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Samspill
Kvalitet
Gjennomføringskraft
Gjennom samspill, kvalitet og gjennomføringskraft
er Viva ett skritt foran!
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HVEM VI ER OG HVA VI GJØR

Hvem vi er og hva vi gjør?
Viva IKS er et interkommunal selskap, eid
av kommunene Lier, Røyken og Hurum.
Viva IKS utfører offentlige tjenester for
våre eiere innenfor vei, vann og avløp.
Det inkluderer alle oppgaver knyttet til
forvaltning, planlegging, utbygging, drift
og vedlikehold av offentlige vei, vann- og
avløpsanlegg. Ansvaret ble overført til oss
1. januar 2015.

Viva IKS utfører offentlige tjenester for våre eiere
innenfor vei, vann og avløp.
Viva IKS er med sine 97 ansatte, lokalisert
med administrasjonen på Vitbank i
Lier. Vi har tre driftsstasjoner lokalisert
henholdsvis i Lierbyen i Lier, Grette i
Røyken og Tofte i Hurum. Vi betjener
omkring 56 000 innbyggere og har 23 000
kunder. Med dette grunnlaget har Viva
IKS et stort samfunnsansvar med å levere
trygt drikkevann, ivareta miljøet gjennom
rensing og sikring av utslipp til sjø og
vassdrag, samt sikre god fremkommelighet
på de kommunale veiene.

4 Viva-IKS | Årsrapport 2016

Vivas størrelse og avgrensede fagfelt
bidrar til kvalitet, profesjonalitet og
service. Ved å hente ut synergier fra
stordriftsløsninger søker man økt kvalitet
og kvantitet på tjenestene og vi kan
dermed øke kvalitet og servicegrad for
våre innbyggere og kunder.
Ved å samle kompetanse skapes et større
fagmiljø i et attraktivt selskap der de
ansatte har stor grad av spisskompetanse.
For å løse komplekse og samfunnskritiske
oppgaver, jobber Viva IKS for å beholde og
sikre seg riktig fagkompetanse.
Viva IKS er en innovativ organisasjon som
deltar i forskning og utvikling. Vi er opptatt
av å finne løsninger på morgendagens
utfordringer som klimaendringer og
digitalisering fører med seg en innen
kommunal sektor.

HVEM VI ER OG HVA VI GJØR

Lier

Røyken

Samhandling med
eierkommunene
• God og lik samhandling både for
kommunene og for Viva IKS
• Best mulig opplevelse for
innbyggerne

Hurum

• Bedre kommunikasjon med
eierkommunene
• Bedre kommunikasjon og samspill
på tvers av avdelinger

Viva-IKS | Årsrapport 2016 5

FORORD FRA DAGLIG LEDER

Vi ruster oss for
morgendagens utfordringer
Rent drikkevann i springen, sikkert avløp
og trygge veier er samfunnskritiske
tjenester. Viva IKS jobber hver dag for
at innbyggerne i Lier, Røyken og Hurum
skal ha gode tjenester, få oppdatert
informasjon og god kundeservice.
Vår sektor står overfor store strukturelle
endringer som vil gjøre det mer
krevende å håndtere vei, vann og avløp.
Klimaendringer skaper et villere og
våtere vær med flere ras, mer flom og
overvann i våre kommuner. Det skjer
samtidig en hurtig digitalisering som
både gir oss fantastiske muligheter og
økte forventninger til offentlige tjenester.
Vi opplever høye krav og forventninger
til gjenbruk av avfall i avløpsvannet, som
urin, kjemikalier og mikroplast. En annen
stor utfordring for våre tjenester knytter
seg til trusler mot folkehelsen, som
skadelige bakterier og virus i drikkevannet,
antibiotika-resistens osv.
Viva IKS er på god vei til å bygge opp
en organisasjon som er robust, bevisst
og rustet til å møte utfordringene. I
2016 gjennomførte vi en omfattende
omorganisering for å kunne drive
smartere og styrke organisasjonen. De
organisatoriske endringene vil bidra til å
gi bedre service til kundene, tydeligere
kommunikasjonen til våre eierkommuner,
legge til rette for økt effektivitet og bedre
samspillet på tvers av avdelinger og
tidligere kommunegrenser.
Morgendagens utfordringer krever at vi er
innovative, fokuserte og attraktive.
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INNOVATIV. Vi jobber for å være
fremoverlente og finne nye og gode
løsninger på oppgavene vi er satt til å
løse. Vi skal være ett skritt foran– også
på digitale løsninger. Som eksempel vil
jeg trekke frem prosessen med å skifte
til digitale vannmålere. Disse vil bidra til å
sikre inntekter for våre eiere og gjøre det
enklere å være kunde.
Viva IKS har gjennom 2016 også
intensivert arbeidet med kvalitet. Målet
er å ISO sertifiseres i henhold til dette.
Sertifiseringen vil være et skritt på veien
mot å skape en kultur for kontinuerlig
forbedring. Den vil også bidra til å sette
fokus på forbedringsprosesser i hele
virksomheten og for alle ansatte.
FOKUSERT. Ett av Vivas store fortrinn
er at vi er store og at vi jobber innenfor
et avgrenset fagfelt. Vi kan dermed
holde fokus på kjerneoppgavene
og være tydelige og profesjonelle i
bestiller-utfører-relasjonen. Det gir stor
gjennomføringskraft, men stiller samtidig
krav til bestilleren.
For å fokusere driften har vi i 2016 delt
organisasjonen inn i tre: Kundekontakt,
eierkontakt og drift. Dette har gitt oss
bedre kundeservice, tettere kontakt med
og bedre informasjon til eierkommunene.
I tillegg har vi et større fagmiljø på
drift der ansatte jobber på tvers av
kommunegrenser.

FORORD FRA DAGLIG LEDER

De vedtatte hovedplanene for våre
tre eierkommuner innebærer at Viva
IKS fortsatt vil ha en stor portefølje av
prosjekter. Ved utgangen av året hadde
Viva IKS i overkant av 500 millioner
kroner i pågående prosjektportefølje.
Fornyelsesbehovet på grunn av etterslep
av infrastrukturen gjør at vi vil ha betydelig
omfang av prosjekter også de kommende
årene.
ATTRAKTIV. Det at Viva IKS jobber spisset
gjør at vi klarer å beholde og tiltrekke oss
spisskompetanse. Vi har i løpet av 2016
gjort ansettelser av medarbeidere med
riktig kompetanse i alle avdelinger.
Det er de ansatte, og deres kompetanse
og engasjement, som er Vivas største

ressurs i møtet med morgendagens
utfordringer. Det er også helt avgjørende
med et tett og godt samarbeid med
eierkommunene. På vegne av Viva IKS,
takker jeg eierkommunene for et godt og
fruktbart samarbeid i året som har gått.
Jeg vil også rette en stor takk til alle våre
ansatte som hver dag står på for at vi får
realisert våre planer og mål. Godt samspill,
fokus og gjennomføringskraft, bidrar til
at vi kan fortsette å utvikle gode tjenester
av god kvalitet til våre kunder og eiere og
oppnå vår visjon om å være ett skritt foran.

Arne Johan Grimsbo
Daglig leder
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ADMINISTRASJONENS ARBEID

Administrasjonens arbeid
Plan og styring
Vann-og avløpssystemet, er sammen med
veiene våre samfunnskritisk infrastruktur.
Lier, Røyken og Hurum er en del av det
sentrale Østlandsområdet med sterk
befolkningsvekst. Vår evne til å planlegge,
drifte, forvalte og bygge ut infrastrukturen
er avgjørende for å lykkes med planlagt og
ønsket utvikling.

Det er gjennom året arbeidet godt med å
forbedre kommunikasjon og styringsdialogen
med eierne.
Viva IKS’ plan og styring ble etablert våren
2016 for å ivareta overordnet planarbeid,
prosjekteierstyring og styringsdialog mot
eierkommunene.
Det er i 2016 arbeidet godt med
å forbedre kommunikasjon og
styringsdialogen med eierne. Det er

Plan
Årshjul
Kommune
Utbyggere
Viva DF

Plan

gjennomført eiermøter hvor forståelsen
og hensikten med god samhandling er
definert. Dette danner grunnlaget for god
styringsdialog og godt samarbeid med
eierne fremover.
Det er et stort fremskritt at hovedplaner
for vann og avløp er vedtatt i alle
eierkommunene. Planene er et overordnet
styringsverktøy for forvalting, drift,
vedlikehold og utvikling av infrastrukturen.
Hovedplanene angir retning for en
fremtidsrettet utvikling med en rekke tiltak.
Hovedplanene innebærer en omfattende
portefølje av prosjekter. Plan og styring
ivaretar prosjekteierskapet på vegne av
eierne, og har i løpet av 2016 gjennomgått
samtlige prosjekter. Prosjektene er nå
sammenstilt i Vivas porteføljeoversikt.

Styring
Styre/følge
opp

Overtakelse
(på vegne av
kommunene)

Overlevere
(til drift og
forvaltning)

Samhandling og rapportering til eierkommunene
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Leveranse
iht.
bestilling

Hovedplanene
angir retning for
en fremtidsrettet
utvikling med mange
viktige tiltak.
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ADMINISTRASJONENS ARBEID

Prosjekter
Prosjektavdelingen gjennomfører
investeringsprosjekter innen vei, vann og
avløp på vegne av Lier, Røyken og Hurum
kommuner. Avdelingen jobber etter en
bestiller – leverandør modell og hadde i
2016 en samlet investeringssum på 500
millioner kroner fordelt på 34 pågående
prosjekter.
Prosjektene omfattet både små og
store utbygginger, som etablering av
nye og rehabilitering av gamle vann-og
avløpsledninger, vannbehandlingsanlegg,
samt veianlegg. I tillegg gjennomførte vi
en rekke aktiviteter innen vei, vann og
avløp som ikke er like direkte synlig for

innbyggerne, men som er viktig for å
kunne ivareta kommunenes infrastruktur
innen vei, vann og avløp. I løpet av 2016
ble det startet seks nye prosjekter og to
ble ferdigstilt.
Prosjektene kommer inn via vår avdeling
for Plan og styring. De gjennomføres etter
en ny prosjektprosess som ble utarbeidet
i 2016. Det innebærer at prosjektfasene er
blitt tydeliggjort; forprosjekt, detaljprosjekt
og utførelse. Deretter blir prosjektet
ferdigstilt og overlevert for å driftes av vår
avdeling Drift og forvaltning.
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ADMINISTRASJONENS ARBEID

Drift og forvaltning
Viva IKS foretar all drift og vedlikehold
av vei, vann og avløp på vegne av våre
eierkommuner.
Vi drifter, forvalter og har 24-timers
beredskap på syv renseanlegg, Sandungen
vannbehandlingsanlegg i Hurum, 450 km
vannledningsnett med høydebasseng, 123
pumpestasjoner og reduksjonsventiler.
I tillegg har vi tilsyn for og drifter 700
kilometer overvann-og avløpsledningsnett.

