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PROTOKOLL 26.01.16 

 
Det har ikke kommet merknader til protokollen. Protokollen signeres i neste 
styremøte. 
 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Protokoll 26.01.16.  
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MØTEPROTOKOLL  
 

Styret i Vestfold Vann IKS 
 
Dato: 26.01.2016 kl. 8:00-09.15. 
Sted: Newtonrommet, Nedre Fritzøegate 2, 3264 Larvik 
Arkivsak: 16/00019 
  
Tilstede:  Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Kathrine Ebbesen Rør, Ranveig 

Rønningen Saaghus, Olav Bjørnli, Jarle Liverød. Jarle Liverød 
og Kathrine Ebbesen Rør deltok ikke under behandling av sak 4-
16. 

  
Andre: Tanja Breyholtz 
  
Protokollfører: Tanja Breyholtz 
  

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

1-16 16/00019-1 Protokoll styremøtet 03.12.16. 2 

2-16 16/00019-2 Orientering fra daglig leder 2 

3-16 16/00019-3 Sikkerhets- og beredskapsforhold 2 

4-16 16/00019-4 Reviderte avtaler for beredskapsvakt og overordnet vakt 2 

5-16 16/00019-5 Rullering av hovedplan vann 3 

6-16 16/00019-6 Møteplan 2016 3 

7-16 16/00019-7 Eventuelt 3 

    

 
Seierstad 
 
26.01.2016 
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1-16 Protokoll styremøtet 03.12.16. 
 
Forslag til vedtak: 
Godkjennes. 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Godkjennes. 
 
 
 

2-16 Orientering fra daglig leder 
 
Forslag til vedtak: 
Til orientering. 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Til orientering. 
 
 

3-16 Sikkerhets- og beredskapsforhold 
 
Forslag til vedtak: 
Til orientering. 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak  
Til orientering. 
 
 

4-16 Reviderte avtaler for beredskapsvakt og overordnet vakt 
 
Forslag til vedtak: 
Til orientering. 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak  
Til orientering. 
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5-16 Rullering av hovedplan vann 
 
Forslag til vedtak: 
Godkjennes. 
 
Behandling 
Planen skal gjelde for 12 år fram i tid. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Godkjennes. 
 
 
 

6-16 Møteplan 2016 
 
Forslag til vedtak: 
Godkjennes. 
 
Behandling 
Planen ble godkjent med noen justeringer. 
 
Vedtak  
Godkjennes. 
 
 
 

7-16 Eventuelt 
 
Det var ingen saker under eventuelt 
 
 
 
Vidar Ullenrød 
 

Erland Buøen 
 

Kathrine Ebbesen Rør 
 

   

      
 
Ranveig Rønningen Saaghus 
 

 
Olav Bjørnli 
 

 
Jarle Liverød 
 

 



Vesfold Vann IKS 
Styret 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 16/00045-2 
Saksbehandler    
 
  
 

   
 
 

INTERNREGNSKAP 4. KVARTAL 

RESULTAT PR 31.12.15 
 
Driftsinntekter: 

Inntekter for salg av vann til eierkommunene er basert på forbruk og budsjettert pris. 
Tønsberg kommune har betalt 3,6 mill. kr til ny avgreningskum på Jarlsberg.  

I 2015 har Vestfold Vann levert 22,43 mill. m3 drikkevann til kommunene. Dette er 
ca. 6,5 % lavere enn budsjett noe som også vises i inntekter for salg av vann.  

Selvkostberegninger viser like vel at det er innhentet 10,69 mill. kr. for mye i 
vannavgift i 2015. Dette skyldes noe lavere driftskostnader sammenliknet med 
budsjett samt lavere selvkostrente 1,94 % mot budsjett 3 %. 
 
Driftskostnader 

Direkte kostnader består av kraftkjøp, kjøp av råvann, kjemikalieforbruk, analyser og 
slamavgift. Kjemikaliekostnader og kraftkostnader er lavere enn budsjettert i 
perioden.  

Personalkostnader er i tråd med budsjettert, til tross for en noe høyere 
pensjonskostnad. 

Andre driftskostnader ligger noe under budsjett. Imidlertid er 2,5 mill. kr i budsjettet 
knyttet til varmepumpe i Hof samt styrets budsjettreserve. Dette har ikke kommet til 
anvendelse inneværende år. Varmepumpe i Hof ble kostnadsført i 2014 med kr 3,4 
mill kr. Endelige kostnader for varmepumpen ble lavere enn forventet. 1,1 mill kr er 
således tilbakeført resultatregnskapet for 2015 under «anskaffelse av verktøy og 
utstyr». 

