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INNLEDNING
Virksomhetens art og omfang
Hias IKS er et interkommunalt vann og avløpsselskap som er dannet og eid av kommunene Hamar, Løten, Stange og
Ringsaker. Selskapet er organisert som IKS (interkommunalt selskap) etter lov om interkommunale selskaper.
Selskapets kontoradresse er i Stange.
Selskapets formål er å anlegge, eie og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann og avløp i de deltakende
kommunene etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, konsesjonsvilkår og rammevilkår fastsatt av
kommunene.
Etter anmodning fra en eller flere av de deltakende kommunene, kan Selskapet utøve forvaltningsmyndighet og påta
seg andre oppgaver som faller naturlig innenfor Hias sitt virksomhetsområde.
Virksomheten er basert på langsiktige avtaler med eierkommunene om levering av drikkevann og rensing av
avløpsvann for innbyggerne. Avtalene er ikke tidsbegrenset.

Visjon
Hias – et skritt foran!

Verdigrunnlag
Hias har fastsatt følgende verdigrunnlag for virksomheten i selskapet:
•
•
•

Miljøbevisst
Pålitelig
Handlekraftig

Virksomhetsstrategi
Selskapet styres etter prinsipper for balansert målstyring med fokus på 5 perspektiver:
• Samfunn og eier
• Sluttbruker
• Interne prosesser
• Økonomi
• Læring og vekst
Eiernes ambisjoner for selskapet ble i 2012 etablert i form av en strategisk destinasjon for perioden til og med 2015.
Denne ble i 2017 revidert og gjort gjeldende for perioden fram til 2023. For å ivareta målene i revidert strategisk
destinasjon, «Felles kommunedelplan for vann og avløp» samt sørge for å utvikle virksomheten videre i tråd med
eiernes ambisjoner, ble Selskapet virksomhetsstrategirevidert i 2017.
Følgende strategisk destinasjon for perioden 2017 til 2023 er fastsatt:
Hias har i 2023:
• Gjennomført tiltakene og oppnådd hovedmålene i felles KDP-VA.
• Realisert nye prosesser som gjenvinner resursene i avløpsvannet.
- Etablert produkter og verdikjeder som realiserer verdiene av disse, og
- Utnyttet potensialet for næringsutvikling i tilknytning til kjernevirksomheten.
• Optimalisert bruken av digitale plattformer og verktøy for å styrke alle deler av virksomheten.
• Etablert styringssystemer og løsninger for en bærekraftig utvikling som er ledende i VA-sektoren.
• Bidratt til effektiv organisering og forutsigbare rammer for VA-sektoren.
• Bidratt til at Hamarregionen er etablert som det nasjonale senteret for innovasjon og utvikling av
bionæringene.
• Lagt til rette for at d store infrastrukturprosjektene innen veg og jernbane kan gjennomføres som
planlagt.
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Miljøpolitikk
Selskapet er en miljøbedrift med ansvar for å ivareta det ytre miljø på vann- og avløpssiden og er således en betydelig
bidragsyter for opprettholdelse av et godt ytre miljø. Følgende miljøpolitikk er fastsatt for Selskapet:
•

Hias skal være en miljøbevisst bedrift

•

Hias skal anvende teknologi, organisatoriske løsninger og kompetanseutvikling for kontinuerlig å kunne
redusere vår miljømessige belastning

•

Kvaliteten på produkter og tjenester skal ligge innenfor egne og myndighetspålagte krav og være basert på
miljø- og kostnadseffektive løsninger

Kvalitetssikring og internkontroll
Kvalitetssikringssystemet skal sikre at miljø-, klima- og kvalitetsarbeidet ved Hias drives på en systematisk og
effektiv måte. Det skal være et effektivt verktøy for å sikre kontinuerlig forbedring av miljø-, klima- og
kvalitetsarbeidet ved at avdelingene har bra kontroll og oversikt med den miljøbelastningen de ulike aktivitetene,
tjenestene og produktene påfører det ytre miljøet samt de miljøtiltakene som iverksettes.
Selskapet arbeider systematisk og kontinuerlig med forbedringer av kvalitet og sikkerhet. Dette arbeidet baseres på
konsesjoner, lover, forskrifter, avviksregistreringer, vernerunder samt andre registreringer og tilbakemeldinger. Tiltak
og handlinger nedfelles i handlingsplaner som regelmessig følges opp.
Det elektroniske kvalitetssikringssystemet, EQS, sikrer at det foretas en systematisk gjennomgang av dokumenter,
rutiner og prosedyrer. Årlig revisjon av kvalitetssikringssystemet gjennomføres for å sjekke at aktivitetene og
resultatene stemmer overens med beskrivelser og at de er hensiktsmessighet for å oppnå Hias’ og avdelingens mål for
kvalitet, miljø og HMS.
Det fastsettes årlige miljøprogram og forbedringsmål for Vann og avløp som er en del av den totale handlingsplanen
for avdelingen.

Klimaregnskap Hias IKS
Forutsetninger
Hias IKS har satt seg som mål å være klimanøytral innen 2020. Med bakgrunn i dette ble det i 2013 som første år
etablert et klimaregnskap for enkeltavdelinger, for selskapet og med fordeling på eierkommunene. 2013 vil således
utgjøre basisåret for å arbeide strategisk og målrettet for å redusere klimagassutslipp som følge av Hias sin
virksomhet.
Klimaregnskapet:
• dekker alle direkte og indirekte utslipp av klimagasser som er forårsaket av Hias sine aktiviteter og innkjøp.
Utslipp som skyldes fysiske strømmer (mengde biogass, forbruk av kjemikalier, etc.) som er direkte knyttet til
Hias’ virksomhet, tilskrives Hias. Utslipp som skjer før og etter dette, er imidlertid ikke ansvarliggjort Hias.
• er delt inn i virksomhetsområdene: vann, avløp og administrasjon.
• viser fordeling av klimagassutslipp per eierkommune (Hamar, Løten, Ringsaker og Stange, samt Hias’ egne
utslipp).
Antall bidrag er holdt på et nivå som er håndterbart for årlige oppdateringer. Det er lagt vekt på å inkludere flest mulig
utslippskilder, fremfor å holde beregnede utslippstall lave med mangelfull rapportering.

Resultat
Klimaregnskapet for Hias 2017 viser et totalt klimagassutslipp på 6.835 tonn CO2 ekvivalenter, noe som er en
reduksjon på 7.044 tonn CO2 ekvivalenter fra 2016. Reduksjonen skyldes hovedsakelig mindre investeringer i
anlegg og utstyr for virksomhetsområdene vann og avløp samt omlegging til innkjøp av fornybar strøm.
Utslippene fordeler seg på virksomhetsområdene vann og avløp med henholdsvis 26 % og 70 %. I tillegg er det en
liten andel til felles administrasjon på 5 %. Fordelingen per avdeling for henholdsvis 2016 og 2017 er vist i tabellen på
neste side.
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Forskjeller i bidrag for de ulike virksomhetsområdene gir også utslag for scope-fordelingen i klimaregnskapet.
Administrasjon og Vann har neglisjerbare direkteutslipp, mens disse utgjør et betydelig bidrag for Avløp. Innkjøpt
energi (scope 2) er viktig for klimagassutslipp fra Vann og Avløp.
Inndeling

Kilde

Scope 1

Gass
Drivstoff, egne kjøretøy*
Innkjøpt elektrisitet
Drivstoff, innkjøpt
Andre utslipp, innkjøpt transport
Kjemikaliebruk
Forbruksmateriell
Anlegg og utstyr
Reise
Bygg og infrastruktur
Kjøp fra andre

Scope 2
Scope 3
fysisk
Scope 3
økonomisk

Adm.
2016
2017
0
0
5
6
0
0
6
6
2
2
0
0
182
200
54
3
11
10
15
61
55
33
330
321
2%
5%

SUM
Prosentvis fordeling

Vann
2016
2017
0
0
21
10
830
75
0
0
0
0
46
45
67
56
3.142
1
10
6
136 1.541
13
14
4.266 1.748
31 %
26%

Avløp
2016
2017
1.582 1.108
17
30
1.257
140
0
0
0
0
721
844
188
182
5.288
1
20
11
167 2.416
39
34
9.284 4.766
67 %
70%

Sum
2016
1.582
47
2.087
6
2
767
438
8.484
41
318
107
13.879
----

2017
1.108
46
215
6
2
890
438
5
26
4.018
81
6.835
----

I figuren nedenfor er klimagassutslipp per virksomhetsområde og utslippskilde illustrert. Figuren viser tydelige
forskjeller i bidrag.
• Vann
Klimagassutslipp fra Vann består nesten utelukket av bidrag fra investeringer i anlegg og utstyr.
• Avløp
Klimagassutslipp fra Avløp består i hovedsak av biogass, kjemikalier og investeringer i anlegg og utstyr.
Avløp bidrar med et klimagassutslipp på til sammen 4.766 tonn CO2-ekvivalenter. Avløp er den avdeling
med størst klimagassutslipp.