Drift og forvaltningsavdelingen har i løpet av
2016 gjort omfattende omorganisering.
Vår veiavdeling drifter og vedlikeholder
cirka 420 kilometer med kommunale
grus og asfaltveier, i tillegg alle gangveier.
Arbeidet inkluderer feiing av gater,
brøyting, strøing og salting. Vi utfører
også støvdemping og kantklipping
langs kommunale veier. Viva IKS har
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et eget asfaltlager på Egge i Lier. Her
tar vi imot brukt asfalt for gjenbruk.
Vi har også ansvar for vedlikehold av
veilys, trafikksikkerhet og behandling av
gravemeldinger. Vår veiavdeling påtar seg
også noen eksterne oppdrag på bestilling
fra vår egen prosjektavdelingen eller
direkte fra våre eierkommuner. Avdelingen
har et eget maskinsenter som holder alle
biler og maskiner i god stand til å utføre
våre oppdrag.
Drift og forvaltningsavdelingen har i løpet
av 2016 gjort omfattende omorganisering.
For å kunne jobbe mer effektivt og samle
kompetanse har vi gått fra en kommunevis
organisering til en fagorientert
organisering. Omorganiseringen har
medført tid til opplæring, men ved
utgangen av året var alle faggruppene
godt operative på sine områder.

Viva IKS ivaretar all drift og
vedlikehold innenfor vei,
vann og avløp på vegne av
våre eierkommuner.
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ADMINISTRASJONENS ARBEID

Kundeservice og kommunikasjon
Viva IKS’ kundeservice besvarer
innbyggernes spørsmål om vei, vann
og avløp. I 2016 besvarte vi 2566
henvendelser på epost, i tillegg all
personlig epost, 6-700 henvendelser per
brev og 41 108 henvendelser per telefon.
Mange henvendelser besvares også via
Facebook. Ved slutten av året hadde Viva
IKS 1030 følgere på Facebook.

I 2016 sendte vi ut ca 50 000 fakturaer for vann
og avløpsgebyrer.
Vi sendte ut cirka 50 000 fakturaer for
vann- og avløpsgebyr. Det ble utlevert mer
enn 2000 nye vannmålere til husstander i
våre eierkommuner.
Viva IKS er i gang med et langsiktig arbeid
for å heve kvaliteten på våre digitale
kunde- og tjenesteregistre for å muliggjøre
bruk av enda flere digitale løsninger for
våre abonnenter og kunder.
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Det gjøres mange tiltak for at innbyggerne
i våre eierkommuner skal ha best mulig
informasjon om hvordan vei, vann og avløp
fungerer. Vi oppdaterer våre nettsider,
sender informasjon via SMS, informerer
via Facebook og har en god dialog med
alle lokale medier. Vi sendte info-skriv
distribuert med Posten til alle husstander
i mars og september 2016. Det gjorde vi
for at innbyggerne i våre eierkommuner
skal bli mer kjent med våre tjenester og
i tillegg nå de målgruppene som ikke
bruker digitale løsninger. I september
2016 gjennomførte vi også en dokampanje sammen med andre kommuner
i Godt Vann Drammensregionen
kommunikasjonsnettverk. Hovedmålet
med denne kampanjen var å øke
kunnskapen og oppmerksomheten om
hva som skal i do.

I 2016 besvarte vi 2566
henvendelser på epost, i
tillegg all personlig epost,
6-700 henvendelser
per brev og 41 108
henvendelser per telefon.
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ADMINISTRASJONENS ARBEID

Human Resources (HR)
Pr. 31. desember 2016 var det 97 ansatte i
Viva IKS, inkludert 2 lærlinger, kjønnsfordelingen er på 83 menn, og 14 kvinner.
I tråd med målet om å være en
attraktiv arbeidsgiver med sterke
fagmiljøer som beholder og tiltrekker
seg spesialkompetanse har selskapet
gjennomført en rekke tiltak.
HR avdelingen har gått gjennom alle
prosesser innenfor selskapets personalpolitikk og sjekket at disse er i tråd med lov,
avtale- og gjeldende regelverk. Deretter
har vi gjennomgått og foretatt nødvendige
endringer av rutiner og retningslinjer.
Videre har Viva IKS gjennomført en medarbeiderundersøkelse som har blitt behandlet
i alle avdelinger og vi har iverksatt nødvendige tiltak. Resultatet viser at arbeidsmiljøet i
bedriften er godt. Sykefraværet i 2016 er på
5, 8 prosent. Vi har sett en økning gjennom
perioden, og tettere oppfølging og større
fokus på forebygging vil bli vektlagt i 2017.
Viva IKS har også etablert arenaer
for drøftinger. Det er gjort for å sikre
tillitsvalgte medbestemmelser. Både
arbeidstakerorganisasjonene og
arbeidsgiver har bidratt til at det lokale
samarbeidet har utviklet seg i positiv
retning. Det har blitt forhandlet frem avtale
om ny vaktordning som sikrer like vilkår for
de ansatte som inngår i ordningen.
For å leve opp til våre verdier, og sikre
effektiv drift og organisering, har det
vært nødvendig å avklare ansvar og
tydeliggjøre rollene for våre medarbeidere.
Viktige tiltak har vært etablering av
stillingsbeskrivelser og gjennomføring av
utviklingssamtaler med alle ansatte.
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Medarbeidere med riktig og god kompetanse er grunnlaget for gode prestasjoner
og en forutsetning for at Viva til enhver tid
leverer tjenester av høy kvalitet. I 2016 er
det gjennomført flere interne kurs, flere
ansatte har deltatt på eksterne kurs og tatt
videre – og etterutdanning.
Det har vært gjennomført flere ansettelser
av både ledere og medarbeidere til alle
avdelinger. Rekrutteringen har bidratt til å
øke kompetansen på alle nivåer samtidig
som sentrale områder som blant annet IT
og juridisk nå er ivaretatt på en god måte.
I 2017 fortsetter rekrutteringen. Vi vil også
videreføre ordningen med lærlinger og
trainee-ordning.
Informasjon til ansatte er ivaretatt
gjennom blant annet nyhetsbrev, allmøter
og kortere «lunch & learn» møter. Viva
IKS har en personalhåndbok som viser
målsetningen om høy etisk standard
i virksomheten. Alle ansatte plikter å
gjøre seg kjent med innholdet og den er
tilgjengelig for samtlige ansatte.
Ledelsen har ønsket å legge til rette for
at Viva skal bli en mer aktiv bedrift, og
alle ansatte har fått tilgang til portal hvor
aktiviteten deres kan registreres. Det har
vært gjennomført aktivitetskampanjer og
felles arrangementer.

Human
Resources

ADMINISTRASJONENS ARBEID

Helse, miljø og sikkerhet
Vårt arbeid med helse, miljø og sikkerhet
(HMS) har i 2016 samlet sett vært preget av
økt engasjement og utvikling. Det arbeides
målbevisst med oppgavene og arbeidet
innrettes mot utfordringene vi står overfor.
Et systematisk HMS-arbeid bidrar til å gi oss
et godt, robust og sikkert arbeidsmiljø.

Vårt overordnede mål for HMS er at vi skal ha et
trygt og sikkert arbeidsmiljø som hindrer skade
og sykdom og som fremmer helse, motivasjon og
arbeidsglede for alle ansatte.
Vårt overordnede mål for HMS er at vi skal
ha et trygt og sikkert arbeidsmiljø som
hindrer skade og sykdom og som fremmer
helse, motivasjon og arbeidsglede for alle
ansatte. Organiseringen av arbeidet med
HMS har bidratt til tettere kontakt mellom
vernetjenesten, AMU og det operative
arbeidet i enheten.

De overordnede forpliktelser for HMSarbeidet (Internkontrollforskriften) har sikret
at viktige kontrollpunkter har blitt fulgt opp
og kommet på plass i løpet av året.
Kontinuerlig forbedring og kvalitetssikring
av HMS-arbeid forutsetter at innspill
blir registrert og fulgt opp via vårt
avvikssystem.
HMS-måleparameterne bidrar til å kunne
ha oppfølging av viktige temaer innenfor
HMS-arbeidet, sentralt og lokalt. Dette er
med på å kunne sette inn tiltak på enkelte
punkter så raskt som mulig ved behov.
I 2016 har HMS blitt satt i fokus og hevet til
et høyere nivå. Vi har i løpet av 2016 hatt
tre selskapskontroller som også er med på
å bekrefte vårt gode arbeid innenfor helse,
miljø og sikkerhet.
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ADMINISTRASJONENS ARBEID

Økonomi
Viva IKS bruker Visma Enterprise sitt
økonomisystem. Økonomisystem og
modell er blitt vesentlig utviklet gjennom
året. Dette gjelder både metode for
registrering og fordeling av kostnader,
rapporteringsform og nye moduler som er
tatt i bruk.

