekomstene finnes på 10 til
30 meters dybde, helst med sterk strøm, fra Vestlandet til Nordland. Kamskjellene spiser planteplankton og andre mikroorganismer som kommer
med vannet som omkranser skjellene. Kamskjell
er tvekjønnet og gyter i sommerhalvåret. Larvene
svømmer fritt i en måned før de fester seg til et fast
underlag. Skjellene bruker om lag fem år på å nå en
størrelse på 10 til 12 centimeter. Kamskjellets kremhvite muskel har en smak som minner om hummer.
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Revisors beretning
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Medlemmer i råd og styre 2012

VEAS historie

Rådet

1967

1977

NIVAs rapport

Anleggsarbeider for

“Oslofjorden og dens

byggingen av VEAS

forurensnings-

påbegynnes. Bygges

problemer”, del 1.

som et mekanisk-

Basert på under-

kjemisk anlegg for

søkelser fra 1962 –65,

fjerning av fosfor og

Kristoffer Andenæs

finansiert av 10

organisk materiale.

John Trygve Lundby

kommuner med

RÅDSMEDLEMMER
OSLO
André Støylen
– leder
Christen Furuholmen
Steinar Saghaug
Rina Mariann Hansen
Gro Tvedt Anderssen
Ove Arthur Brandt
Terje Lauritzen
Berit Jensen Riis
Heidi Rømming
Terje Bjøro
Bente Groven Syversen
ASKER
Lene Winger Conradi
Per Anders Owren
Trygve Lia
Stine Ramstad Westby
BÆRUM
Odd Reinsfelt
– nestleder
Liv Skrede
Halvdan Skard
Torbjørn Espelien
Elin Kleven

Styret
VARAMEDLEMMER

FASTE MEDLEMMER
OSLO

OSLO

Ulrika von Sydow
– nestleder

Oddmund Østebø
Annette Smedshaug

Thor Christian Moen

Olav Magnar Tønsberg

Robert Wright

Ingebjørg Skjelvik
Viktoria Evensen

ASKER

Ida Viksveen Larsen
Ulf Stigen

Eyvind W. Wang
– styrets leder

Camilla Wilhelmsen

Elin Heio Kobro

Leif Kjetil Tviberg
Berit Kvæven

BÆRUM

Frank Hagen

Tore Bough-Jensen

ASKER

Per Arne Nyberg

William Norset

ANSATTE

Hildur Horn Øien
Kirsten Vaaje

Rolf Karlsen
– Fagforbundet

Erling Diesen

Steinar Skogbrott

VARAMEDLEMMER
OSLO
Randi Rørvik

avrenning til indre
ASKER
Cathrin Bretzeg
Svein Hillestad
BÆRUM
Siw Wikan

Oslofjord.

1970

Kjell-Ivar Gran
– Fagforbundet
Roger Nielsen
– EL&IT

Blakstad, Sandvika og

løsninger, 48

Lysaker rense-

alternativer.

anlegg tas ut av drift.

1971

1983

Etablering av

Offisiell åpning av

Oslofjordkontoret.

VEAS. Foretas av

lokalisering av rense-

Terje Hegge

anlegg i fjell på vest-

Morten Dahl-Hansen

siden av fjorden

Bente Jørgensen

velges.

Anne-Gerd Steffensen
Kaare Granheim

1976

Anne-Lise Vabø

Det interkommunale

Kjersti Marie Stensrud

av nitrogen, utråtning

prosesser. Forsøk med

og hygienisering av

bl.a biologisk fjerning

slam, utnyttelse av

av organisk materiale

gass til el-produksjon

og nitrogen.

og stripping av ammo-

sjøvannstilsetting for
bedre renseresultat.

1998
–
2004

1992

Utvikling av utstyr for

Garantivedtak for

av slam.

termisk vakuumtørking

lån fattet av alle
eierkommunene slik
at anlegg for nitrogen-

Wenche Frogn Sellæg i

fjerning kunne på-

nærvær av Kronprins-

begynnes.

paret. Festningen og
Skarpsno renseanlegg

1993

tas ut av drift.

Driften av Isi

1984

komposteringsanlegg
avvikles.

Fullskalaforsøk med
sjøvannstilsetting for

1995

bedre renseresultat.

selskapet VEAS opp-

Offisiell åpning av

rettes av kommunene

nitrogenrense-

Oslo, Bærum og Asker,

anlegget i oktober,

med eierandeler på

ved miljøvernminister

henholdsvis 70,5%,

Thorbjørn Berntsen.

21,5% og 8%.
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med biologisk fjerning

eksisterende

Fullskalaforsøk med

miljøvernminister

Alternativ for

Utbygging av anlegget

seringsarbeide av

1984

eringsanlegg i drift.

del 2 om tekniske

BÆRUM

Diverse optimali-

niakk fra filtratvann.

og Isi kompostSlemmestad, Løxa,

1974

1991
–
1997

VEAS renseanlegg

NIVAs utredning,

Farsat Ghazi Abuzed
ANSATTE

1982

1984
–
1989
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2005
–
2008
Utbygging av økt
behandlingskapasitet
for å redusere overløp
på Lysaker.

2008
RVR – Regnvannsrenseanlegget tatt
i bruk.

Eremittkreps
[ Paguridae ]

Eremittkreps er en gruppe tifotkreps som mangler
både ytre skall og tydelig segmentering på bakkroppen. De fleste artene kompenserer for dette ved å bo
i tomme sneglehus, men noen bruker også sjøanemoner eller svamper som vern mot rovdyr. Hos denne
familien er høyre klo større enn venstre, og de siste to
parene med gangbein er reduserte.
Selve ordet «eremitt» kommer fra gresk eremos som
betyr «eneboer». Dette viser til at eremittkrepsen
antas å leve alene, noe som vanligvis ikke stemmer.
De fleste artene i denne familien har nemlig utviklet
mutualistiske former for symbiose med en eller flere
andre arter.
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vju
illustrasjoner: børge bredenbekk

veas.nu
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