Klimagassutslipp per avdeling og utslippskilde
2500,00
2000,00
1500,00
1000,00
500,00
0,00

Adm
Vann
Avløp

.

Klimaregnskapet er også fordelt etter kommune basert på følgende fordelingsnøkler:
• for Vann fordeles utslipp etter vannmengde levert den enkelte kommune.
• for Avløp benyttes mottatt avløpsmengde fra den enkelte kommune.
Fordelingen av klimagassutslipp per eierkommune i 2016 og 2017 er vist i tabellen nedenfor.
Inndeling
Scope 1

Kilde
Gass
Drivstoff, egne
kjøretøy*

Hamar
2016
2017
854
578
17

Løten
2016 2017
63
52

21
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3

Ringsaker
2016
2017
411
296
5

8

Stange
2016
2017
253 182
8

8

Hias
2016 2017
0
0
5

Sum
2016
2017
1.582
1.108

5
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38

45

Inndeling
Scope 2

Kilde

Hamar
2016
2017

Innkjøpt
elektrisitet
Drivstoff hos
underleverandør
Andre utslipp,
innkjøpt transport
Kjemikaliebruk
Forbruksmateriell
Anlegg og utstyr
Reise
Bygg og
infrastruktur
Kjøp fra andre

Løten
2016 2017

Ringsaker
2016
2017

Stange
2016
2017

Hias
2016 2017

Sum
2016
2017

1.091

115

139

15

363

40

493

45

0

0

2.087

215

0

0

0

0

0

0

0

0

6

6

6

6

0
412
135
4.418
16

0
466
126
1
9

0
34
15
548
2

0
45
15
0
1

0
190
52
1.513
6

0
227
51
0
3

0
132
54
1.952
7

0
152
46
0
4

2
0
182
54
11

1
0
201
3
10

2
767
438
8.484
41

1
890
439
4
27

SUM

158
27
7.133

2.124
26
3.466

21
3
828

285
3
419

50
11
2.602

709
10
1.344

75
11
2.987

839
10
1.285

15
55
330

62
33
321

318
107
13.879

4.018
82
6.835

Prosentvis fordeling

51 %

51%

6%

6%

19 %

20%

21 %

19%

3%

5%

---

----

Scope 3
fysisk

Scope 3
økonomisk

I figuren nedenfor er klimagassutslipp per eierkommune og utslippskilde illustrert. Figuren viser tydelige forskjeller i
bidrag.

Klimagassutslipp per eierkommune og utslippskilde
2500,00
2000,00
1500,00
1000,00
500,00
0,00

Hamar
Løten
Ringsaker
Stange
Hias egen

Aktuelle tiltak
Med et utslipp på 6.835 tonn CO2 -ekvivalenter for 2017 har Hias en viktig rolle i regionen. Dette tilsvarer
gjennomsnittlig årlige utslipp for omtrent 590 privatpersoner (antatt drøyt 11,6 tonn per person) .
Påvirkningspotensialet er større enn det som fremgår i klimaregnskapet, ettersom Hias har et betydelig
påvirkningspotensial.
Tiltak innenfor følgende områder vil kunne være aktuelle og vesentlige for å redusere utslippene:
• Slutte med fellingskjemikalier på renseanlegget
• Bedre driftssikkerhet på oppgraderingsanlegget for biodrivstoff.
Første leveranse av biogass med drivstoffkvalitet gikk til AGA i uke 5 2016. I skisseprosjekt for oppgradering av
slambehandlingsanlegget er det avdekket tiltak som vil kunne øke produksjonen av biogass med 20 % (tilsvarende
600 000 Nm3/år). Første bil med biogass som drivstoff ble tatt i bruk på Hias 2016.
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Til tross for viktige scope 1- og 2-bidrag, står scope 3 for over halvparten av totale utslipp. Dette skyldes at scope 3
omfatter innkjøpte transporttjenester, bruk av betydelig mengder kjemikalier, og store investeringer i prosessanlegg og
ledningsnett. Tiltak mot sistnevnte vil kunne være alt fra å gjennomføre miljøanalyser ved større utbyggingsprosjekter
til å stille spesifikke miljøkrav til innkjøpte materialer. Investeringsaktiviteten vil sannsynligvis bli vesentlig redusert
fra 2023.

Arbeidsmiljø
Selskapet legger vekt på å legge forholdene til rette for et fysisk godt arbeidsmiljø. Dette følges opp blant annet ved
gjennomføring av regelmessige jobbanalyser og vernerunder. Generelt oppfattes arbeidsmiljøet i selskapet som godt.
Det er i 2017 rapportert om 2 arbeidsulykker med personskade og 2 nestenulykker. Ingen av situasjonene medførte
alvorlig skade.
For Hias var det totale sykefraværet i 2017 3,4 % hvorav 1,3 % er langtidsfravær. I 2016 var tilsvarende fravær
henholdsvis 4,0 % og 2,0 %. Både det totale sykefraværet og langtidsfraværet er redusert i forhold til 2016.
Nærværsprosenten i 2016 endte på 97,6 %, slik at Hias’ målsetting på 96% er oppnådd.

Miljøsertifisering i henhold til NS-EN ISO 14001
Hias ble ved årsskiftet 2004/2005 sertifisert i henhold til miljøstyringssystemkravene i NS-EN ISO 14001.
Sertifiseringsorganet (Teknologisk Institutt) foretar en årlig gjennomgang av systemet. Ved gjennomgangen i mai
2017 ble det gitt 1 merknad og 1 forbedringspunkt.

Omfang av miljø- og kvalitetsrapporten
Denne miljø- og kvalitetsrapporten omfatter følgende avdelinger i Hias IKS:
•
•
•
•

Vann
Avløp
Administrative fellestjenester
Plan og Rådgivning

Avdelingene er beskrevet hver for seg da mål og rammebetingelser er ulike. Rapporten omhandler:
• aktuelle forhold som kan påvirke det ytre miljøet som forurensning til grunn, overflatevann, utslipp til luft,
lukt og støv samt støy fra de ulike aktiviteter
• klima- og energimål
• viktige og sentrale kvalitetssituasjoner og forhold relatert til aktiviteter i avdelingen
• viktige og sentrale forhold i utarbeidet klimarapport

Hamar 23.02.17

Morten Finborud
Adm. direktør
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VANN
Vannforsyning er delvis å betrakte som en vareproduksjon (vannet) og delvis som en tjeneste (overføring og
distribusjon). Hias har eierkommunene som sine kunder og disse har igjen sine innbyggere som kunder.
Hias har derfor et ansvar for kvaliteten på vannet og for kvaliteten på overføring og distribusjon når det gjelder
kapasitet og sikkerhet. Levert vann skal til enhver tid tilfredsstille gjeldende nasjonale normer og krav til vannkvalitet

Mål og måloppnåelse
Nok vann
Hias forsyner ca. 50.000 personer samt næringsvirksomhet og offentlig virksomhet. Dette fordeler seg med levering
til ca. 30.000 personer fra Hamar vannbehandlingsanlegg og til ca. 20.000 personer fra Stange vannbehandlingsanlegg. Anleggene har hele året klart å levere den vannmengden kommunene har hatt behov for.