Gjennom året er det arbeidet for å
systematisere og forbedre rapporteringsform
og struktur til styret, samt forbedring av
periodisering i regnskap.
Vår struktur med tjenester som skal
fordeles på tre kommuner, skiller mellom
selvkostområder og veitjenester. I tillegg
har prosjektregnskap for alle investeringer
i vann, avløp og veiprosjekter for våre
tre eierkommuner, gitt en komplisert
økonomimodell.
Den nye modulen DVPro gjør det
mulig å registrere tid og aktiviteter
på en helt annen måte enn tidligere.
Økonomimodellen innrettes nå i større
grad fra kostnadsfordeling via nøkler
til muligheter for å fordele kostnader
mer nøyaktig via arbeidsordre og
tidsregistrering. Utvikling av denne
modellen er et tidkrevende og omfattende
arbeid og berører alle i virksomheten.
Gjennom året er det arbeidet
for å systematisere og forbedre
rapporteringsform og struktur til styret,
samt forbedring av periodisering
i regnskap. Det er gjennomført
perioderapportering hver annen måned.
Selskapet har tatt i bruk Vismas
Webservice inkasso som er en integrert
elektronisk løsning for innfordring/inkasso
mot Kemneren i Drammen (for kunder i
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Røyken og Hurum) og Kemneren i Lier for
kunder i Lier.
Utgående fakturaer
Det er gjort endringer i
faktureringsmodellen slik at vi nå i tillegg
til elektronisk faktura til alle privatkunder
også tilbyr EHF til bedriftskunder. Andelen
elektroniske fakturaer utgjør i andre halvår
ca. 50%.
Inngående fakturaer
Det er et volum på ca. 6400 inngående
fakturaer hvert år. Behandlingen av
fakturaene er tidkrevende for virksomheten
og det arbeides for å øke andel EHF-faktura
(elektronisk faktura) for å redusere tidsbruk
og feilkilder. I andre halvår 2016 er andelen
EHF-fakturaer kommet opp i 64%. I tillegg
arbeides det med etablering av profiler for
enklere kontering.
Revisjonstjenestene ble lagt ut på anbud i
begynnelsen av 2016. Representantskapet
vedtok ny avtale som ble inngått med
Deloitte AS med varighet fra 2. mars 2016
til 1. mars 2018.
Banktjenester ble lagt ut på anbud høsten
2016. Det ble inngått ny bankavtale med
DnB med varighet fra 1. januar 2017 til 31.
desember 2018.
I februar 2016 ble det sendt en
henvendelse til Skatteetaten vedrørende
Vivas planlagte overgang fra å drive
kompensasjonsberettiget virksomhet til
å drive ordinær avgiftspliktig virksomhet.
I juli 2016 konkluderte Skatteetaten
med at Viva IKS etter dette er fullt ut
en avgiftspliktig virksomhet og vil ikke
omfattes av lov om kompensasjon for
merverdiavgift.

Regnstykke for vann og avløp i 2016
Vann
INN
Inntekter

80 932 623

UT
Kostnader 76 897 496

INN

UT

Inntekter 108 832 176

Kostnader 96 250 272

Vannforbruk

20 %

Vannforbruk 

Drift
Nybygg/utskifting

59 %
21 %

Drift
Nybygg/utskifting

Resultat fond pr. 31/12-16
Til fond

Avløp

11 554 722
4 035 127

Resultat fond pr. 31/12-16
Til fond

0%
72 %
28 %

37 847 554
12 581 904

De aller fleste innbyggere er koblet til kommunale vann-og avløpsanlegg. Kostnader knyttet til disse
tjenestene dekkes av brukerne. Dette kalles selvkostprinsippet og betyr at abonnentene dekker de
faktiske utgiftene og at Viva IKS ikke tjener penger på disse tjenestene. Enkelt forklart betyr det at
innbyggere betaler for eget forbruk og for ’spleiselaget’ alle vann-og avløpsabonnenter er med på.
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Asfalt kan brukes igjen
Selv om veiene i vårt distrikt blir asfaltert,
er ikke alltid asfalten helt ny.
Viva IKS er en av de få bedriftene i
regionen som har eget godkjent anlegg
for mottak av asfaltmasser. Der knuses
asfaltmassene og brukes på veier i Lier,
Røyken og Hurum som et godt bærelag for
veier. Formålet med å ha et mottaksanlegg
for asfalt er i tillegg til å sikre tilgang for
eget bruk, og å minimere ulovlig dumping
av brukte asfaltmasser.

Vår faggruppe for vei og maskin har ansvaret
for brøyting, strøing og salting av alle
kommunale veier.
Knust asfalt eller såkalt granulert
brukt asfalt, er et svært anvendelig og
kostnadsbesparende produkt. I tillegg er
det en mer miljøvennlig måte å utbedre
veier på, da det er både slitesterkt og
støvdempende.

I løpet av 2016 klargjorde Viva IKS 5381
meter med gangvei og 5791 meter med
kommunal vei for asfaltering. Vi asfalterte
1500 meter vei og 1700 meter med
gangvei bare i Lier.
Vår faggruppe for vei og maskin har
ansvaret for brøyting, strøing og salting
av alle kommunale veier. Før 17. mai
har vi også gjennomført vårfeiing slik at
kommunale veier er klare for blant annet
gressklipping, asfaltlapping, støvdemping,
grøfting, spyling og annet vedlikehold
langs de kommunale veiene. I tillegg
til vedlikeholdsarbeid bygger vi veier,
parkeringsplasser, bussholdeplasser,
gangveier, skøytebaner og lekeplasser,
samt utbedrer strandsoner og rensker
langs elver og bekker.
Vår vei-og maskinavdeling samarbeider
tett med vår vann-og avløps avdeling med
diverse grave-og anleggsarbeid. Ved vannlekkasjer er vi raskt på plass for å bistå med
graving og andre oppgaver, for å raskest
mulig finne lekkasje, og sørge for at våre
innbyggere får vannet raskest mulig tilbake.
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Drikkevann – vår viktigste næringsmiddel
Tenk deg at det ikke kommer en dråpe
vann i kranen, og du gjerne skulle hatt
en kaffekopp på morgenen. Irriterende,
men ikke kritisk. Verre er det å ikke få
pusset tennene, vasket seg eller spylt ned
i toalettet.
Vi som bor i Norge er heldige, som har
god tilgang på trygt, rent vann rett fra
krana. En nordmann bruker i gjennomsnitt
150 liter vann pr dag – til sammenligning
bruker en landsbyboer i Kenya, 10 liter.
Det setter rent vann som et privilegium i
perspektiv. Det er rett og slett ikke mulig
for mange mennesker å oppholde seg
sammen over tid uten tilgang til vann til
toalett og vask. Dette sier noe om det
store samfunnsansvaret vannbransjen har,
vi leverer vårt viktigste næringsmiddel. Du
klarer deg ikke uten.
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Fra selve vannkilden går vannet gjennom
en enkel og miljøvennlig vannbehandling
der det blant annet tilsettes litt klor og
vannet bestråles med UV-lys. Siden våre
vannkilder ligger høyt, trengs det minimalt
med energi for å pumpe vannet ut til
våre innbyggere.
Viva IKS har ansvar for alle vann-og
avløpsrør i våre tre eierkommuner. I dette
ligger ansvar for alle oppgaver knyttet til
drift, overvåking, vedlikehold, rehabilitering
og nybygging av infrastruktur innen
vann og avløp. Med infrastruktur mener
vi kommunale vannverk, kommunalt
ledningsnett og de kommunale
renseanleggene.

TEMA VANN

Fra vannet forlater kildene til det
kan tappes friskt og rent i springen
hjemme hos våre kunder har det
tilbakelagt adskillige kilometer
med vannledninger. Det har også
vært innom flere rensetrinn i vårt
vannbehandlingsanlegg. Etter at
vannet er brukt og havner i avløpet,
er reisen videre mot havet minst
like spennende.

Visste du at: Lengden på det norske
ledningsnettet for vann og avløp er svært
omfattende og ville gått syv ganger rundt
ekvator. Det inkluderer både huseiernes
egne utendørs ledninger, de offentlige
drikkevannsledninger, spillvannsledninger
og overvannsledninger.

Vann og avløpsgebyrer – hva går
de til?
Vann og avløp drives etter
selvkostprinsippet. Det betyr at Viva IKS
ikke har lov til å tjene penger på vann

og avløp. Eventuelle overskudd blir satt
i driftsfond som brukes til å regulere
årsavgiftene kommende år. På den måten
unngår vi store svingninger i avgiftene.
Enkelt forklart betyr det at innbyggere
betaler for eget forbruk og for ‘spleiselaget’
alle vann og avløpsabonnenter er med på.
Offentlig infrastruktur er Norges ryggrad
og helt avgjørende for at vi skal ha et
velfungerende samfunn. En stor utfordring
er at ledningsnettet vårt er gammelt og
lekk. Det fører til at så mye som 33 til
54 prosent av vannet lekker utfør det
når den enkelte husstand. Om trykket
i vannledningen blir borte i en periode,
kan drikkevannet bli forurenset fordi
fremmedvann lekker inn igjennom hullene.
Utskiftingen av ledningsnettet går altfor
sakte. Med dagens utskiftingstakt vil det ta
100 år å erstatte dagens vannledningsnett.
Det er behov for å øke de årlig
investeringene i de kommunale vann- og
årlige utskiftningen av avløpsledningene
med 66 prosent.
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Hva koster drikkevannet deg?

24 kr

pr ½ liter vann
i butikken

34 kr

pr år for drikkevann
fra springen (4 personer)

Visste du at: Kvaliteten på spring-og flaskevann er tilnærmet lik, men forskjellen på energiforbruket
er vesentlig! Det samme gjelder prisen. En gjennomsnittlig norsk husholdning, bestående av to
voksne og to barn som til sammen drikker 5 liter vann i døgnet, betaler 34 kroner i året for vannet de
drikker fra springen. Til sammenligning koster en ½ liter vann 24 kroner på butikken.
Produksjon av vann, flasker og frakt gjør at flaskevann er mange tusen ganger så energikrevende som
vann fra krana. Vi i vårt distrikt er ekstra heldige, våre hovedvannskilder ligger så høyt at det nesten
ikke krever energi å få det ut på nettet, i tillegg er det en svært miljøvennlig og enkel vannbehandling
fordi kilden er så godt vernet.
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Springvann i Norge er blant
verdens beste, aldri eldre
enn ett døgn og noen steder
tar det bare et par timer
fra vannet forlater kilden til
den kan tappes fra kranene
hjemme hos våre kunder.
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Hva skjer når vi trekker ned do?
Det vi trekker ned i do av urin, avføring og
dopapir, samt vann fra kjøkkenet og badet
er avløpsvann fra huset ditt. Avløpsvannet
inneholder organisk materiale, som
er samlebetegnelse for materiale som
stammer fra levende organismer. I
tillegg inneholder det mikroorganismer
som bakterier, virus og parasitter. Som
oftest blir avløpsvannet samlet opp og
ledet til renseanlegg, der mesteparten
av forurensningen fjernes. Etter
renseanlegget går normalt det rensede
vannet ut i nærmeste vassdrag eller sjø.
Når du trekker ned i snora går
avløpsvannet ditt ut i kommunale
avløpsrør som fører det via en av våre 120
pumpestasjoner før det kommer inn til et
av våre syv renseanlegg. På renseanlegget
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fjernes fremmedelementer fra kloakken
og legges i svære kontainere eller videre
til digre basseng inne på renseanlegget.
Herfra går avløpsvannet gjennom en
renseprosess og det blir store menger
avløpsslam. Når dette avløpsslammet blir
behandlet på en riktig og forsvarlig måte
er det en verdifull ressurs for miljøet.
Ferdigbehandlet er det et næringsrikt
og godt vekstmedium til jordbruk og
grøntanlegg. Metangassen som utvikles
når slammet råtnes ut kan brukes til
energiproduksjon. Det vil si at slam
fra avløpsanlegg og renseanlegg som i
utgangpunktet er et avfallsstoff, blir til en
viktig ressurs både til produksjon av energi
og gode gjødsels- og jordprodukter, dog
ikke i landbrukets matproduksjon.

