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GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 

 
 
Innkalling og saksliste er sendt ut fire uker før møtet.  
Kopi er sendt medlemskommunene ved rådmenn i henhold til Vestfold Vanns selskapsavtale. 
 
 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 



Vestfold Vann IKS 
Representskapet 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 16/00096-2 
Saksbehandler Tanja Breyholtz 
 
  
 

   
 
 

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET 2-15 SAMT 1-16 

 

Vedlagt følger signerte protokoller fra representantskapsmøte 27.11.15 
(2-15) samt 12.02.16 (1-16).  
 
 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Til orientering. 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Representantskaps protokoll 27.11.15 (2-15) og 12.02.16 (1-16). 
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VALG TIL UNDERSKRIVING AV PROTOKOLL 

Protokoll fra representantskapsmøte skal underskrives av leder og to representanter 
som velges på møtet. 
 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Ingen 
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PROTOKOLL FRA STYREMØTENE 01-16, 2-16 OG 3-16. 

 
Protokoll fra styremøtene 1-16, 2-16, 3-16 vedlegges representantskapet til orientering.  
 
Nærmere orientering kan etter ønske gis muntlig i representantskapets møte av leder, 
styreleder eller daglig leder. 
 
Det orienteres også om at referater og protokoller legges ut på Vestfold Vanns hjemmeside 
(www.vestfoldvann.no) og kan således også leses der. 
Ta gjerne kontakt med administrasjonen (post@vestfoldvann.no) hvis ytterligere orientering 
ønskes. 
 
 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Til orientering. 
 
 
 
 
Vedlegg:  

1. Styreprotokoll 1-16 (26.01.16) 
2. Styreprotokoll 2-16 (15.02.16) 
3. Styreprotokoll 3-16 (14.03.16)                              
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MØTEPROTOKOLL  
 

Styret i Vestfold Vann IKS 
 
Dato: 14.03.2016 kl. 15:30 
Sted: Andebuveien 3 på Sem 
Arkivsak: 16/00073 
  
Tilstede:  Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Kathrine Ebbesen Rør, Ranveig 

Rønningen Saaghus, Olav Bjørnli, Jarle Liverød 
  
Andre: Morten Mobråthen fra og med sak 12-16 til og med 20-16. Einar 

Klavenes sak 12-16 og 13-16. Tanja Breyholtz unntatt sak 20-16. 
  
Protokollfører: Tanja Breyholtz 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

12-16 16/00073-1 Protokoll telefonmøtet 15.02.16 2 

13-16 16/00073-2 Orientering fra daglig leder 2 

14-16 16/00073-3 Overvåkning vannkilder 2015 2 

15-16 16/00073-4 Saksliste til representantskapet 2 

16-16 16/00073-5 Planlagte driftsaktiviteter 2016 3 

17-16 16/00073-6 Administrasjonens orientering 2015 3 

18-16 16/00073-7 Årsregnskap 2015 3 

19-16 16/00073-8 Styrets beretning 2015 3 

20-16 16/00073-9 Revisors gjennomgang 4 

21-16 16/00073-10 Salg av reservevann til Larvik kommune 4 

22-16 16/00073-11 Klausuleringsbestemmelser 4 

23-16 16/00073-12 Eventuelt 4 

 
Seierstad 
 
14.03.2016  
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12-16 Protokoll telefonmøtet 15.02.16 
 
Forslag til vedtak: 
Godkjennes. 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Godkjennes. 
 
 

13-16 Orientering fra daglig leder 
 
Forslag til vedtak: 
Til orientering. 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Til orientering. 
 
 

14-16 Overvåkning vannkilder 2015 
 
Forslag til vedtak: 
Til orientering. 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Til orientering. 
 
 

15-16 Saksliste til representantskapet 
 
Forslag til vedtak: 
Til orientering. 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Til orientering. 
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16-16 Planlagte driftsaktiviteter 2016 
 
Forslag til vedtak: 
Til orientering. 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Til orientering. 
 
 

17-16 Administrasjonens orientering 2015 
 
Forslag til vedtak: 
Til orientering. 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Til orientering. 
 
 

18-16 Årsregnskap 2015 
 
Forslag til vedtak: 
Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:  
1. Årsregnskapet godkjennes.  
2. Årets overskudd kr 1 227 662 overføres annen egenkapital.  
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:  
1. Årsregnskapet godkjennes.  
2. Årets overskudd kr 1 227 662 overføres annen egenkapital.  
 