Godt vann
I 2017 har det ikke vært registrert bekreftede avvik på rentvannskvaliteten fra vannbehandlingsanleggene i forhold til
kvalitetskrav fastsatt i Drikkevannsforskriften.
Hias har avtale med kommunene Hamar, Stange og Løten som innebærer ansvar for uttak av prøver på kommunenes
vannforsyningsnett. Det er ikke registrert avvik på nettprøver i 2017.
Det er ikke registrert skriftlige kundehenvendelser hos Hias vedrørende drikkevannskvalitet i 2017, men det har vært
enkeltstående telefonhenvendelser vedrørende klorsmak i forbindelse med økt klordosering på grunn av dårlig
råvannskvalitet.
Turbiditeten på råvannet fra Hamar VBA ser ut til å ha vært relativt stabil bortsett fra en periode med økte verdier i
månedsskiftet mai/juni. Til tross for at det ikke synes nevneverdig på turbiditetsgrafen, har det i flere perioder vært
behov for vesentlig økt klordosering for å oppnå nødvendig klorrest ut på nettet i Hamar. Dette tyder på at det
periodevis har korte perioder med vesentlig nedsatt råvannskvalitet, men uten at det i nevneverdig grad har utslag på
visuelle parametere som farge og turbiditet.

Sikker vannforsyning
Kommunene, som har beredskapsansvar for Hias sine vannledninger, har i 2017 i rapportert om ett brudd på disse
ledningene. Det var en lekkasje på ledningen over Ingeberg som Hias overtok fra Hamar kommune i 2016.
Via den nye ledningsforbindelsen for tosidig drikkevannsforsyning mellom Hamar og Stange, er det nå bekreftet
mulig å forsyne hele forsyningsområdet fra begge vannbehandlingsanlegg.

Miljøpåvirkninger – Miljøtiltak - Måloppnåelse
I forbindelse med strategisk målstyring er det for enkelte mål fastsatt tiltak og tallfestet konkrete mål for 2017. Dette
er miljø- og klimaaspekter som for avdelingen Vann er vurdert som mest betydningsfulle og vesentlige når det gjelder
belastning på det ytre miljøet, kunder og god drift. Da vann i vesentlig grad er mer knyttet opp til kvalitet, er det kun
identifisert 4 aspekter i matrisen som er knyttet opp mot miljø og klima. De resterende er knyttet opp mot kvalitet.
Aktuelle miljøaspekter for avdelingen Vann finnes i en risikomatrise. Et miljøprogram med mål og tiltak med sikte
på å redusere miljøpåvirkningen, genereres ut fra risikomatrisen.
Strategimål

Mål 2017

Resultat 2017

Overholde myndighetskrav. Antall avvik på
drikkevannsforskriften: 0

Resultat: 0

Holde anleggene operative
og sikre effektiv drift.

Antall alarmer med
utrykning: maks. 40 pr.
måned.

Resultat: 28

Automatisere for riktig
kontroll og effektiv drift.

Antall feil fastnett: 5 pr. mnd Resultat: 9
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Mål oppfylt.

Mål oppfylt.

Mål nesten
oppfylt.

Kommentar
0 bekreftede avvik, men
- 2 første-prøver med avvik
- 13 tilfeller av kimtall
Felles strategimål for Vann og Avløp.
Måloppnåelsen vurderes samlet.
Felles strategimål for Vann og Avløp.
Måloppnåelsen vurderes samlet.
Akseptabelt resultat. Fortsatt fokus på
å redusere antall feil.
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Strategimål

Mål 2017

Holde anleggene operative Spesifikt strømforbruk
og sikre effektiv drift.
(kWh/m3) skal reduseres
med 10% (målt mot 2014)

Resultat 2017
Mål: 0,28
Resultat: 0,28

Kommentar
Gjelder Inntak og behandlingsanlegg.
2020 mål.

Mål oppfylt.
Spesifikt strømforbruk
(kWh/m3) skal reduseres
med 5% (målt mot 2014)
Sikre tilstrekkelig kapasitet Andel abonnenter med
og kvalitet.
tosidig forsyning: 100 %.

Mål: 0,33
Resultat: 0,26
Mål oppfylt
Resultat: 80 % i
gj.snitt

Gjelder overføringsanlegg.
2020 mål
100 % det meste av 2. halvår.

Mål oppfylt.

Energi og klimamål
1. Fastsatte klima- og energimål Vann
Reduksjoner i spesifikt strømforbruk skal måles mot 2014.
➢ Inntak og behandlingsanlegg: Spesifikt strømforbruk (kWh/m3) skal reduseres med:
– 10 % innen 2016
– 15 % innen 2020
➢ Overføringsanlegg: Spesifikt strømforbruk (kWh/m3) skal reduseres med:
– 5 % innen 2016
– 10 % innen 2020

2. Måloppnåelse 2017 Vann
➢ Inntak og behandlingsanlegg
Det spesifikke strømforbruket med hensyn på produsert vannmengde er noe redusert i 2017 i forhold til
2016. Resultatet for 2017 viser 8,9 % reduksjon målt mot 2014.
➢ Overføringsanlegg
Det spesifikke strømforbruket med hensyn på pumpet vannmengde er i 2017 redusert i forhold til 2016.
Resultatet for 2017 viser 4,7 % reduksjon.
➢ Overførings-, inntaks- og behandlingsanlegg
Figuren nedenfor viser utviklingen fra 2007 til 2017 med hensyn på energiforbruket i kWh pr. m3 behandlet
vann grafisk framstilt som funksjon av vannmengden for henholdsvis inntaks-, behandlings- og
overføringsanlegg,

0,7

6,8
6,6
6,4
6,2
6,0
5,8
5,6
5,4
5,2
5,0

0,6
0,5
kWh/m3

0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

mill. m3

Energiforbruk pr. m3 behandlet vann

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
År
Inntaks- og behandlingsanlegg inkl rentvannspumper HVBA
Overføringsanlegg uten rentvannspumper HVBA
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Miljø- og kvalitetsinvesteringer og aktiviteter
Vesentlige og sentrale investeringer og aktiviteter gjennomført i 2017:
•

•

•
•
•
•

Store deler av planleggingen av det nye vannbehandlingsanlegget ble gjennomført i 2017. Forprosjektet ble
ferdigstilt. Det nye anlegget skal ha nytt inntak av råvann og bedre renseprosesser. Bakgrunnen for dette er at
hovedplan vann konkluderte med at Hias har for lav hygienisk sikring mot virus og parasitter samt at
råvannskvaliteten ved Hamar vannbehandlingsanlegg har en negativ utvikling. I 2018 skal det jobbes med
detaljprosjektet. Byggestart i 2019.
Arbeid med å utarbeide saneringsplan for vannledningsnettet ble startet opp i 2017 og forventes ferdig i 2018.
Dette skal også omfatte de nye anleggene Hias har overtatt fra kommunene, og danne grunnlag for beslutninger
og prioriteringer fremover.
Det har pågått arbeid med omlegging av trykksoner i Hamar. Dette arbeidet fortsetter i 2018, og er en
forutsetning for at systemet skal fungere optimalt med det nye vannbehandlingsanlegget.
Nytt sjøledningsanlegg fra Bekkelaget over Midtstranda ble igangsatt i 2017, og vil fortsette i 2018.
Rehabilitering av vannledning gjennom Ringgata ble startet i 2017 og vil fortsette gjennom deler av 2018.
Ansatt forvalter for ledningsnett, noe som er viktig i forhold til at Hias overtar nye anlegg fra kommunene
samtidig som kommunene ikke lenger ønsker å fortsette med å utføre denne oppgaven for Hias ledninger.

Drift
Vannproduksjon
Total vannproduksjon i 2017 var 6,26 mill. m3 mot 6,33 mill. m3 i 2016. Dette er en reduksjon på 1,1 %. Budsjettert
mengde var 6,0 mill. m3. Endringen i vannleveransen fra 2016 til 2017 til den enkelte kommune fordeler seg med
følgende variasjoner: Hamar + 2,4 %, Løten 0 %, Ringsaker -14,8 % og Stange – 6,0 %.

Vannkvalitet
Råvannskvalitet
Tabellen nedenfor viser resultatene fra rutinekontrollen i 2017 sammenliknet med 2016. Som resultatene viser er det
en markant forskjell i råvannskvaliteten ved Hamar og Stange vannbehandlingsanlegg når det gjelder bakteriologisk
kvalitet (E.coli – Coliert). Begge vannbehandlingsanleggene har UV-anlegg i drift, noe som trygger og sikrer
kvaliteten på det behandlede drikkevannet.