TEMA AVLØP

Altfor mange kaster fremmedelementer
i toalettet. Hvis vi kaster ting i vask eller
toalett som ikke hører hjemme der,
risikerer vi at ledningsnettet tetter seg og
avløpsvannet kommer inn i egen kjeller
eller naboens kjeller.

Det skaper også problemer for
avløpsanleggene da pumpestasjoner og
avløpsrør blir ødelagt og må repareres.
Det er ikke uvanlig med 1-2 pumpestopp
i uken, og søppel er synderen. I tillegg
gir det forurensning til naturen og alle
rottene får gode vekstvilkår med slike
fremmedelementer i toalettet.
Driftsproblemer øker faren for kloakk
på avveier på grunn av oversvømmelse.
I tillegg økes driftsutgiftene på grunn
av slitasje, lengre gangtid og økt
strømforbruk. Vi i vann og avløpsbransjen
må altså reparere istedenfor å drive
utvikling og vedlikehold. Det er dårlig
bruk av gebyrinnbetalingene. Vi ønsker å
bruke midlene på nødvendig vedlikehold
og utskiftning av infrastrukturen/rør
og renseanlegg. Toalettet skal derfor
bare brukes til det den er beregnet til.
Annet avfall skal leveres til de etablerte
avfallsordningene.
Viva IKS gjennomfører derfor kampanjer
for kunnskap og holdninger om hvordan
avløpet skal benyttes.’
Visste du at i vårt distrikt finnes det
120 pumpestasjoner, 7 renseanlegg og
over 400 kilometer spillvannledninger.
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Bæsj, tiss og dopapir
er det eneste som
skal i do – alt annet
skal i søppelbøtta.
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Noen sentrale prosjekter
Vann og avløpsanlegg i Kanada i Lier
Her bygger Viva IKS nytt
hovedledningsnett på cirka 3,7
kilometer for vann og avløp.
Kommunale avstikkere til de
enkelte husgruppene er på cirka
800 meter. Anlegget fullføres
innenfor rammene som er gitt.

“Det er moro å være med å
prosjektere og bygge noe som
skal vare i hvert fall 100 år.”
Investeringsbudsjett:
NOK 49 millioner
Ferdigstillelse: Høsten 2018
Oppdragsgiver: Lier kommune

Sanering i Sætre i Hurum
Viva IKS utfører på vegne av
Hurum kommune sanering
av eksisterende infrastruktur i
Sætre sentrum og etablering av
ny infrastruktur etter gjeldende
reguleringsplan. Prosjektet tar
høyde for eventuell fjernvarme,
strømfiber og nytt vann-og
avløpsledningsnett i området.

Investeringsbudsjett:
NOK 45 millioner
Kontraktsform:
Total entreprise
Ferdigstillelse:
Sommeren 2018
Oppdragsgiver:
Hurum Kommune

Sanering i Ødegårdsbakken i Røyken
Prosjektet i Ødegårdsbakken
omfatter sanering og oppgradering
av vann- og avløpsledninger i og
langs veiene Ødegårdsbakken,
deler av Ødegårdslia samt deler
av Odalsveien på Slemmestad i
Røyken kommune.
Prosjektet omfatter 1,4 kilometer
grøfter med vann-, spillvannog overvannsledninger med
tilhørende kummer, sandfanger
og sluk. Saneringstiltakene på
avløpsnettet har som mål å
redusere mengden avløpsvann

fram til avløpspumpestasjoner
og renseanlegg ved å fjerne mest
mulig overvann. Oppgraderingen
av vannledninger skal bidra til
å sikre bedre vannforsyning
i området, inkludert
brannslukkevann. Prosjektet er et
viktig bidrag til en videre utvikling
av tettstedet Slemmestad.

Investeringsbudsjett: NOK 36 millioner
Ferdigstillelse: 2017
Oppdragsgiver: Røyken Kommune
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“Det er moro å være
med å prosjektere og
bygge noe som skal
vare i hvert fall 100 år.”
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Styrets årsberetning for 2016
Styrets sammensetning
Styret har i 2016 bestått av:

• George Fulford, styrets leder
• Pål Smits, styremedlem
og nestleder
• Hege Wiik Haukeland, styremedlem
• Hege Kristin Sunde, styremedlem
• Erling Andre Nilsen, styremedlem
• Knut Røssum, styremedlem ansattrepresentant
• Jarle Drevdal, varamedlem
Det er avholdt 8 styremøter i 2016.

Oppsummering og kort om
virksomheten
Viva IKS (Vestviken Interkommunale Vei,
Vann og Avløpsselskap) har ansvar for
vann og avløpstjenester i kommunene Lier,
Røyken og Hurum. Dette er en lovpålagt
kommunal oppgave som selskapet utfører
etter delegasjonsvedtak fra eierkommunene.
I tillegg har Viva IKS ansvar for
veitjenestene på vegne av de samme
kommunene.
Viva IKS har hatt ansvar for den operative
virksomhet i 2016. Overgangen fra
kommunal virksomhet drevet i tre
kommuner til samlet virksomhet i
Viva IKS har skapt utfordringer både
av organisatorisk karakter og for den
kommersielle virksomheten.
Selskapet har i 2016 hatt et høyt
aktivitetsnivå basert på den virksomhet
som tidligere var drevet i eierkommunene.

34 Viva-IKS | Årsrapport 2016

Årets regnskap før fremføring til
selvkostfond viser i 2016 et økonomisk
resultat som er vesentlig bedre
enn budsjett. Det skyldes høyere
gebyrinntekter enn det som var
budsjettert. Dette skyldes i hovedsak
høyere gebyrinntekter i form av
tilknytningsavgifter.
Arne Johan Grimsbo ble fra mars 2016
midlertidig engasjert som ny daglig leder
og fra 1. august tilsatt som daglig leder.

Representantskap
Representantskapet har bestått av ordfører
i Hurum kommune, Monica Vee Bratlie,
ordfører i Lier kommune Gunn Cecilie
Ringdal og ordfører i Røyken kommune Eva
Noren. Monica Vee Bratlie har vært leder av
representantskapet i 2016.
Det har vært avholdt to møter i
representantskapet i 2016.

Eierforhold, selskapsform, formål
og virksomhet
Viva IKS er organisert som et
interkommunalt selskap. Selskapet eies
av kommunene Lier, Røyken og Hurum.
Selskapets forretningskontor er i Lier.
Selskapet skal oppfylle kommunenes
forpliktelser knyttet til vann- og
avløpstjenester i henhold til gjeldende
lovgivning, gjeldende selskapsavtale
og eierstrategi. Selskapets
styringsdokumenter legger til grunn
nedenstående prioriteringer.
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Det skal etableres et fremtidsrettet og
bærekraftig tjenestetilbud som vektlegger
eierkommunenes ambisjoner om trygg infrastruktur på områdene vei, vann og avløp.

årsregnskapet for 2016 er satt opp under
denne forutsetning.

Eierne forventer videre at selskapet
skal bidra med å skape merverdier for
samfunnet gjennom forretningsmessig
samarbeid og partnerskap med andre
samfunnsaktører for om mulig å sikre
større grad av lokal og regional utnyttelse
og verdiskapning i selskapets nedslagsfelt.

Selskapet hadde ved årets utgang 97
ansatte, herav 14 kvinner og 83 menn.
Sykefraværet var i 2016 på 5,8%. Styret er
tilfreds med et lavt sykefravær i et krevende
omstillingsår. Styret vil aktivt arbeide for å
holde sykefraværet på et lavt nivå.

Selskapets vil i løpet av 2017 utarbeide
en revidert selskapsstrategi som tar
utgangspunkt i nasjonale retningslinjer for
virksomheten samt det som er nedfelt i
gjeldende eierstrategi og selskapsavtale.
Styret vil legge vekt på å balansere målstyringen med ulike forventninger til selskapet
og søke å optimalisere forholdet mellom
miljøhensyn, brukervennlighet og kostnader.
Styret skal rapporter oppnåelse av disse
målene hvert år til selskapets eiere.
Selskapet har fastsatt etiske regler for
virksomheten.
Eierkommunene forplikter seg til å kjøpe
nevnte tjenester fra selskapet.
Selskapets virksomhet er å forvalte kommunaltekniske anlegg for vei, vann og avløp i
eierkommunene. Selskapet har ansvaret for
alle oppgaver knyttet til forvaltning, planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av
offentlige vann- og avløpsanlegg i eierkommunene. En vesentlig del av virksomheten
er knyttet til gjennomføring av prosjekter
for eierkommunene.

Redegjørelse for fortsatt drift
Forutsetning for fortsatt drift er tilstede og
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Arbeidsmiljø og likestilling

Selskapets ledergruppe består av 4 menn
og 4 kvinner. Styret arbeider aktivt med å
øke kvinneandelen i operative stillinger.
Arbeidsmiljø og samarbeidsforhold i
selskapet er godt.
Selskapet står overfor krav til samordning
av ulike kulturer fra tre forskjellige
kommuner til en bedriftskultur. Dette har
vært prioritert område i 2016 og vil være
det også i 2017.
Det ble i løpet av 2016 innrapportert to
mindre skader på en ansatt i forbindelse
med driftsoppgaver. Selskapet tilstreber
likestilling mellom kjønnene og det
praktiseres lik lønn for likt arbeid
hensyntatt alder og erfaring. Av styrets 6
medlemmer er to kvinner.
I rekruttering og annen personalforvaltning
ivaretar selskapet forutsetningene i
likestillingsloven og diskrimineringsloven.