19-16 Styrets beretning 2015 
 
Forslag til vedtak: 
Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:  
Styrets årsberetning godkjennes. 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak  
Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:  
Styrets årsberetning godkjennes. 
 
 

20-16 Revisors gjennomgan 
 
I tråd med lovbestemmelsene hadde styret sin årlige gjennomgang med revisor uten 
deltagelse fra daglig leder eller administrasjonen for øvrig. 
 
 

21-16 Salg av reservevann til Larvik kommune 
 
Forslag til vedtak: 
Godkjennes. 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Godkjennes. 
 
 

22-16 Klausuleringsbestemmelser 
 
Forslag til vedtak: 
Til orientering 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Til orientering. 
 
 

23-16 Eventuelt 
 
Det var ingen saker under eventuelt. 
 
 
 
 
 
Vidar Ullenrød 
 

Erland Buøen 
 

Kathrine Ebbesen Rør 
 

   

 
 

     

Ranveig Rønningen Saaghus 
 

Olav Bjørnli 
 

Jarle Liverød 
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ÅRSREGNSKAP OG STYRETS BERETNING 2015 

Styreberetningen er satt opp etter de krav som regnskapsloven har til beretninger. 
 
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 og som delvis 
tilbakeføres i 2015 grunnet en enklere og billigere teknisk løsning. 
 
Årets resultat kr 1 227 662 foreslås overføres annen egenkapital. 
 
Årets resultat skyldes rentedifferanse mellom faktisk lånerente og selvkostrente. 
 

Overskuddet på selvkostregnskapet for vannavgiften 2015 NOK 10 750 934 foreslås 
av styret således tilbakebetalt til eierkommunene. Overskuddet fra selvkosten NOK 
885 326 for SSÅ foreslås tilbakebetalt i henhold til avtalt fordeling. 
 
Revisors beretning følger vedlagt til orientering. 
 

Forslag til vedtak: 
 
1. Årsregnskapet godkjennes. 
2. Årets overskudd kr 1 227 662 overføres annen egenkapital 
3. Styrets årsberetning godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Årsregnskap 2015, styrets beretning 2015, revisors beretning 2015. 
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GODTGJØRELSE TIL REVISOR 2015 

 
Revisor har i 2015 gjennomført lovpålagt revisjon for Vestfold Vann IKS. Lovpålagt revisjon 
fremkommer av årsrapport for 2015 note 3 og utgjør kr 55 000,-. 
 
Vedrørende valg av revisor: Revisor Ernst & Young er valgt for 3 år (2012-2015) med opsjon på 
ytterlige 2 år. Det foreslås at revisor velges i henhold til avtalen fra 2012.  Opsjon for 2 år 
benyttes. 
 
 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
1. Revisors godtgjørelse for 2015 kr 55 000,- godkjennes.   
2. Revisor Ernst & Young gjenvelges i henhold til avtale fra 2012. Opsjon for 2 år 
benyttes. 
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ORIENTERINGER 

Investeringsprosjekter: 
Sesongens etappe med utskiftning av hovedvannledningen fra Akersvann til Stokke 
er i avsluttende fase. Trykktesting og klorering av ledningen vil utføres rett etter 
påske. 
 
Arbeidene knyttet til omleggingen av ledningen over Eik i Tønsberg er nå ute på 
anbud. 
 
Drift. 
Løpende drift har gått som normalt. Det har ikke vært avvik eller utfordringer ved 
vannleveransen. Lekkasjeandelen viser en positiv utvikling for 2015. 
 
Rekruttering. 
Vestfold Vann søker etter kvalitetsleder – 3-årig engasjement for videre utvikling av 
selskapets kvalitetssikringsrutiner. 
 
Forespørsel fra Larvik kommune om kjøp av vann: 
Larvik kommune har forespurt om mulighet for å kjøpe vann av Vestfold Vann 
forutsatt at vi har ledig kapasitet for dette. Styret i Vestfold Vann er positiv til dette 
under følgende forutsetninger: 

 Vestfold Vann må ha ledig /tilgjengelig kapasitet 

 Larvik kommune dekker alle investeringer som kreves for å etablere en slik 
leveransemulighet. 

 Ved etablering av nye pumper skal disse også kunne fungere som reserve for 
Vestfold Vann 

 Larvik kommune må selv bære all risiko ved at vann eventuelt ikke kan leveres 
når de ønsker eller har behov. 