Analyseparameter

Benevning

Fargetall
Surhetsgrad
E.coli – Coliert
Clostridium perfringens

mgPt/l
pH
ant. pr. 100 ml
ant. pr. 100 ml

Hamar vannbehandl.anl.
Stange vannbehandl.anl.
Middelverdi Høyeste verdi Middelverdi Høyeste verdi
2016 2017 2016
2017 2016 2017 2016
2017
11,7 10,6
19
14
10,9 10,4
12
11
7,2
7,3
7,2*
7,2*
7,3
7,3
7,1*
7,2*
5,74 2,39
56
20
0,23 0,40
2
12
0,55 0,40
3
3
0,36 0,19
6
2
* Laveste verdi for pH

Grafene på neste side viser årsvariasjonen i farge og turbiditet i råvannet ved Hamar for årene 2017 og 2016.
Råvannskvaliteten har i 2017 tilsynelatende vært noe mer stabil bortsett fra fullsirkulasjonen i mai/juni og noen
kraftige perioder med urolig råvannskvalitet som har blitt kompensert med ekstra klortilsetting og UV-bestråling.
Variasjonene fanges ikke opp ved rutinekontrollen som baseres på stikkprøver.
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År 2017

År 2016

Rentvannskvalitet
Rutineanalyser med hensyn på kvaliteten av det behandlede vannet ut fra både Hamar og Stange
vannbehandlingsanlegg, har i 2017 ikke avdekket avvik m.h.p. kvalitetskrav fastsatt i Drikkevannsforskriften.
En første prøve fra Stange vannbehandlingsanlegg viste indikasjon på 1 for koliforme bakterier. Samme prøve hadde
0-verdi for E-coli. Trend i driftskontroll ble kontrollert, men det var ikke registrert noe unormalt på UV-intensitet eller
klorforbruk. Kontrollprøve viste ikke indikasjon for bakterier.

Analyseparameter Benevning
Farge
Surhetsgrad
Intestinale
enterokokker
Koliforme bakterier
E. Coli - Colilert
Kimtall 22oC

mg/l Pt
pH

Hamar vannbehandl.anl.
GrenseMiddelverdi Høyeste verdi
verdi
2016 2017 2016
2017
20
10,05 9,56
15
13
6,5-9,5 7,78 7,86
7,7*
7,7*

ant. pr. 100 ml

0

0

0

0

ant. pr. 100 ml
ant. pr. 100 ml.
ant. pr. ml

0
0
----

0,1
0
1

0
0
3

4
0
20

0

Stange vannbehandl.anl.
Middelverdi Høyeste verdi
2016 2017 2016
2017
9,42 9,11
10
10
7,62
7,6
7,5*
7,5*
0

0

0
0
0
0
0
0
18
0,35 6,67
* Laveste verdi for pH

0

0

0
0
3

1
0
73

Nettvannskvalitet
Hias har avtale med kommunene Hamar, Stange og Løten som innebærer ansvar for uttak av prøver på kommunenes
vannforsyningsnett.
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Det ble påvist en nettprøve med indikasjon på 1 for Intestinale enterokokker. Oppfølgingsprøven var ren. Det ble
påvist noe høyt innhold av kimtall i 12 uttatte nettprøver. Ingen av disse utgjør avvik i h.h.t. Drikkevannsforskriften.
Dette indikerer at det er god kontroll med vannkvaliteten.

Analyseparameter

Benevning

Grenseverdi

Surhetsgrad
Farge
Jern
Koliforme bakterier
E.coli – Colilert
Intestinale enterokokker

pH
mgPt/l
mg Fe/l
ant. pr. 100 ml.
ant. pr. 100 ml.
ant. pr. 100 ml.

6,5-9,5
20
0,200
0
0
0

Clostridium perfringens

ant. pr. 100 ml.

0

0

0

Kimtall 22oC

ant. pr. ml.

100

17,7

17,4

Middelverdi
2016
2017
7,74
7,83
9,98
9,36
0,013
0,013
0
0
0
0
0
0

Ledningsnettprøver
Høyeste verdi
Antall avvik
2016
2017
2016
2017
7,3*
7,5*
0
0
17
13
0
0
0,03
0,11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0

0

0

0

240
300
2
* Laveste verdi for pH

12

Tabellen viser gjennomsnittlige verdier av samtlige resultater fra rutinekontrollen for alle nettprøver tatt på ulike
steder på ledningsnettet til både Hias og kommunene. Eventuelle avvik er markert med rødt i tabellen.
I tillegg til den vanlige rutinekontrollen gjennomføres hvert 3. år en utvidet kartlegging og kontroll ute på ledningsnettet både i Hamar og Stange for å undersøke vannkvaliteten med hensyn på et større spekter av mulig stoffer som
kan forringe eller forurense vannkvaliteten. I tillegg til parameterne som inngår i den ordinære kontrollen, blir det
analysert på ca 50 ulike stoffer, blant annet tungmetaller (bly, kobber, arsen), organiske miljøgifter, benso(a)pyren,
sulfat, nitrat, totalt organisk karbon (TOC) og ulike plantevernmidler. Denne utvidede kontrollen er gjennomført i
2017 uten avvik m.h.p. grenseverdier fastsatt i Drikkevannsforskriften

Driftsmidler
Driftsmiddel
- Klor
- NaClO (Natriumhypokloritt
- CO2 (karbondioksid)
- Vannglass
- Marmor (filtermasse Hamar)

Benevning
tonn
tonn
tonn
tonn
tonn

2016
2,2
--29,5
45,1
72,0

2017
2,5
10,4
29,4
43,0
159,9

Kjemikalier angir innkjøpt og ikke forbrukte mengder. Mengdene kan derfor variere mer fra år til år enn forbruket
tilsier.
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AVLØP
Hias har ansvaret for å samle opp og rense avløpsvann fra kommunene Hamar, Stange, Løten og vesentlige deler av
Ringsaker. Hias har derfor et ansvar for kvaliteten på renseprosessene og for kapasitet og sikkerhet på overføring i
Hias’ egne ledninger. Overføringssystem, renseprosesser, kvalitet på utslipp til Mjøsa og kvalitet på behandlet slam
skal til enhver tid tilfredsstille utslippstillatelsen, gjødselvareforskriften og andre gjeldende nasjonale normer og krav.

Mål og måloppnåelse
Rensekrav og konsesjon
Tilførselssystem
Myndighetenes krav til utslipp og tap via overløp på maks 2 % er i 2017 oppfylt. Registrert overløp utgjorde i 2017
0,12 % av den totale avløpsmengden.
Avløpsrensing
Rensekravene i henhold til utslippstillatelsen er i 2017 overholdt for alle parametere.
Biomasse
Alt produsert slam fra Hias er i 2017 stabilisert og hygienisert i henhold til gjødselvareforskriften. Analyseresultatene
av uttatte prøver av behandlet slam viser at grenseverdiene er overholdt for klasse II (kvalitetskrav for slam som kan
disponeres i jordbruket).

Miljøpåvirkninger – Miljøtiltak - Måloppnåelse
I forbindelse med strategisk målstyring er det for enkelte mål fastsatt tiltak og tallfestet konkrete mål for 2017. Dette
er miljø- og klimaaspekter som for avdelingen Avløp er vurdert som mest betydningsfulle og vesentlige når det
gjelder belastning på det ytre miljøet, klimaet, kunder og god drift.
Aktuelle miljøaspekter for avdelingen Avløp finnes i en risikomatrise. Et miljøprogram med mål og tiltak med sikte
på å redusere miljøpåvirkningen, genereres ut fra risikomatrisen
Strategimål

Mål 2017

Overholde myndighetskrav. Andel overløp:
måltall 0,5 %
Holde anleggene operative
og sikre effektiv drift.

Spesifikt strømforbruk
(kWh/kg fosfor tilført) skal
reduseres med 0% (2020
målt mot 2014)
Spesifikt strømforbruk
(kWh/m3) skal reduseres
med 5 % (2020 målt mot
2014)

Resultat 2017
Resultat: 0,12 %

Mål oppfylt.
Mål: 103 KWh/kg Gjelder Avløpsrenseanlegget
fosfor
Resultat: 113
Mål oppfylt.
Mål: 0,12 KWh/kg Gjelder overføringsanlegg
fosfor
Resultat: 0,129
Mål oppfylt
Resultat: 28

Holde anleggene operative
og sikre effektiv drift.