Miljørapportering
Den daglige virksomhet skjer både
ved ordinær kontordrift og prosjekter
innenfor vei, vann og avløp. Det er
betydelig transportinnslag i arbeidet.
Virksomheten forurenser i begrenset
grad det ytre miljøet. Det skjer primært
ved bruk av driftsmidler, men kan
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også skje ved overløp på avløpsnettet
og ved avløpsrenseanleggene.
Avløpsrenseanleggene drives i henhold
til utslippstillatelse gitt av Fylkesmannen
i Buskerud.
Selskapet søker å oppnå miljøvennlige
alternativ ved innkjøp. Det er i 2016 kjøpt
inn 4 stk. el-biler for å redusere utslipp
ved transport. Videre er det i samarbeid
med Godt Vann Drammensregionen
gjennomført en stor kampanje
for å redusere uønskede utslipp i
avløpsnettet. Budskapet «Bæsj, tiss og
dopapir, er det eneste som skal i do»
ble valgt som budskap for å treffe flest
mulig aldersgrupper.
I anbudskonkurranser søkes det aktivt
etter leverandører som kan dokumentere
gode miljøløsninger.
Styret prioriterer aktivt å realisere de
miljømål som eiere og samfunn setter for
selskapets virksomhet.

Samfunnsansvar
Selskapet søker å opptre
samfunnsansvarlig innenfor områder som
arbeidsgiverpolitikk, etikk og deltakelse
i kompetanseutvikling av selskapets
kjernevirksomhet. Samfunnsansvaret er en
integrert del av selskapets virksomhet og
ansvaret uttrykkes gjennom de strategier,
tiltak og aktiviteter som Viva IKS planlegger
og gjennomfører. Samfunnsansvar
kommer til uttrykk av hvordan vi forvalter
de ressurser vi disponerer og vår dialog
med ansatte, eiere, kunder, lokalsamfunn
og øvrige interessenter.
Norge kommer til å mangle fagarbeidere
i fremtiden. Regjeringen er derfor opptatt

av å skaffe flere lærlingeplasser, slik
at flere gjennomfører videregående
opplæring, får fagbrev eller svennebrev.
Viva IKS bidrar i dette arbeidet med å
utdanne morgendagens fagarbeidere og
hadde i 2016 to lærlinger. I tillegg er tre
personer engasjert i arbeidsmarkedstiltak
med tilskudd fra NAV.
Selskapet har vedtatt etiske retningslinjer
som er gjeldende for alle ansatte og
tillitsvalgte.

Kundefokus og brukervennlighet
Selskapet legger stor vekt på at
tjenestetilbudet skal være brukervennlig
for innbyggere i Lier, Røyken og Hurum. I
dette er kommunikasjon med selskapets
kunder av stor betydning. I 2016 etablerte
Viva IKS en egen avdeling for kundeservice.
Det satses på forbedring av våre
kundetjenester gjennom å fokusere på
bedre løsninger, raskere responstid og økt
kvalitet på saksbehandling.
I tråd med samfunnsutviklingen og
myndighetenes politikk legger selskapet
opp til økende bruk av elektronisk
kommunikasjon med kundene.
Viva IKS sin hjemmeside er under stadig
utvikling med vektlegging av tidsriktig
og relevant informasjon. Den er også
tilrettelagt for elektronisk kommunikasjon.
Facebook er videreutviklet som
kommunikasjonskanal hvor all drifts- og
kundeinformasjon blir publisert. Våre
kunder får også telefonvarsling enten til
fasttelefon eller SMS når vi har planlagt
stenging av vannet i utvalgte områder. I
forbindelse med vannmåleravlesning
er det tilrettelagt for avlesning per post,
automatisk via telefon og internett. All
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fakturering av vann- og avløpsgebyrer er
tilrettelagt for bruk av EHF og avtalegiro/
efaktura.

Redegjørelse for årsregnskapet og
finansiell risiko.
Årsregnskapet for 2016 er før avsetning til
selvkostfond gjort opp med et overskudd
etter skatt på kr. 16.062.864. Dette er
betydelig bedre enn budsjett.
Sum driftsinntekter utgjør kr.
250.457.066,- som fordeler seg slik:
salgsinntekt 
kr. 238.413.387,annen driftsinntekt	 kr. 12.043.679,Salgsinntektene er i all hovedsak vannog avløpsgebyrer som innbetales av den
enkelte abonnent i de tre eierkommunene
og tilskudd fra kommunene til drift av
veitjenestene.

samlede selvkostfond for vann- og avløp
utgjør kr. 49.402.266,- pr. 31.12.2016.
Selskapets økonomiplan for perioden
2017-2020 innebærer en vesentlig
reduksjon av selvkostfondet.
Årets resultat fra næring før skatt er et
overskudd på kr. 516.776,-. I tillegg er det
er gjort en avsetning på kr. 1.500.000 på
grunn av en tvist om tilknytningsavgifter.
Årets resultat i Viva etter skatt og avsetning
til selvkostfond utgjør et underskudd
på kr. 554.165,- og foreslås dekket ved
reduksjon av egenkapitalen.
Selskapet har ikke hatt FOU-prosjekter
i 2016.

Veitjenester driftes gjennom bevilgning fra
kommunene.

Styret vurderer at selskapets økonomiske
og finansielle stilling er tilfredsstillende, og
mener at årsregnskapet gir et rettvisende
bilde av selskapets eiendeler og gjeld,
finansielle stilling og resultat. Styret mener
at den forretningsmessige og finansielle
risiko for selskapets virksomhet er lav.

Annen driftsinntekt er i hovedsak inntekter
som dekker lønn og driftskostnader i
forbindelse med prosjektavdelingens
prosjektledelse av investeringsprosjekter
for kommunene.

Etter styrets oppfatning gir det
fremlagte resultatregnskap og balanse
med tilhørende noter fyllestgjørende
informasjon om driften og stillingen ved
årsskiftet.

Selskapet driver vann- og avløpstjenester
til selvkost. Resultatet er kr. 16.617.029
høyere enn selvkost. Dette resultatet
er tilført selskapets selvkostfond. Det

Det er ikke inntrådt forhold etter årsskiftet
som har betydning for bedømmelsen av
årsregnskapet for 2016.
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Eierstyring og selskapsledelse

Framtidsutsikter

Viva IKS forvalter og drifter en lovpålagt ordning
på vegne av eierkommunene, som igjen er knyttet
til nasjonale og internasjonale bestemmelser.
Dette er rammebetingelser selskapet i liten grad
kan påvirke, men som Viva IKS er godt forberedt
på. Kravet til eierstyring er nedfelt i vedtatt
eierstrategi.

Styret vil i 2017 videreføre arbeide å med å utvikle
virksomheten basert på stor grad av effektivitet og
kundetilfredshet.
Selskapet vil prioritere å arbeid med å styrke
selskapets organisasjon for å være forberedt
på strategiske og driftsmessige utfordringer i
årene som kommer. Det vil i bli stilt store krav
til nye løsninger på grunn av klimaendringer,
krav til miljøvennlige løsninger og samfunnets
forventninger.
Det ble i 2016 vedtatt nye hovedplaner som
iverksettes fra 2017. Dette er et omfattende
arbeid og vil legge sentrale føringer for selskapets
virksomhet.

Lier, 28.03.2017
Styret i Vestviken Interkommunale Vei-, Vann- og Avløpsselskap IKS

George Harold Fulford

Pål Yngve Smits

Hege Wiik Haukeland

styreleder

nestleder

styremedlem

Hege Kristin Sunde

Erling André Nilsen

Knut Røssum

styremedlem

styremedlem

styremedlem

Arne Johan Grimsbo
daglig leder
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Alle våre timer og aktiviteter
blir nå registrert i DvPro via
PC, mobil eller nettbrett.
Dette bidrar til bedre og mer
nøyaktig kostnadsfordeling.
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Regnskap og noter
Resultatregnskap
Beløp i NOK

Note

2016

Budsjett 2016

2015

1, 12, 13

238 413 387

222 048 000

233 585 582

12

12 043 679

14 134 000

6 572 590

250 457 066

236 182 000

240 158 172

14

73 016 357

15 470 000

79 086 140

4, 6, 7

72 207 165

68 391 000

64 207 326

1, 14

3 808 999

34 610 000

3 846 792

14

43 293 585

-

42 611 639

7, 13, 15

43 605 500

98 400 000

33 858 042

235 931 606

216 871 000

223 609 938

14 525 460

19 311 000

16 548 233

1 689 557

300 000

822 088

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning
Leie av infrastruktur fra eierkommuner
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
Driftsresultat
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt

1 503

-

69

1 691 060

300 000

822 157

5 231

16 053 000

3 497

Annen finanskostnad

18 901

-

49 094

Sum finanskostnader

24 132

16 053 000

52 591

1 666 928

-15 753 000

769 567

16 192 388

3 558 000

17 317 800

129 524

-

370 731

16 062 864

3 558 000

16 947 069

16 617 029

1 971 000

17 723 691

-554 165

1 587 000

-776 622

-554 165

-

-776 622

-554 165

-

-776 622

Sum finansinntekter

Annen rentekostnad

14

Resultat av finansposter

Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad på ordinært resultat næring

5

Årsresultat før fremføring selvkostfond
Til fremføring mot selvkostfond senere år

3

Årsresultat
OVERFØRINGER
Avsatt til annen egenkapital
Sum overføringer
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Balanse
Note

2016

2015

Maskiner og utstyr, overtatt fra kommunene

1

17 814 394

21 446 424

Øvrige maskiner og utstyr

1

10 400 828

121 737

Inventar og kontorutstyr

1

786 016

876 734

29 001 238

22 444 894

1 050 377

1 020 725

1 050 377

1 020 725

30 051 615

23 465 619

804 403

854 275

40 298 645

48 705 652

24 408 112

8 255 210

64 706 757

56 960 862

137 837 413

75 795 766

Sum omløpsmidler

203 348 573

133 610 903

Sum eiendeler

233 400 188

157 076 522

Beløp i NOK
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler

Sum varige driftsmidler
Fordring selvkost

3, 10

Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
OMLØPSMIDLER
Lager av varer og annen beholdning
FORDRINGER
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer

10, 13

Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.

2
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Balanse
Note

2016

2015

8, 9

500 000

500 000

500 000

500 000

3 569 715

-776 306

Sum opptjent egenkapital

3 569 715

-776 306

Sum egenkapital

4 069 715

-276 306

4

732 428

440 872

3, 10

50 452 643

33 805 962

1

18 238 473

21 446 424

69 423 544

55 693 258

93 545 496

75 235 489

129 524

370 731

5 674 330

4 987 295

60 557 579

21 066 055

Sum kortsiktig gjeld

159 906 929

101 659 570

Sum gjeld

229 330 473

157 352 828

Sum egenkapital og gjeld

233 400 188

157 076 522

Beløp i NOK
EGENKAPITAL OG GJELD
INNSKUTT EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Sum innskutt egenkapital

OPPTJENT EGENKAPITAL
Annen egenkapital

9

GJELD
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER
Pensjonsforpliktelser
Selvkostfond
Investeringstilskudd
Sum avsetning for forpliktelser
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt

5

Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

11, 13

Lier, 28.03.2017
Styret i Vestviken Interkommunale Vei-, Vann- og Avløpsselskap IKS

George Harold Fulford

Pål Yngve Smits

Hege Wiik Haukeland

styreleder

nestleder

styremedlem

Hege Kristin Sunde

Erling André Nilsen

Knut Røssum

styremedlem

styremedlem

styremedlem

Arne Johan Grimsbo
daglig leder
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Noter til regnskap
Regnskapsprinsipper

Fremføring av over- og underskudd

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og
god regnskapsskikk. De benyttede regnskapsprinsipper er i
samsvar med tidligere år.