Til disse forutsetningene kan vann selges til ordinær vannavgift. 
 
Hovedplan vann: 
Det vil bli gitt en muntlig orientering om status for arbeidet med hovedplan vann, 
innholdet i planen samt forankringsprosessen i eierkommunene. 
 

Forslag til vedtak: 
Til orientering. 
 
Vedlegg:  
Henvendelse fra Larvik kommune om kjøp av vann fra VV samt styrets 
saksutredning. 
Status lekkasjeandel VVs eierkommuner 
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SALG AV RESERVEVANN TIL LARVIK KOMMUNE 

1. Bakgrunn 
 
Larvik kommune har sendt forespørsel om tilknytning til Vestfold Vann. De ønsker 
også en avklaring på hvilke premisser som vil gjelde ved kjøp av vann. 
Forespørselen gjelder i denne omgang kun kjøp av vann innenfor den til en hver tid 
tilgjengelige kapasitet.  
 
2. Status  
 
Vestfold Vanns formålsparagraf åpner for mulighet for salg av vann til jordvanning 
eller øvrig vannforsyning til kunder utenfor eierkommunenes forsyningsområde 
dersom vannverkets kapasitet er tilstrekkelig. Formålsparagrafen er således ikke til 
hinder for vurdering av forespørselen fra Larvik kommune da de kun forespør 
innenfor Vestfold Vanns til en hver tid tilgjengelige kapasitet. 
 
Larvik kommune og Vestfold Vann har i dag en mindre tilknytning ved Seierstad 
VBA. I tillegg har Sandefjord kommune og Larvik kommune koblet sammen sine 
kommunale ledningsnett enkelte steder. Utover dette er det per i dag ikke mulig å 
levere vann til Larvik kommune fra Vestfold Vann. 
 
Vestfold Vann la på 1990-tallet et varerør over Numedalslågen med tanke på 
fremtidig forsyning til Larvik. Dette er fremdeles ubrukt og kan anvendes til formålet. 
 
Vannleveranse til Larvik kommune fra Vestfold Vann krever legging av ny 
vannledning mellom Larvik kommunes høydebasseng Fagerli på Nanset til Seierstad 
VBA. Videre vil det kreve installasjon av pumpe i vår pumpesal da ingen av dagens 
pumper er egnet eller aktuelle å benytte for vannleveranse til Larvik kommune. 
 
Alternativer og vurderinger som gjøres nedenfor er gjort med den forutsetningen at 
det KUN skal kjøpes vann innenfor den til en hver tid tilgjengelig kapasitet. Det 
forutsettes at Vestfold Vann til en hver tid prioriterer vannforsyning til egne eiere og 
at Larvik kommune således har all risiko ved en eventuell slik avtale. 
 
3. Alternativer og vurderinger 
 
Det oppfattes å være to hovedalternativer til denne forespørselen, enten avslag eller 
godkjenning av forespørsel om tilknytning. Vestfold Vanns formålsparagraf er åpen 
for slike henvendelser. Det synes derfor ikke aktuelt å avvise forespørselen ut fra 
formelle grunner. Det er også uttrykt positiv holdning fra Vestfold Vanns eiere til et 
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utvidet samarbeid med Larvik kommune, da utvidet faglig og økonomisk samarbeid 
bør kunne gi positiv effekt for begge parter.  
 
Avslag på Larvik kommunes forespørsel ut fra formelle årsaker synes derfor ikke 
riktig. Dette vurderes derfor ikke videre i notatet. Avslag på forespørselen oppfattes 
kun å være aktuelt dersom man ikke enes om vilkår for tilknytningen. 
 
I det følgende vurderes derfor ulike forhold som synes relevante ved en eventuell 
tilkobling. 
 
Grensesnitt: 
 
Et fremtidig grensesnitt mellom Larvik kommune og Vestfold Vann kan være i kum på 
vestsiden av Lågen. Alternativet til dette er utvendig vegg i pumpesalen på Seierstad 
VBA. Det oppfattes imidlertid å være uheldig at Larvik kommune skal eie ledningsnett 
over Vestfold Vanns eiendom. Det anbefales således at kum på vestsiden av Lågen 
benyttes. Investeringer som utføres på Vestfold Vanns side av grensesnittet skal eies 
av Vestfold Vann uavhengig av hvem som bekoster investeringene.  
 