Antall alarmer med
utrykning:
måltall 40 pr. måned.

Holde anleggene operative
og sikre effektiv drift.

Antall vedlikeholdsoppdrag
som er gått over fristen per
måned: måltall 0.

Resultat: 3

Sikre godt forhold til
omgivelsene.

Antall henvendelser/klager

Resultat; 0

Mål : 1 per mnd
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Kommentarer

Mål oppfylt.

Mål oppfylt.

Mål oppfylt.

Felles strategimål for Vann og
Avløp.
Måloppnåelsen vurderes samlet.
Dette er et lavt tall som tilsier god
kontroll. Resultatet mellom 0 og 5
vurderes som om målet er nådd.
Felles strategimål for Vann og
Avløp. Måloppnåelsen vurderes
samlet.
Har ikke mottatt skriftlige
henvendelser, men det er tidvis
henvendelser rundt klorsmak på
drikkevannet og lukt fra
avløpsanlegg.
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Strategimål

Mål 2017

Resultat 2017

Kommentarer

Forbruk fellingskjemikalier

Resultat: 2,3 kg
alum/kg fosfor

Foreløpig registreringer for å få
erfaringsgrunnlag. Ikke fastsatt
mål foreløpig.

Mengde biodrivstoff
produsert

Mål:
600 000 Nm3/år

Ganske bra produksjon i høst og
vinter til tross for enkelte stopp av
ulike årsaker men fortsatt mye
nedetid.
Er fortsatt i en innkjøringsperiode.

Resultat:
395 968 Nm3
Mål ikke oppfylt.

Energi og klimamål
1.

Fastsatte klima- og energimål Avløp
Reduksjoner i spesifikt strømforbruk skal måles mot 2014.
➢ Kjemikalieforbruk
– Hias skal søke å redusere forbruk av kjemikalier i vannbehandlingsprosessene for dermed å unngå
klimagassutslipp.
➢ Biogass
– Fakling av biogass på Hias avløpsrenseanlegg skal i størst mulig grad unngås.
– Hias VA skal produsere mer enn 500 000 Nm3 biogass med drivstoffkvalitet per år.
– Hias VA skal øke produksjon av biogass med drivstoffkvalitet med 20 % innen utgangen av 2017
(tilsvarende 600 000 Nm3/år).
– Ved anskaffelse av biler tilknyttet Hias VA skal det vurderes å kjøpe inn biler som benytter biogass
som drivstoff.
➢ Avløpsrenseanlegget: Spesifikt strømforbruk (kWh/kg fosfor tilført) skal reduseres med:
– 0 % innen 2016
– 10 % innen 2020
➢ Overføringsanlegg: Spesifikt strømforbruk (kWh/m3) skal reduseres med:
– 5 % innen 2016
– 10 % innen 2020

2.

Måloppnåelse 2017 Avløp
➢ Kjemikalieforbruk
Forbruket av fellingskjemikalier var i 2017 1.500 tonn. Beregnet til klimagassutslipp tilsvarer dette 675
tonn CO2 ekvivalenter. Dette tilsvarer en reduksjon på 17% fra 2016. Det ble skiftet fellingskjemikalie i
løpet av 2016, og dette kan ha hatt innvirkning på CO2 utslippet.
➢ Avløpsrenseanlegget
Det spesifikke energiforbruket (pr. kg fosfor inn på renseanlegget) er i 2017 økt med 16% i forhold til
2016. Bidragende årsaker til dette er økt forbruk i biologisk rensetrinn (deler av 2016 var med kun 5 linjer i
drift i biologisk rensetrinn) og drift av oppgraderingsanlegg for biodrivstoff.
Målsetningen for 2020 er 0 % økning i spesifikt strømforbruk (kWh/kg fosfor tilført).
➢ Overføringsanlegg
Det spesifikke energiforbruket pr. m3 pumpet avløpsvann ligger i 2017 på samme lave nivå som i 2016.
➢ Biogass med drivstoffkvalitet
Det ble i 2017 produsert 395 968 Nm3 gass. Målsetningen ble ikke nådd
I skisseprosjekt for oppgradering av slambehandlingsanlegget er det avdekket tiltak som vil kunne øke
produksjonen av biogass med 20 % (tilsvarende 600 000 Nm3/år). Dette er målsetningen skal nås innen
2017.
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➢ Avløpsrenseanlegg inkl. slambehandling
Renseanlegg inkl slambehandling
- energiforbruk
- spesifikt energiforbruk
- egen produsert energi
- innkjøpt energi

Benevning
mill. kWh
kWh/m3
mill. kWh
mill. kWh

2016
6,83
0,75
0,32
5,65

2017
6,59
0,86
--6,59

Mengde kjøpt strøm har i 2017 økt i forhold til 2016. Dette kan forklares med at det ikke produserer strøm
selv etter at oppgraderingsanlegget for biodrivstoff ble satt i drift samt økt forbruk på grunn av drift av
oppgraderingsanlegget for biodrivstoff og økt forbruk av luft i biologisk rensetrinn fordi deler av 2016 ble
driftet med 5 av 6 linjer.
Figuren nedenfor viser utviklingen fra 2007 til 2017 med hensyn på energiforbruket i kWh pr. m 3 mottatt
og behandlet avløpsvann grafisk framstilt som funksjon av avløpsvannmengden for henholdsvis
pumpestasjoner og renseanlegg inklusive slambehandling.

Energiforbruk pr. m3 mottatt og behandlet avløpsvann
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Renseanlegg inkl. slambehandl.

Avløpsmengde

Miljø- og kvalitetsinvesteringer og aktiviteter
Vesentlige og sentrale investeringer og aktiviteter gjennomført i 2017:
• Satt i drift oppgraderingsanlegg til biodrivstoff.
• Driftet fullskala forsøkslinje i biologisk rensetrinn.
• Fullført bygging av nytt avløpssystem fra Brumunddal til renseanlegget.
• Prosjektert og bygget nødvendige nye anlegg i forbindelse med at E6 prosjektet bygges i regionen.
• Reparert og hastet utbedret deler av hovedavløpsledningen fra Stange til renseanlegget som Hias tok over fra
Stange kommune.
Det har vist seg at denne ledningen er i vesentlig dårligere forfatning enn antatt ved overtakelse fra Stange
kommune i 2016. Noe av ledningen er hasteutbedret, og noe mer vil bli utbedret de neste månedene. Det blir
viktig fremover å få gode saneringsplaner for å sikre forsvarlig stand på de nye ledningsanleggene Hias har
tatt over. Disse reparasjonene påfører Hias kostnader som det ikke er budsjettert for i 2017 eller i 2018
• Igangsatt arbeid med innføring av Energioppfølgingssystem på avløpspumpestasjoner. Forventes å være
sluttført mars 2018.
Hias – Miljø, - klima- og kvalitetsrapport 2017
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Drift
Avløpsmengde
Tilført avløpsmengde til avløpsrenseanlegget i 2017 er 7,29 mill. m3. Dette er en økning på 4,4 % i forhold til 2016.
Budsjettert mengde var 8,0 mill m3. Endringen i avløpsmengde fra 2016 til 2017 for den enkelte kommune er
henholdsvis for Hamar - 8,7 %, Løten - 12,6 %, Ringsaker + 5,1 % og Stange - 2,9 %.

Tilførselssystem/overløp
Registrerte overløp

Benevning
m3

2016
17.661

2017
8.575

Tap av fosfor på grunn av overløp er i 2017 beregnet til ca. 59 kg. Overløpene skyldes følgende situasjoner:
• Planlagt vedlikehold av pumpestasjoner samt filler og liknende
• Overløp i forbindelse med unormalt stor tilførsel ved regn,
snøsmelting og strømutfall

8.321 m3
254 m3

Planlagte overløp er i hovedsak relatert til arbeid med spyling og rørinspeksjon av ledninger.