I henhold til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester utgitt av Kommunal- og Regionaldepartementet, kan over- eller underskudd fremføres innenfor
et 3- til 5-årsperspektiv for å utjevne svingninger i inntekter
og kostnader. Det utarbeides særskilte selvkostregnskaper pr.
kommune pr selvkostområde. I balansen er akkumulert overog underskudd henholdsvis klassifisert som kortsikitg gjeld og
kortsiktige fordringer.

Driftsinntekter
Inntektsføring ved salg av entreprenørtjenester skjer basert på
løpende avregning. Gebyrinntekter inntektsføres løpende etter
hvert som de blir fakturert. Eierbidrag og investeringsmidler
inntektføres løpende når de mottas. Inntektene avregnes ved
årsslutt.
Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som
forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes
til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.
Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.
Anleggsmidler/Langsiktig gjeld
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige driftsmidler
balanseføres og avskrives over driftsmidlenes økonomiske
levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved
verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger
er tilstede. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på
etableringstidspunktet.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende
etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap
gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte
fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en
uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Selskapets kundefordringer på husholdningsabonnenter er sikret ved legalpant
og det er således ikke satt av til tap på fordringer.
Varer
Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto
salgsverdi.

Pensjoner
En ytelsesplan er en pensjonsordning som ikke er en
innskuddsplan. Ved regnskapsføring av pensjon som er
ytelsesplan, kostnadsføres forpliktelsen over opptjeningstiden i
henhold til planens opptjeningsformel. Allokeringsmetode tilsvarer planens opptjeningsformel med mindre det vesentlige av
opptjeningen skjer mot slutten av opptjeningsperioden. Lineær
opptjening legges da til grunn. For pensjonsordninger etter lov
om foretakspensjon anvendes således lineær opptjening.
Estimatavvik og virkningen av endrede forutsetninger blir amortisert over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad
de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsen og
pensjonsmidlene (korridor). Amortiseringstiden er 15 år. Virkningen av planendringer med tilbakevirkende kraft som ikke er
betinget av fremtidig ansettelse, innregnes i resultatregnskapet
umiddelbart. Planendringer med tilbakevirkende kraft som er
betinget av fremtidig ansettelse, fordeles lineært over tiden
frem til ytelsen ikke lenger er betinget av fremtidig ansettelse.
Netto pensjonsforpliktelse er differansen mellom nåverdien av
pensjonsforpliktelsene og verdien av pensjonsmidler som er
avsatt for betaling av ytelsene. Pensjonsmidlene vurderes til
virkelig verdi. Måling av pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler
gjennomføres på balansedagen. Arbeidsgiveravgift er inkludert
i tallene, og er beregnet av netto faktisk underfinansiering.
Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens
betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes
med 24% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som
eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier,
samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen
av regnskapsåret, vedrørende næringsdelen av virksomheten.
Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller
som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet
og nettoført.
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Note 1 | Anleggsmidler
Beløp i NOK

Maskiner og utstyr,
overtatt fra kommunene

Øvrige maskiner
og utstyr

Inventar og
kontorutstyr

Sum

24 908 384

126 980

1 256 323

26 291 687

Tilgang

-

10 648 747

298 823

10 947 570

Avgang

1 196 731

-

-

1 196 731

Anskaffelseskost pr 31.12

23 711 653

10 775 727

1 555 146

36 042 526

Akkumulerte avskrivninger pr 31.12

-5 897 259

-374 900

-769 130

-7 041 289

Akkumulerte nedskrivninger pr 31.12

-

-

-

-

Reverserte nedskrivninger pr 31.12

-

-

-

-

17 814 394

10 400 828

786 016

29 001 238

Årets avskrivninger

3 049 802

369 656

389 541

3 808 999

Økonomisk levetid

3 - 24 år

3 - 20 år

3-5 år

lineær

lineær

lineær

Anskaffelseskost pr 01.01

Bokført verdi pr 31.12

Avskrivningsplan
INVESTERINGSTILSKUDD

I forbindelse med overføring av driftsmidler fra eierkommunene, ytet alle eierkommunene investeringstilskudd tilsvarende verdien
på driftsmidlene som ble overført. Investeringstilskuddene inntektsføres i takt med avskrivningene.

Beløp i NOK
Lier

Tilskudd
01/01/16

Inntektsført
2016

Rest tilskudd
31/12/16

13 144 239

1 844 854

11 299 385

Røyken

1 777 782

398 583

1 379 199

Hurum

6 524 404

964 514

5 559 890

21 446 424

3 207 951

18 238 473

2016

2015

Skattetrekksmidler

3 231 022

2 500 429

Sum

3 231 022

2 500 429

Sum

Note 2 | Betalingsmidler
Beløp i NOK
BUNDNE INNSKUDD
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Note 3 | Til fremføring mot senere års gebyrinntekter
Akkumulert under-/
overskudd pr 01/01/16

Årets renter
selvkostfond

Årets
resultat

Akkumulert under-/
overskudd pr 31/12/16

Lier, vann

-1 020 725

-17 293

-12 359

-1 050 377

Lier avløp

3 789 221

111 735

5 691 747

9 592 703

Røyken, vann

4 770 230

139 719

7 053 258

11 963 207

Røyken, avløp

13 104 374

253 785

3 932 008

17 290 167

Hurum, vann

3 770 090

36 839

-3 165 037

641 892

Hurum, avløp

8 372 045

161 456

2 431 173

10 964 674

32 785 236

686 241

15 930 788

49 402 266

Beløp i NOK
KOMMUNE

Sum

Hvor av:
Sum akk. underskudd til fremføring (-)

-1 020 725

-1 050 377

Sum akk. overskudd til fremføring (+)

33 805 962

50 452 643

Note 4 | Pensjoner
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.
Foretaket har en kollektiv pensjonsordning for sine 102 ansatte i Kommunal Landspensjonskasse. Tjenestepensjonsordningen
gir vedl full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet pensjon på 66% av
pensjonsgrunnlaget. Fremtidige pensjonsytelser blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder.
Ordningen sikrer i utganspunktet en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjonen og omfatter i tillegg
ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP iflg tariffavtale i offentlig sektor. Premien vil også være påvirket
av avkastning, lønnsvekst og utvikling i folketrygdens grunnbeløp.
2016

2015

6 104 466

5 525 469

317 647

127 086

-262 282

-82 932

Administrasjonskostnad

271 118

267 541

Arbeidsgiveravgift

906 764

823 040

7 337 713

6 660 204

Beløp i NOK
PENSJONSKOSTNAD
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
Avkastning på pensjonsmidlene

Netto pensjonskostnad
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2016

2015

Beregnede pensjonsforpliktelser

13 882 057

5 199 840

Pensjonsmidler (til markedsverdi)

-10 045 402

-4 500 000

-3 194 737

-357 645

90 510

98 677

732 428

440 872

Beløp i NOK
PENSJONSFORPLIKTELSE

Akkumulert gevinst (tap)
Arbeidsgiveravgift
Netto pensjonsforpliktelse

Netto pensjonsforpliktelse består av forpliktelsen opparbeidet i 2015 og fremover. Forpliktelse opparbeidet før 2015 er ikke
overført fra eierkommunene.
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER
Diskonteringsrente

2,60%

2,70%

Forventet lønnsregulsering

2,50%

2,50%

Forventet pensjonsreguleringer

1,48%

1,48%

Forventet G-regulering

2,25%

2,25%

Forventet avkastning på pensjonsmidler

3,60%

3,30%

14,10%

14,10%

15

15

10,00%

10,00%

2016

2015

16 192 388

17 317 800

Til fremføring mot selvkostfond senere år

-16 617 029

-17 723 691

Annen ikke skattepliktig inntekt / kostnad

941 417

1 778 969

Ordinært resultat før skattekostnad næring

516 776

1 373 078

1 319

-

Sats for arbeidsgiveravgift
Amortiseringstid
Korridorstørrelse

Note 5 | Skatt
Beløp i NOK
SKATTEGRUNNLAGET
Ordinært resultat før skattekostnad

Permanente forskjeller
Endring midlertidige forskjeller

-

-

518 095

1 373 078

129 524

370 731

-

-

129 524

370 731

Beregnet skatt av årets resultat

129 524

370 731

Betalbar skatt i balansen

129 524

370 731

Skattegrunnlag
SKATTEKOSTNAD
Betalbar skatt (25 % / 27%)
Endring utsatt skatt
Skattekostnad
BETALBAR SKATT I BALANSEN
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Da selskapet opererer med både skattepliktig og ikke skattepliktig virksomhet har de i 2016 gjort en vurdering knyttet til den
skatteplikten delen av omsetningen for selskapet dette driftsåret. Selskapet har da gjennomgått transaskjonene knyttet til
næringsvirksomheten og videre vurdert hvovidt hver enkelt inntektstransaksjon er skattepliktig eller ikke. Deres skjønnsmessige
vurdering er gjort på bakrunn av flere eksempler fra tilsvarende virksomheter som har samme problemstilling og vurderinger
gjort fra myndighetenes side på dette området. Det vil også bli lagt ved et vedlegg til selskapets selvangivelse som forklarer denne
vurderingen nærmere.