Investeringer: 
 
Vestfold Vann forutsetter at Larvik kommune dekker alle investeringer vedrørende 
tilknytningen. Dette omfatter legging av vannledning, omgjøringer i pumpesalen samt 
ny pumpe / motor inkl. styring, evt. UV mm. 
 
Følgende forhold oppfattes å være viktig for Vestfold Vann ved en tilknytning: 

 

 Vestfold Vann ønsker ikke å omgjøre pumpene som i dag benyttes til egen 
forsyning. Dette gjelder pumpe 1 og 2 (anvendes ved hhv høyt sommerforbruk 
og mindre forbruk ellers i året) samt pumpe 4 og 5 hvor nødstrømsforsyningen 
er tilkoblet. 

 Motor til reservepumpe 3 kan vrakes og erstattes av ny frekvensstyrt motor 
med leveransemulighet til både Larvik kommune og Vestfold Vann. Pumpe 3 
kjøres sjelden i dag da den er beregnet for 1200 l/s.  

 Alternativt kan en mindre pumpe som også er reserve for vår pumpe 2 
vurderes. Dette forutsetter at det er plass i tillegg til pumpe 3 eventuelt en 
ombygd pumpe 3. 

 
I skrivende stund er det ikke avklart hvilken pumpetype som er aktuell ved leveranse 
til Larvik kommune. Dette vil bli utredet i forbindelse med utarbeidelsen av 
«Overordnet utviklingsplan for Seierstad VBA».  
 
Dersom det er mulig å montere en pumpe som kan dekke Vestfold Vanns 
reservebehov i tillegg til å forsyne Larvik kommune på en hensiktsmessig måte vil 
dette være å foretrekke. Dersom en pumpe i sin helhet blir dedikert Larvik kommune, 
må Vestfold Vann vurdere alternativt reservebehov og hvordan dette teknisk kan 
løses.  
 
Dersom ny pumpe også kan fungere som reservepumpe for Vestfold Vann og i sin 
helhet bekostes av Larvik kommune oppfattes dette positivt. Dersom dette ikke er 
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mulig er Vestfold Vann av den oppfatning at Larvik kommune må betale en årlig 
kapitalrelatert avgift for at Vestfold Vann senere skal ha mulighet for å bygge inn 
denne pumpekapasiteten i eksisterende anlegg. Det forutsettes at dette er teknisk 
mulig. 
 
 
Vannavgift:     
 
Larvik kommune ønsker som nevnt i denne omgang kjøp av vann innenfor den til en 
hver tid tilgjengelig kapasitet.  
 
En vannleveranse uten kapasitetsmessige forpliktelser vil bidra til å gi en 
marginalinntekt for Vestfold Vann. Inntekter for salg av vann innenfor eksisterende 
kapasitet vil således bidra til at flere betaler for de indirekte kostnadene. Dette vil 
være økonomisk positivt også for Vestfold Vanns eiere.  
 
Da Larvik kommune ikke ber om forpliktelser ut over eksisterende tilgjengelig 
kapasitet og selv tar risikoen dersom vannleveranse ikke er mulig når de eventuelt 
har behov synes det riktig å tilby Larvik kommune å kjøpe vann til ordinær vannavgift. 
    
Dersom Vestfold Vann kan få en positiv effekt av pumpeinvesteringene Larvik 
kommune må utføre synes det ikke aktuelt å kreve en kapitalavgift i tillegg. Dersom 
dette imidlertid ikke er mulig å få til, må årlig kapitalavgift vurderes i tillegg til ordinær 
vannavgift etter forbruk. 
 
4. Anbefaling 
    
Med bakgrunn i ovenfor stående vurderinger anbefales at Vestfold Vann ser positivt 
på henvendelsen fra Larvik kommune vedrørende tilknytning forutsatt at Larvik 
kommune selv dekker alle investeringene. Dersom investeringene også dekker en 
naturlig andel av Vestfold Vanns reserve pumpekapasitet vil ikke årlig kapitalavgift 
innkreves. Dersom dette ikke er mulig, vil årlig kapitalavgift måtte beregnes. Salg av 
vann gjøres til ordinær vannavgift. 
 
Vestfold Vann har ingen leveranseforpliktelser til Larvik kommune. Larvik må selv 
bære all risiko ved at vann eventuelt ikke kan leveres når de ønsker eller har behov. 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Henvendelse fra Larvik kommune  
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EVENTUELT 

 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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