Septik

Septik
Tette tanker
Sum

Benevning
m3 tilført
m3 tilført
m3 tilført

2016
14.304
21.225
35.529

2017
16.099
20.660
36.759

Avløpsrensing
Rapportert samlet tilførsel av organisk materiale, målt som kjemisk oksygenforbruk (KOF), og fosfor fra de 4
bedriftene med størst tilførsel til Hias, viser i 2017 en økning på 18 % for KOF og en økning på 9 % for fosfor i
forhold til 2016.
Registreringer av den totale tilførselen til avløpsrenseanlegget med hensyn på organisk stoff (målt som KOF), viser
en økning på 4 %. Belastningen med hensyn på fosfor er økt med 1 %.
Alle rensekrav er i 2017 overholdt. De oppnådde renseresultatene er bedre enn fastsatte krav, jmf. tabellen på
nedenfor.
Parameter Benevning
Ant. prøver
BOF5
mg/l
rensegrad %
Tot-P
mg/l
rensegrad %
KOF
mg/l
rensegrad %

Krav
24
25
70
0,4
95
125
75

2016
23/24*
9
98
0,31
96
70
91

2017
23/24
10,1
97
0,20
97
70
91

*: Det mangler analysesvar gjeldende BOF5/KOF på en døgnblandprøve i 2016
Forklaring krav:
Parameter:
BOF = Biologisk oksygenforbruk
KOF = Kjemisk oksygenforbruk
Tot-P = Total fosfor

Krav:
Kravet til renseeffekt eller utløpskonsentrasjon må overholdes for begge parametre for
hver enkeltprøve.
Kravet til konsentrasjon eller renseeffekt må overholdes som årsmiddelverdier
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Biomasse
Slambehandling
Slambehandlingsanlegget har i 2017 vist stabil drift og følgende resultater er oppnådd.
Egen produsert slammengde
Mottatt eksternt slam
Total mengde behandlet
Utkjørt mengde
Reduksjon av tørrstoff
Gassproduksjon

Benevning
tonn TS
tonn TS
tonn TS
tonn TS
%
Nm3 x 1000

2016
3.522
428
3.950
2.027
48,7
1.683

2017
3.538
424
3.964
2.210
44,3
1.715

Alt produsert slam fra Hias er i 2017 stabilisert og hygienisert i henhold til gjødselvareforskriften. Analyseresultatene
av uttatte månedsblandprøver av behandlet slam viser at grenseverdien for klasse II (kvalitetskrav for slam som kan
disponeres i jordbruket) er overholdt. Biomasse som oppfyller kravene til klasse II kan nyttes på jordbruksarealer,
private hager og parker.
Årsmiddelverdier for de ulike tungmetallene i forhold til fastsatte grenseverdier for biomasse levert til jordbruk er vist
i figuren på nedenfor. Figuren viser at innholdet av tungmetaller er relativt lavt og stabilt fra år til år og ligger godt
under fastsatte grenseverdier for alle tungmetaller. Sammenstillingen viser variasjoner i perioden fra 2006 til 2017.

TUNGMETALLINNHOLD 2008-2017
KRAV

100

2008

80

2009

70

2010

60

2011

0

2017

Kvikksølv

2016

Kobber

2015

10

Sink

2014

20

Krom

2013

30

Nikkel

2012

40

Bly

50

Kadmium

Prosent av grenseverdi

90

Ved to anledninger er Hias blitt spurt om påslipp av avløpsvann fra sølv/kobber ioniseringsanlegg for forebygging av
legionella. Dette har Hias stilt seg negativ til på grunn av konsekvensen av ekstra tilførsel av miljøgifter i Hias slam.
I Gjødselvareforskriften er det ikke fastsatt grenseverdier for organiske miljøgifter. Forskriften inneholder en
bestemmelse om aktsomhetsplikt for de ansvarlige virksomhetene noe som innebærer at slam ikke skal inneholde
organiske miljøgifter. Konsentrasjonsnivået for organiske miljøgifter i 2017 ligger imidlertid godt under et forslag til
grenseverdier som EU tidligere har lagt fram samt grenseverdier som benyttes i Danmark. Norske myndigheter har
vedtatt et mål om at utslipp av prioriterte miljøgifter skal opphøre innen 2020.
Utviklingen i konsentrasjonsnivået følges nå systematisk opp slik at trender kan vurderes med hensyn på å iverksette
eventuelle tiltak og undersøkelser.

Disponering av biomasse
På grunnlag av en slambehandling ved 160 o C har Mattilsynet gitt dispensasjon fra Gjødselvareforskriften til
utgangen av 2018, til at behandlet slam fra Hias kan nyttes på arealer der det dyrkes grønnsaker, poteter, bør og frukt
og i private hager og parker.
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Det har i 2017 vært god etterspørsel etter biomasse til bruk på arealer med korndyrking. Bruken av biomasse til
produksjon av vekstjord har de siste par årene hatt noe synkende trend. Totale mengder og disponering av biomasse i
2016 og 2017 framgår av tabellen på nedenfor.

Mengde
Tørrstoff
Disponering:
- jordbruk
- grøntarealer/torvtak
- vekstjordproduksjon
- toppdekke fyllplass
- mellomlager Gålås
Rest på mellomlager Gålås

Benevning
tonn
%

2016
5.710
36,5

2017
6.140
35,4

tonn
tonn
tonn
tonn
tonn
tonn

2.572
0
1.344
0
1794
2.704

3.906
0
1.384
0
850
3.554

Negativ totalmengde til mellomlager betyr at lagret volum er redusert i løpet av året.

Driftsmidler
Fellingskjemikalier
Polymer
Forbruk rent vann (prosess og
sanitær)

Benevning
tonn
tonn
m3

2016
1.239
48,2
5.228

2017
1.500
49,2
2.937

Tabellen ovenfor viser følgende:
• forbruk rentvann (prosess og sanitær) er betraktelig lavere i 2017 enn foregående år. Det er flere variabler
som påvirker dette, men en medvirkende årsak er rehabiliteringsarbeid på hydroforanlegg i 2015-2016.
• forbruket av kjemikalier har i 2017 økt med 17 % i forhold til i 2016.
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VANN OG AVLØP FELLES
Internkontroll (HMS), kvalitetssikring og beredskap
Arbeidsulykker og nestenulykker
Det er registrert 1 arbeidsulykke og 2 nestenulykker i 2017 ved avdelingen. Ulykkene var relatert til hendelser i
forbindelse med skade etter henholdsvis fall og arbeid i anlegget. Ingen av disse medførte alvorlige personskader.

Avvik
Utenom arbeidsulykker og nestenulykker er det registrert 10 avvik i 2017.
Avvikene er relatert til følgende situasjoner:
• Mangelfull oppfølging av avtaler og kontrakter (1)
• Mangelfull kommunikasjon/informasjon (1)
• Klager (1)
• Driftsforstyrrelser (7)
Det er i 2017 ikke registrert bekreftede avvik relatert til rentvannskvalitet eller vannforsyningen.
Utover dette er det ikke registrert avvik av betydning for driften utover de tidligere omtalte avvik relatert til registrerte
overløp.

Revisjoner
1. Interne revisjoner
Det er i 2017 gjennomført internrevisjon. Foruten gjennomgang av styringssystemet og administrative forhold,
ble det spesielt lagt vekt på HMS-relaterte forhold, vedlikehold og praktisk arbeid og oppfølging av rutiner på
automasjonsavdelingen. Det ble til sammen gitt 7 avvik og 23 anmerkninger.
Avvikene dreier seg hovedsakelig om følgende forhold:
• Manglende revidering/oppdatering av dokumenter ved revisjonsfrister.
• Manglende oppfølging av rutiner og instrukser.
• De fullstendige matrisene for samsvarsvurdering av lover med tilhørende forskrifter er ikke fylt ut.
• Manglende dokumentasjon og evaluering av opplæringstiltak
Avvikene følges opp ved at tiltak er igangsatt og gjennomført. Avvikene er lukket.

2. Eksterne revisjoner
Det er i 2017 gjennomført følgende eksterne revisjoner.
•

Brannsyn Hedmarken brannvesen
Resultat: 2 anmerkninger – anmerkningene er lukket ved at tiltak er gjennomført.

• Tilsyn med drikkevannsbasseng, Mattilsynet
Resultat: Ingen avvik eller anmerkninger

3. Sertifiseringsbesøk
Under TI’s sertifiseringsbesøk i mai 2017 fikk avdelingen 1 merknad vedrørende manglende
sikkerhetsdatablad på vannbehandlingsanleggene. Tiltak er gjennomført og lukket.