Note 6 | Lønnskostnad
2016

2015

55 515 737

47 766 596

Arbeidsgiveravgift

8 807 594

7 626 137

Pensjonskostnader

7 084 965

6 405 285

-

2 053 800

798 869

355 509

72 207 165

64 207 326

Beløp i NOK
LØNNSKOSTNAD
Lønn

Etterlønn inkl arb g avgift
Andre lønnsrelaterte ytelser
Sum
Selskapet har i 2016 sysselsatt 103 årsverk

Note 7 | Ytelser/godtgjørelser MV til daglig leder, styret og revisor
Beløp i NOK

Styret

Daglig leder

402 500

608 333

Andre ytelser

-

1 723

Pensjonsutgifter

-

11 703

402 500

621 760

YTELSER TIL LEDENDE PERSONER:
Lønn

Sum

Det er inngått en avtale om en engangsutbetaling til tidligere daglig leder som en kompensasjon for tapt opparbeidelse av
pensjonsrettighet. Det ble satt av kr 2.053.800 i regnskapet for 2015 til å dekke denne forpliktelsen og dette er fortsatt avsatt i
regnskapet for 2016. Beløpet er inklusiv arbeidsgiveravgift.						
Revisor

						

Kostnadsført revisjonshonorar for 2016 utgjør kr 170 000, i tillegg kommer honorar for teknisk utarbeidelse av offentlig regnskap
og lingingspapirer med kr 35 000 og honorar for andre tjenester med kr 734 040.					
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Note 8 | Innskuddskapital og andelseierinformasjon
Innskuddskapitalen i Vestviken Interkommunale Vei-, Vann- og Avløpsselskap IKS pr 31.12.2016 utgjør kr 500 000. Selskapet har
følgende andelseiere pr. 31.12:
Beløp i NOK

Innskudd

Eierandel

EIERE
Lier kommune

229 000

45,8 %

Røyken kommune

186 000

37,2 %

Hurum kommune

85 000

17,0 %

500 000

100,0 %

Innskutt
egenkapital

Annen
EK

Sum

500 000

-776 306

-276 306

-

4 900 187

4 900 187

-

-554 165

-554 165

500 000

3 569 715

4 069 715

Sum

Note 9 | Egenkapital
Beløp i NOK
Egenkapital pr 01.01
Ovf. mindreforbruk veitjenester 2015
Årets resultat

1)

2)

Egenkapital pr 31.12

Spesifikasjon annen egenkapital
Egenkapital pr 01.01
Ovf. mindreforbruk veitjenester 2015
Årets resultat

1)

2)

Egenkapital pr 31.12

Annen EK
Lier

Annen EK
Røyken

Annen EK
Hurum

Annen EK
VIVA

Annen EK
Sum

-

-

-

-776 306

-776 306

4 900 187

-

-

-

4 900 187

920 193

-514 036

192 002

-1 152 325

-554 165

5 820 380

-514 036

192 002

-1 928 631

3 569 715

1) Selskapet hadde i 2015 et mindreforbruk på veitjenester tilknyttet Lier kommune på kr 4 900 187. Dette ble avsatt som gjeld i 2015.
Dette har ikke blitt tilbakeført til Lier kommune, men har i stedet blitt overført til egenkapital.
2) Spesifikasjon av årets resultat:
Beløp i NOK
Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad på ordinært resultat næring
Til fremføring mot selvkostfond senere år
Årets resultat
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2016

2015

16 192 388

17 317 800

-129 524

-370 731

-16 617 029

-17 723 691

-554 165

-776 622
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Note 10 | Fordringer
Selvkostfondet har en tidshorisont på 3-5 år, selskapet har ingen ytterligere fordringer som forfaller senere enn 1 år etter
balansedagen.						
2016

2015

19 976 459

3 158 089

4 431 653

5 097 121

24 408 112

8 255 210

2016

2015

46 274 804

-

Skyldige feriepenger

6 044 592

5 130 006

Avsatt etterlønn tidligere daglig leder jf. note 7

2 053 800

2 053 800

Avsetning for påløpte kostnader, og annen kortsiktig gjeld

6 184 383

6 581 932

Beløp i NOK
SPESIFIKASJON AV ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER
Til gode merverdiavgift
Forskuddsbetalte kostnader og andre fordringer
Sum

Note 11 | Gjeld
Intet av selskapets gjeld forfaller senere enn 5 år etter balansedagen.				
Beløp i NOK
SPESIFIKASJON AV ANNEN KORTSIKTIG GJELD
Gjeld til eierkommunene 1)

Mindreforbruk veiramme Lier Kommune, jf. note 13

-

4 900 187

Forskudd fra Hurum Kommune

-

2 400 129

60 557 579

21 066 055

Sum
1) Vedrørende avregning på investeringsprosjekter
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Note 12 | Driftsinntekter
Beløp i NOK

2016

2015

178 838 874

160 361 732

12 238 309

30 803 890

6 258 755

9 702 271

44 128 252

34 057 813

3 207 952

3 461 960

11 897 904

11 257 280

145 775

215 497

250 457 066

240 158 172

250 457 066

240 158 172

PR. VIRKSOMHETSOMRÅDE
Gebyrinntekter
Entreprenørtjenester
- Herav skattepliktig inntekt
Tilskudd fra eierkommunene til drift av veier
Investeringstilskudd
Prosjektledertjenester
Andre inntekter
Sum
GEOGRAFISK FORDELING
Norge

Note 13 | Periodisering veitjenester
I regnskapet for 2015 ble det ompostert merinntekt og merkostnad knyttet til veitjenester for eierkommunene. Dette som et
resultat av mer/mindrefordruk av tilskuddet til veitjenester. Beløpene ble ført som reduksjon av inntekter eller kostnader og videre
ført opp i balansen som en økning av kortsiktig fordring eller gjeld til eierkommunene. Følgene beløp ble ompostert:		
		
Kommune

Inntekter

Kostnader

Fordring

Gjeld

-4 900 187

-

-

4 900 187

Røyken Kommune

-

-1 669 505

1 669 505

-

Hurum Kommune

-

-465 735

465 735

-

-4 900 187

-2 135 240

2 135 240

4 900 187

Lier Kommune

Sum ompostert

”De overnevnte merforbrukene for Røyken kommune og Hurum kommune er innbetalt via tilleggsbevilgninger i 2016, mens
mindreforbruket fra Lier kommune ikke er tilbakeført til kommunen. Mindreforbruket fra Lier kommune er i stedet i 2016 overført
annen egenkapital jamfør note 9.
2016
For 2016 er det ikke gjort tilsvarende ompostering av merinntekt og merkostnader knyttet til veitjenester for eierkommunene, da
eventuelt merforbruk ikke vil bli godtgjort via tilleggsbevilgninger.
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Note 14 | Avvik regnskap mot budsjett knyttet selvkostregnskapet
I budsjettet for 2016 er avskrivninger og kapitalkostnader knyttet til VA anlggene lagt på linjene for avskrivninger og annen
rentekostnad. VA anleggene eies av de 3 eierkommunene, og VIVA betaler leie for bruk av anleggene tilsvarende summen av
avskrivninger og kapitalkostnader. Leiekostnaden er inkludert i posten leie infrastruktur fra eierkommuner.
Det er videre foretatt noen omklassifiseringer mellom annen driftskostnad og varekostnad i forhold til det som ble lagt til grunn i
budsjettet.

Note 15 | Annen driftkostnad
2016

2015

Reparasjon og drift av maskiner og utstyr inkl. leasing og småanskaffelser

7 902 656

8 420 643

Kjøp av tjenester

9 753 079

7 063 053

Husleiekostnader

4 433 566

4 080 850

Strømutgifter

8 007 091

7 569 537

Diverse

13 509 108

6 723 960

Sum

43 605 500

33 858 042

Beløp i NOK
ANNEN DRIFTSKOSTNAD
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Kontantstrømanalyse
Beløp i NOK

2016

2015

16 192 388

17 317 800

-370 731

-

3 808 999

3 846 792

LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN:
Resultat før skatt
Betalbar skatt
Ordinære avskrivninger
Gevinst/tap ved avgang driftsmidler

144 341

-

Forskjellen mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger

291 556

440 872

49 872

-854 275

Endring i kundefordringer

8 407 007

-10 854 145

Endring i leverandørgjeld

18 310 007

37 383 982

-16 152 852

-8 255 210

-3 207 951

-3 461 959

687 035

4 987 295

Endring i annen kortsiktig gjeld

39 491 524

21 066 055

Netto likviditetsendring fra virksomheten

67 651 195

61 617 206

-10 947 570

-26 291 686

437 835

-

-

-

-10 509 735

-26 291 686

4 900 187

-

Overførte selvkostfond fra eierkommunene

-

15 061 545

Motatt investeringstillskudd

-

24 908 384

4 900 187

39 969 929

Netto endring i likvider i året

62 041 647

75 295 449

Kontanter og bankinnskudd per 01.01

75 795 766

500 317

Kontanter og bankinnskudd per 31.12

137 837 413

75 795 766

Endring i varebeholdning

Endring i andre kortsiktige fordringer
Endring i investeringstilskudd
Endring i skyldige offentlige avgifter

LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ INVESTERINGER:
Investeringer i varige driftsmidler
Salg av varige driftsmidler (salgssum)
Endring i andre investeringer
Netto likviditetsendring fra investeringer
LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ FINANSIERING:
Overført fra veitjenester til egenkapital

Netto likviditetsendring fra finansiering
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Eiermelding fra styret

Bakgrunn for eiermeldingen
Eiermeldingen er utarbeidet med
bakgrunn i selskapsavtalen og
eierstrategien. Eierstrategien uttrykker
de forventningene eierne har med sitt
eierskap i Viva IKS. Selskapsstrategi for
2015-2017 ble vedtatt desember 2015
og er basert på eierstrategien. Denne
eiermelding er en oppsummering av det
andre året i gjeldende strategiperiode.
Eiermeldingen rapporterer i forhold til
gjeldende eierstrategi og selskapsstrategi,
og gir informasjon om planlagte endringer
i tjenestetilbudet, samt vesentlige
endringer i kostnadsnivået for selskapet.
I henhold til selskapsavtalen vil dette
dokument gi eierne en beskrivelse av