Avskrivninger 
Avskrivninger på maskiner/inventar er i tråd med budsjett. 
 
Finansposter 

Påløpte rentekostnader er noe lavere enn budsjett og skyldes lavere rente enn 
budsjettert (1,8 % mot budsjettert 2,2 %).  
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BALANSE PR 31.12.15 
    
Anleggsmidler 

Anlegg under utførelse er i hovedsak knyttet til investeringen i strekningen Orerød – 
Kihle Bru. Kun mindre beløp er knyttet til øvrige prosjekter under planlegging 
(Eikledningen, Utvidelse /UV Seierstad).  
 
Omløpsmidler 

Bankinnskudd og skattetrekkskontoen viser en saldo pr 31.12.15 på ca. 55 mill. kr. 
Vestfold Vann har tatt opp lån i Kommunalbanken på 60 mill. kr i henhold til budsjett. 
Plassering er gjort i Larvikbanken som tidligere.  

 
Langsiktig gjeld 
Endringer i langsiktig gjeld er avdrag til Kommunalbanken og avskrivning av 
investeringstilskudd. 

 

Kortsiktig gjeld. 

Selvkostoppgjør 2014 på ca. 13 mill. kr inkl. SSÅ er oppgjort i 2. kvartal 2015. Resten 
er for det meste skyldige offentlige avgifter og leverandørgjeld. 

 
 
LIKVIDITETSBUDSJETT PR 31.12.15 

 

Likviditetsbudsjettet baserer seg på akkumulerte tall. Låneopptak ble gjennomført 
juni 2015. 
 
 
 
 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Til orientering. 
 
Vedlegg:  
Kvartalsregnskap 4. kvartal inkl. selvkostberegning og likviditet 
Kvartalsrapport 4. kvartal 
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UTKAST TIL ÅRSREGNSKAP UTEN NOTER 

Utkast til resultatregnskap og balanse for 2015 følger vedlagt. 
 
Inntekter for salg av vann var i 2015 80,9 mill. kr. Inntekten i 2015 er på tilsvarende 
nivå som for 2014 til tross for salg av mindre vann. Vannavgiften var i 2015 3,42 kr pr 
m3. For 2014 var denne 3,22 kr pr m3. Økningen skyldes i hovedsak redusert 
vannleveranse. Andre inntekter er i hovedsak salg av driftsmidler, undervisning, samt 
inntekter i henhold til avtale om bistand for drift i Stokke kommune. 
 
Direktekostnader er lavere i 2015 sammenliknet med 2014. Dette skyldes noe lavere 
vannleveranse samt lavere kraftkostnader. 
 
Lønnskostnader har økt i 2015 sammenliknet med 2014. Dette skyldes i hovedsak 
pensjonsberegningen som for 2014 medførte en inntektsføring på kr 346 000,- i 
sosiale utgifter. For 2015 har beregningen medført en kostnad på ca. 4,4 mill.kr. 
 
Øvrige kostnader er lavere enn 2014 skyldes i hovedsak at kostnader til 
varmepumpe i Hof kommune ble i sin helhet belastet i 2014.  
 
Årets resultat kr 1 284 420 overføres annen egenkapital. 
 
Årets resultat skyldes rentedifferanse mellom faktisk lånerente og selvkostrente. 
 
Selvkostrente i 2015 var 1,94 % og i 2014 var denne 2,52 %.  
 
Selskapets totale eiendeler i 2015 var 835,8 mill. kr hvorav anleggsmidler 
(vannledninger mm) utgjorde 750,3 mill. kr og anlegg under utførelse 14,4 mill. kr. 
Totale eiendeler i 2014 var 799,6. Dette er en økning på 4,5 %. 
 
Langsiktig gjeld var i 2015 781,2 mill. kr I 2014 var denne 744 mill. kr. Dette er en 
økning på 5 %. Kortsiktig gjeld var i 2015 36,8 mill. kr. Denne var i 2014 39,1 mill. kr. 
Dette er en reduksjon på nesten 6 %. Selskapet hadde ikke kassekredittgjeld ved 
årsskiftet. Selskapets kassekredittramme er på 22,5 mill. kr.  
  

Forslag til vedtak: 
Utkast til årsregnskap godkjennes.  
 
Vedlegg:  
Utkast til årsregnskap 2015 
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EVENTUELT 

 
 
 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Skriv inn forslag til vedtak 
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