Myndighetskrav
Det er avdekket 1 situasjon i forbindelse med sertifiseringsbesøk hvor krav nedfelt i lover, forskrifter ikke var
ivaretatt, jmf. pkt. 3 under revisjoner. Avviket er relatert til ISO 14001, kap. 4.4.7, Arbeidsmiddelloven, forskrift vedr.
«Utforming og innretning av arbeidsplass og arbeidslokaler osv.» og forskrift «Utførelse av arbeid, bruk av
arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav». Tiltak er gjennomført og avviket lukket.

Beredskap
Det har i 2017 ikke vært situasjoner der handlingsplaner har kommet til anvendelse.
Det er i 2017 gjennomført beredskapsøvelse med hensyn på nødvannforsyning, skrivebordsøvelse som omfattet
HMS-situasjoner og forurensning av Mjøsa og brannøvelse med fokus på praktisk øving i bruk av brannslokkere
og brannsikkerhet..
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ADMINISTRATIVE FELLESTJENESTER
Hias har valgt en løsning der fagansvaret for administrative oppgaver er sentralisert og ivaretas av avdelingen
Administrative fellestjenester. Avdelingen leverer følgende fellestjenester til hele selskapet:
•
•
•
•
•
•

Regnskap/økonomistyring
Lønn/Personaladministrasjon/HR
Arkiv- og møtebehandling
Kontortjenester
Innkjøp
Koordinering av IKT

Utover tjenester til IKS’et leverer avdelingen også tjenester til datterselskapet Hias How2O og søsterselskapet Sirkula
IKS med tilhørende datterselskaper. Omfanget av leveransen til Sirkula IKS er omtrent like stort som til avdelingene i
Hias IKS. Ved utgangen av året hadde avdelingen 13 ansatte og 1 trainee.

Mål og måloppnåelse.
Strategiske mål
Da det ikke er fastsatt spesifikke mål for avdelingen, har Selskapets overordnede strategiske mål vært førende for
avdelingen i 2017. Avdelingen har arbeidet med utarbeidelse av fagstrategier for alle fagområdene. Dette forventes å
komme på plass i løpet av 2018. Disse vil danne grunnlag for fastsettelse av spesifikke mål som bygger opp under
Selskapets overordnede strategiske mål.
Av Selskapets strategiske mål er det i hovedsak følgende mål som har vært førende for avdelingen i 2017:
•
•
•
•

Systematisk optimalisere prosesser
Sikre god kompetanse og riktig kapasitet
Øke nytten av tverrfaglig kompetanse
Optimalisere bruk av digitale plattformer

Avdelingen er en viktig støttefunksjon for at Selskapet skal nå de overordnede driftsmål knyttet til vann og avløp. I
tillegg er avdelingen en direkte bidragsyter for å nå følgende av Selskapets driftsmål:
• Levere tjenester til Sirkula
• Levere tjenester til Hias How2O

Måloppnåelse. Drift og aktiviteter.
Fokus på daglig drift er sentralt for avdelingen og utgjør størstedelen av aktiviteten. I 2017 har det også vært høy grad
av tilleggsaktiviteter og prosjekter med fokus på de overordnede målene. Effekten av tiltakene er blant annet økt grad
av kvalitetssikring, effektivisering og forenkling/forbedring av prosesser.
Spesielt kan følgende tiltak nevnes:
• Oppgradering av eksisterende systemer, implementering av ny funksjonalitet og tatt i bruk nye systemer
- Etablering av EHF-fakturaer med vedlegg for utgående fakturering for alle selskaper
- Implementering av nytt rekrutteringsverktøy med integrasjon mot arkivsystemet
- Oppgradering av Acos-porteføljen (arkivsystemer)
- Etablering av Svar Ut/Svar Inn-funksjon i tilknytning til arkivsystemet
- Tatt i bruk kurvfunksjon i arkivsystemet for enklere arkivering av prosjektdokumentasjon
- Oppgradering av tidregistreringssystemet
- Anskaffelse av konkurransegjennomførings- og kontraktsadministrasjonsverktøy (implementering i
2018)
• Kontinuerlig fokus på forbedring av prosesser og rutiner, men spesielt
- Etablert nye rutiner i forbindelse med overtakelse av Kostra-rapportering selv på regnskapssiden
- Implementert rutine og gjennomført oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår knyttet til leveranser
- Fått på plass samsvarsvurdering på alle områder
- Gjennomgang av grensesnitt i arbeidsprosesser, spesielt knyttet til regnskap
• Øvrige effektiviseringstiltak
- Økt ytterligere antall leverandører på EHF (elektroniske inngående fakturaer)
- Digitalisering av arbeidsoppgaver på lønn og regnskap
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•
•
•

Etablering av tjenestebeskrivelser for alle tjenesteområdene i avtalen med Sirkula.
Gjennomført HR-prosjektet med fokus på prosessgjennomganger og anbefaling av fremtidig
systemportefølge av HR-systemer. Prosjekt vedr. anskaffelse fortsetter i 2018.
Økt kompetanse på egne ansatte, men spesielt
- Innkjøpsrådgiver har gjennomført sertifisering i offentlig anskaffelser (er nå på plass for alle tre)
- HR-rådgiver har bestått eksamen i rekruttering

Av andre hendelser i 2017 kan spesielt nevnes:
• Hedmark Revisjon IKS har på vegne av kontrollutvalgene i eierkommunene gjennomført en
forvaltningsrevisjon i Sirkula knyttet til anskaffelsen og oppfølgingen av kontrakten for
innsamlingsordningen. Anskaffelsesprosessen ble påbegynt før renovasjon ble skilt ut i eget selskap. Etter
utskillelsen har innkjøpsfunksjonen i Hias også vært sterkt involvert i prosessen. Rapporten inneholder noen
forslag til forbedringer når det gjelder oppfølging av kontrakten, men bekrefter at anskaffelsesprosessen og
valg av leverandør ble gjennomført og dokumentert i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Miljøpåvirkninger/miljøtiltak
Avdelingens ansvars- og arbeidsområde er primært relatert til kvalitet, og mål er derfor knyttet opp til kvalitet.
Selv om tiltak i handlingsplanen er primært knyttet til kvalitet, har flere av tiltakene likevel effekter som bidrar til å nå
miljømål for Selskapet.
Siden fokus på miljøaspekter nå er vurdert som lite relevant, vil det heretter ikke fastsettes miljøprogram og miljømål
for avdelingen.

Internkontroll (HMS) og kvalitetssikring.
Arbeidsulykker og nestenulykker
Det er ikke registrert nestenulykker eller ulykker i 2017 ved avdelingen.

Avvik
Det er i 2017 registrert 14 avvik. Avvikssituasjonene var i hovedsak relatert til avvik fra interne rutiner og instrukser.

Klager
Det er i 2017 registrert 1 klage i forbindelse med følgende situasjon:
• Innsigelse på avvisning i innkjøpsprosess. Innsigelse er svart opp og tatt til etterretning av leverandør.

Revisjoner
1. Interne revisjoner
Det er i 2017 gjennomført internrevisjon. Det ble gitt 3 avvik og 20 anmerkninger.
Avvikene er relatert til følgende forhold:
• Samsvarsvurdering lover og forskrifter
• Manglende revidering av rutiner på ulike fagområder
Status:
• Arbeid med ferdigstillelse av matriser med hensyn på samsvarsvurdering pågår.
• Revidering av rutiner pågår kontinuerlig. De fleste er nå revidert/ajourført.

2. Sertifiseringsbesøk
Under TI’s sertifiseringsbesøk i mai 2017 ble det gitt 1 forbedringspunkt. Dette omfatter følgende forhold:
«Det kan være et forbedringspunkt å tydeliggjøre hvilke oppfølginger (tema, metode, hyppighet) av
innkjøpskontrakter som er nødvendig».
Status:
• Arbeidet med tilrettelegging gjennom et prosjekt vedr. et KGV/KAV system vil ivareta dette.
• Systemet/programmet kjøres nå som pilot og vil sannsynligvis bli implementert i løpet av 2018.
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PLAN OG RÅDGIVNING
Avdelingen leverer tjenester til andre avdelinger i Hias innenfor hovedplaner/utredninger, samt prosjektledelse og
byggeledelse for investeringer.