• Måloppnåelse
• Kostnadsnivået
• Andre forhold

1. Måloppnåelse for 2016
Selskapets strategiplan for 2015-2017 har
definert følgende mål:
Hovedmål 1: Viva IKS skal forbedre
brukervennligheten til våre kunder og
innbyggere
Selskapet har siden oppstart
arbeidet aktivt med å bedre
kundeservicetjenestene. I 2016 etablerte
Viva IKS en egen avdeling for kundeservice.
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Det er viktig til enhver tid å ha tilstrekkelig
kapasitet på kundehenvendelser via
telefon og ved kundenes besøk. Ved
planlagt arbeid og akutte hendelser brukes
telefonvarsling (SMS og talemelding). Det
arbeides også med å ha god tilstrekkelig
informasjon på selskapets hjemmesider
med kontaktinformasjon.
Mange henvendelser besvares også via
Facebook. Ved slutten av året var det
1030 personer som fulgte Viva IKS på
Facebook. Det er på denne måten besvart
mange spørsmål rundt vei, vann og avløp.
Dette er fra opprettelsen av gruppen på
Facebook i slutten av mars 2015.
Info-skriv på papir ble fulldistribuert til
alle husstander to ganger i 2016 for å
gjøre Viva IKS og våre tjenester mer kjent
blant våre innbyggere. Det er planlagt
tilsvarende informasjonsskriv to ganger
i året. På denne måten ønsker selskapet
å nå målgruppen som ikke benytter
elektroniske løsninger.
Fornøyde kunder er svært viktig
for selskapet. Det tilstrebes stadig
forbedringer i møter med kunden.
Selskapet er i gang med et langsiktig
arbeid for å heve kvaliteten på våre
elektroniske kunde- og tjenesteregister,
blant annet gjennom etablering
av ‘Min eiendom’, som er en
selvbetjeningstjeneste for våre kunder og
etablering av system for fjernavlesning av
vannmålere.
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Hovedmål 2: Viva IKS skal være
miljøbevisste i planlegging og
utøvelsen av tjenesteproduksjon
Store deler av arbeidsområdet til Viva
IKS er miljørelatert. Dette gjelder spesielt
levering av vann og rensing av avløpsvann.
Vannlekkasjer og lekkasjemengde er to
parametere som er måleindikatorer for
Viva IKS virksomhet.
Eierkommunene er gitt utslippstillatelser
for renseanleggene fra Fylkesmannen.
Viva IKS er delegert oppfølgingen av
utslippstillatelsene som gir krav om
maksimumsgrenser for utslipp, men det
arbeides for å minimalisere utslippene fra
våre anlegg.
Vår miljøinnsats må dokumenteres
gjennom rapportering som viser utslipp
fra pumpestasjoner og fra renseanlegg,
oversikt over hva som er levert inn til
godkjente avfallsdeponier av spesialavfall
med mere. Med unntak av dokumentasjon
fra Lier kommune, foreligger det fra
tidligere år lite dokumentasjon over
utslipp. Vi vil i 2017 prioritere dette
arbeidet slik at utslipp til det ytre miljø fra
renseanleggene og pumpestasjonene blir
kartlagt og godt dokumentert.

Det har vært et stort etterslep på
vedlikehold av ledningsnettet fra tidligere
år og dette har blitt prioritert i 2016.
Store deler av ledningsnettet har blitt
spylt og rengjort, det har også blitt
gjort en omfattende vedlikehold med
reduksjonsventiler og sikkerhetsventiler
for å forebygge lekkasjer og misfarget
vann.
Viva IKS er underlagt lov om offentlige
anskaffelser ved alle innkjøp. Vi
tilrettelegge for miljøkrav ved alle innkjøp.
Det har ikke vært noen hendelser av større
miljømessig negativ karakter.
Viva IKS har kommet et godt stykke med
å få kartlagt overvannsproblematikken
når det gjelder utslipp ved flom. Dette vil
være et økende problem da det hyppigere
forekommer ekstremvær, som medfører
økende innlekking av fremmedvann. Viva
IKS vil i løpet av første halvdel av 2017
ansette en overvannsingeniør som vil
jobbe med denne problematikken.
Hovedmål 3: Viva IKS skal tilby
kostnadseffektive tjenester

Ved våre driftsstasjoner og ved
hovedkontoret har vi systemer for god
avfallshåndtering, men det meldes at vi
kan bli noe flinkere til sortering. I løpet
av 1. kvartal i 2017 vil vi gjennomføre en
holdningskampanje som vi forventer vil ha
positiv effekt på dette.

Det er i andre driftsår ikke avdekket
vesentlig avvik i tjenesteleveransen.
Oppgaveporteføljen til selskapet er stor
og sammensatt. Samhandlingsrutiner
mellom eierkommunene og Viva IKS er
implementert og vil bli revidert i 2017
for å sikre god samhandling både for
eierkommunene og Viva IKS, mest mulig lik
samhandling og best mulig opplevelse for
innbyggerne.

Viva IKS drifter et mottaksanlegg for brukt
asfalt. Den brukte asfalten benyttes i
forbindelse med egne anlegg / drift, men
det er også en del salg til eksterne.

I 2016 ble det skrevet hovedplaner
for vei, vann og avløp for alle tre
kommunene, og disse ligger til grunn
for investeringsplanene for 2017.
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Kommunenes tjenestestyring foretas i all
hovedsak gjennom overordnede planer
og styringsdokumenter. Behandlingen av
hovedplanene har gitt kommunene god
innsikt i nåværende tilstand og fremtidige
tiltak.
Viva IKS deltar i benchmarking systemet
Bedre Vann for 2016 Rapport vil foreligge
mai 2017 Bedre Vann måler og vurderer
tilstand og kostnader for de kommunale
vann- og avløpstjenestene. Det kan brukes
for å sammenligne kvalitet og økonomi
med andre kommuner og IKS. Resultatene
for 2015 (siste kjente tall) viste at alle
kommunene har forbedringspotensialer
på kvalitet og effektivitet.
I 2016 har organisering av tjenestene i
henhold til behovet vært prioritert. Styret
arbeider målrettet mot å realisere eiernes
effektiviseringsmål.
Hovedmål 4: Viva IKS skal forbedre
sin gjennomføringskraft i alle
våre leveranser for drift, plan
og forvaltning, prosjekter og
kundebehandling
Kvalitet, samspill og gjennomføringskraft
er selskapets verdier. Viva IKS skal arbeide
for å framstå som en profesjonell part i
utforming av våre tjenester og skal videre
arbeide for at kunder skal gjenkjenne
selskapet for konsekvent og forutsigbare
leveranser. Viva IKS skal ha fokus på
sluttproduktet i form av kvalitet innenfor
den ressursrammen som er gitt.
Kvalitetsarbeidet i 2016 har hatt høy
prioritert og det har vært fokus på å bygge
et kvalitetssystem tilpasset ISO 9001: 2015
standarden. Viva IKS har som mål å søke
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sertifisering i forhold til ISO 9001:2015 i
2018. Det er ansatt fagleder både innenfor
Kvalitet og HMS. Arbeidet har bestått av å
kartlegge forventningene til oss, definere
mål for selskapet, gjennomføre ROS analyse
med tiltaksplan for gjennomføring av
definerte tiltak i 2017. Parallelt med dette er
arbeidsprosessene kartlagt og det er i stor
grad beskrevet kvalitetsmål for de aktuelle
prosessene. Videre er det utarbeidet en
ansvarsmatrise som beskriver hvem som
har hovedansvar, utførende, konsulteres
eller må informeres. Arbeidet har definert
en rekke nye og gamle samspillssoner og
mye av fokuset har vært rettet mot nettopp
disse for å gjøre prosessene så presise og
effektive som mulig, dette for å styrke vår
gjennomføringskraft.
Strukturen for nytt kvalitetssystem er
utarbeidet, dette systemet er tenkt å være
inngangsporten til alle systemer i Viva
IKS, nytt system er første prioritet i 2017.
Viva IKS avvikssystem er en sentral del av
kvalitetssystemet.
Det er utarbeidet en egen kvalitetspolicy,
etablert rutine for ledelsens gjennomgang
og kvalitetsarbeid i bedriften.
Prosjektavdelingen gjennomfører
investeringsprosjekter innen vei, vann og
avløp på vegne av Lier, Røyken og Hurum
kommuner. Avdelingen jobber etter en
bestiller – leverandørmodell og hadde i
2016 en samlet investeringssum på 500
millioner kroner.
Måloppnåelse generelt
Den operative virksomhet har totalt sett
fungert tilfredsstillende. Det vil i løpet av
året bli vedtatt måltall som konsekvens av
vedtatt strategisk plan.
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Styret arbeider med å styrke selskapets
leveransedyktighet og kostnadseffektivitet.
Dette innebærer bl.a. bedre
prosjektstyring slik det denne måles mot
gjennomføringsevne i tid og til forutsatt
pris.

2. Regnskapet
Selskapets driftsinntekter er på 250,4
millioner kroner. Dette er 14,3 millioner
kroner høyere enn budsjett. Dette skyldes
i hovedsak høyere gebyrinntekter i form av
tilknytningsavgifter.
Selskapets samlede driftskostnader
har vært på 235,9 millioner kr. Dette
er ca. 19,1 millioner kroner høyere
enn budsjett. Dette skyldes i hovedsak
at finanskostnader er definert som
driftskostnader. Korrigert for dette er sum
driftskostnader 3,1 millioner kroner høyere
enn budsjett.
Årets driftsresultat før skatt gir et
overskudd på 16,1 millioner kroner som
er ca. 12,6 millioner kroner bedre enn
budsjett.
Av årets resultat godskrives 16,6 millioner
kroner selvkostfond. Akkumulert
selvkostfond pr 31.12.2016 er på 49,4
millioner kroner.

Årets resultat i Viva etter skatt og avsetning
til selvkostfond utgjør et underskudd på
0,5 millioner kroner og foreslås overført
som underskudd til fremføring.
Viva IKS er skattepliktig for deler av
virksomheten som ikke faller inn
under den ordinære tjenesteytingen
for kommunene. Skattekostnaden for
2016 er 0,1 millioner kroner. Selskapets
næringskunder er i all hovedsak
organisasjonsenheter i eierkommunene
og mindre private næringsdrivende

3. Andre forhold
Styret vil i 2017 videreføre arbeide å med
å utvikle virksomheten basert på stor grad
av effektivitet og kundetilfredshet.
Selskapet vil prioritere å arbeid med å
styrke selskapets organisasjon for å være
forberedt på strategiske og driftsmessige
utfordringer i årene som kommer. Det
vil i bli stilt store krav til nye løsninger på
grunn av klimatiske endringer, krav til
miljøvennlige løsninger og samfunnets
forventninger.
Det ble i 2016 vedtatt nye hovedplaner
som iverksettes fra 2017. Dette er et
omfattende arbeid og vil legge sentrale
føringer for selskapets virksomhet

Årets resultat fra næring før skatt er
et overskudd på 0,5 millioner kroner.
Det er gjort en avsetning på 1,5
millioner kroner på grunn av en tvist om
tilknytningsavgifter.

Viva-IKS | Årsrapport 2016 61

Vei og vann, klart vi kan!
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Viva bidrar til at du har
drikkevann i springen, blir
kvitt ditt avløpsvann og
at du kommer frem på
veiene i ditt nærområde.
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