Forretningside
Hias Plan og rådgivning skal selge rådgivningstjenester med høy kvalitet innen forvaltning og drift av vannforsyning,
avløp og renovasjon til følgende kundekategorier:
•
•
•
•

Hias’ øvrige avdelinger (Vann og avløp, Administrative fellestjenester)
Sirkula IKS
Hias How2O
Kommuner, øvrige anleggseiere og andre aktører innen VAR-sektoren

Mål og måloppnåelse
Det er for Hias Plan og rådgivning definert konkrete delmål relatert til strategisk destinasjon og de enkelte
overordnede målene for Hias IKS. Dette er avdelingens mål som støtter opp under og skal bidra til at Hias når de
fastsatte overordnede strategiske mål innen 2023.

Avdelingen har i 2017 arbeidet med følgende prosjekter og oppgaver relatert til Hias’ strategiske mål.
Strategimål
Fremtidens
Renseanlegg

Tilrettelegging for
rent vann

Fokus i 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Optimalisert drift
Utforming
Renseprosess
Kjemikalieforbruk
Biogass
Gjenvinning
Biomasse
ENØK
Nytt
vannbehandlingsanlegg
• Dobbel barriere for
parasitter
• Tosidig vannforsyning
• Drikkevannsforskriften
• Redusert innlekking og
utlekking i ledningsnett
• Tilstandskartlegging
• Saneringsplaner

Samarbeid

•

•
•

• Mengde biodrivstoff produsert
Mål: 42
Resultat: 39
• Spesifikt strømforbruk for
avløp
Mål: 103,1
Resultat 113,5
Målene er delvis nådd.
• Andel abonnenter med to-sidig
forsyning;
Mål: 100 %
Resultat: 100 %

Målet er nådd.
• Saneringstakt vann;
Mål: 1,00 %
Resultat: 0,98 %
• Saneringstakt avløp;
Mål: 1,00 %
Resultat: 9,1 %
Målene er nådd.
Koordinering internt og
• Tid brukt med eierkommunen;
eksternt
Måltall ikke fastsatt
Bidra til effektiv drift
• Antall besøkende
Mål : 672
Påvirkning av rammevilkår
Resultat: 642
Samarbeid med
eierkommunene
Målene er nådd
Markedsføring av Hias
Tilstedeværelse i
bransjefora

Moderne
transportsystem

•
•
•

Status pr. 2017
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Strategimål

Fokus i 2017

Prosesser

• Effektivisering,
automatisering og
digitalisering
• Beste praksis
• Unngå dobbeltrapportering
• Prosjektgjennomføring
• Normer og maler
• HMS
• Kvalitet

Kompetanse

•
•
•
•
•

Hias How2O AS

•
•
•
•

Utvikling av ansatte
Kompetanseoverføring
Delta i trainee-ordninger
Være tilstede
internasjonalt
Samarbeid med høgskoleog universitetsmiljøer
Kommersialisering
Salg av konsulent- og
rådgivningstjenester
Salg av patentert metode
for biologisk rensing
Utvikling og salg av
produkter

Status pr. 2017
• Effektivitet:
Mål: 80,0 %
Resultat: 80,0 %
• Antall personskader
Mål: 0
Resultat: 1
• Antall rapporterte avvik:
Mål: 2
Resultat: 2
2 av målene er nådd.
• Gjennomføring av
opplæringsplaner;
Mål: 75 %
Resultat: 85 %
Målet er nådd.
• Ekstern fakturering;
Mål: 996
Resultat: 1034
Målet er nådd.

Miljøpåvirkninger og miljøtiltak.
Det er ikke gjennomført en kartlegging av miljøaspekter for ulike aktiviteter ved Hias Plan og Rådgivning.
Avdelingen leier lokaler av Hias IKS og kjøper tjenester av Administrative fellestjenester. Aktivitetene avdelingen
utfører er ikke vurdert som aktuelle i denne prosessen.
Hovedandelen av de planleggings- og investeringsprosjektene Plan og Rådgivning gjennomfører i Hias IKS, er tiltak
som skal bidra til oppfyllelse av miljømål for VA-avdelingen. Det utføres også prosjektarbeider for Sirkula IKS som
gir bidrag til deres måloppnåelse på miljøsiden.
Viktige miljørelaterte prosjekter som har pågått i 2017 er bl.a:
• Videreutvikling av ny rensemetode for avløp basert på biologisk fosforfjerning. Her gjennomføres flere
prosjekter parallelt.
• Forprosjekt for fosforgjenvinning ble igangsatt med hensikt å få et mer effektivt 1. trinn i avløpsrenseanlegget.
• Anlegget for gassoppgradering ble ferdigstilt gjennom et OFU prosjekt i samarbeid med Nærenergi AS.
• Bygging av ny pumpestasjon på Jessnes ble ferdigstilt sammen med ny avløpsledning fra Brumunddal til Hias.
• Ny Åker pumpestasjon ble påbegynt på slutten av året, noe som var i tråd med behovene i forbindelse med nye
E6.
• Forprosjekt for nytt vannbehandlingsanlegg ble ferdigstilt og konkludert. Detaljprosjekt ble påbegynt.
• Omlegging av ledningsnettet på Midtstranda ble ferdigstilt.
Gjennom arbeid mot kunder og leverandører ønsker avdelingen å være en pådriver i forhold til den miljøpåvirkningen
som er relatert til de ulike prosjekter som gjennomføres. Ved utførelse av nye prosjekter skal det, der det er relevant,
foretas en vurdering av betydningsfulle miljøaspekter. På bakgrunn av denne gjennomgangen vurderes
miljøpåvirkning, status for miljøinnsatsen og aktuelle tiltak. Det er utarbeidet rutiner og retningslinjer for hvordan
dette arbeidet skal/kan gjennomføres og utøves.

Internkontroll (HMS) og kvalitetssikring.
De mest relevante tiltak i 2017 med tanke på kvalitetssikring er:
•

Økt fokus ved at HMS og kvalitetssikring er fast punkt på agenda i alle avdelingsmøter.
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•
•
•
•
•
•
•

Utviklet en ny og felles sikkerhetsinstruks for Hias som helhet.
Sikkerhet mot uhell ved arbeid på laboratoriet er styrket gjennom nye rutiner og bedre opplæring.
Videreutviklet Corporater som verktøy for vår virksomhetsstyring.
Startet arbeidet med ny VA-norm for ledningsnettet for å sikre enhetlig kvalitet i prosjektene.
Arbeidet med kvaliteten på data i Gemini V, i samarbeide med eierkommunene.
Styrket kompetansen på prosjektgjennomføring gjennom videreutvikling av ansatte.
Fullført innkjøp og implementering av BIM som verktøy i avdelingen

Arbeidsulykker og nestenulykker
Det er registrert 1 arbeidsulykke ved avdelingen. Denne situasjonen oppsto i forbindelse med kuminnmåling. Det var
tett kratt/løvskog og vedkommende fikk kvist innpå det ene øye.

Avvik
Det er i 2017 registrert 2 eksterne avvik i forbindelse med følgende situasjoner:
• Feil vurdering av grunnforhold i grøft og boregroper ved VA-ledninger Midtstranda.
• Under graving av stikkledning inn til gamle Scania-bygget på Midtstranda, ble det avdekket sterk diesel/ olje
lukt i grøfta.

I begge disse situasjonene var entreprenør ansvarlig for de avdekkede avvikene.
Klager
Det er i 2018 ikke registrert klager.

Revisjoner
1. Interne revisjoner
Det er i 2017 gjennomført internrevisjon. Det ble gitt 4 avvik og 12 anmerkninger.
Avvikene dreier seg hovedsakelig om følgende forhold:
• Manglende gjennomføring av rutiner i henhold til beskrivelser.
• Mangelfull gjennomgang av instrukser spesielt innen HMS med ansatte
Avvikene er lukket.

2. Sertifiseringsbesøk
Under TI’s sertifiseringsbesøk i mai 2017 ble det for avdelingen ikke gitt noen avvik, merknader eller
forbedringspunkter.
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