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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 sakliste godkjennes. 
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PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 22.04.16 

Vedlagt følger protokoll fra sist representantskapsmøte 22.04.16 
(2-16). Protokoll signeres i møtet. Det har ikke kommet merknader til protokollen. 
 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Protokoll representantskapsmøte 22.04.16. 
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VALG TIL UNDERSKRIVNING 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 STYREMØTER 26.05.16, 30.08.16, 13.10.16. 

Protokoll fra styremøtene 4-16, 5-16, 6-16 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 4-16 (26.05.16) 
2. Styreprotokoll 5-16 (30.08.16) 
3. Styreprotokoll 6-16 (13.10.16) 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Styret i Vestfold Vann IKS 
 
Dato: 26.05.2016 kl. 8:00-11:00. 
Sted: Andebuveien 3 på Sem 
Arkivsak: 16/00119 
  
Tilstede:  Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Kathrine Ebbesen Rør, Ranveig 

Rønningen Saaghus, Olav Bjørnli, Jarle Liverød 
  
Andre: Mike Halmer og Trond Løver sak 29-16 og Tanja Breyholtz. 
  
Protokollfører: Tanja Breyholtz 
  
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

24-16 16/00119-1 Protokoll fra møtet 14.03.16 2 

25-16 16/00119-2 Orientering fra daglig leder 2 

26-16 16/00119-3 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2016 2 

27-16 16/00119-4 HMS - personalforhold 2 

28-16 16/00119-5 Vestfold Vann 50 år - 2018 3 

29-16 16/00119-6 Sikring av bygg 3 

30-16 16/00119-7 Eventuelt 3 

 
Seierstad 
 
26.05.2016 
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24-16 Protokoll fra møtet 14.03.16 
 
Forslag til vedtak: 
Godkjennes 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Godkjennes. 
 
 

25-16 Orientering fra daglig leder 
 
Forslag til vedtak: 
Til orientering. 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Til orientering. 
 
 

26-16 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2016 
 
Forslag til vedtak: 
Til orientering. 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Til orientering. 
 
 

27-16 HMS - personalforhold 
 
Forslag til vedtak: 
Til orientering 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Til orientering. 
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28-16 Vestfold Vann 50 år - 2018 
 
Forslag til vedtak: 
Komite for markering av Vestfold Vanns 50 års jubileum ble nedsatt. 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Komite for markering av Vestfold Vanns 50 års jubileum ble nedsatt. 
 
 

29-16 Sikring av bygg 
 
Forslag til vedtak: 
Sikringsplan godkjennes. 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Sikringsplan godkjennes. 
 
 

30-16 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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MØTEPROTOKOLL  

Styret i Vestfold Vann IKS 
Dato: 30.08.2016 kl. 8:00 – 11:00 
Sted: Andebuveien 3 på Sem 
Arkivsak: 16/00162 
  
Tilstede:  Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Ranveig Rønningen Saaghus, Olav 

Bjørnli, Jarle Liverød 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Jan-Agnar Stålerød 

  
Forfall:  Kathrine Ebbesen Rør 
  
Andre: Mike Halmer og Tanja Breyholtz 
  
Protokollfører: Tanja Breyholtz 
  

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

31-16 16/00162-1 Protokoll 26.05.16 2 

32-16 16/00162-2 Orientering fra daglig leder 2 

33-16 16/00162-3 Regnskap 2. kvartal 2016. 2 

34-16 16/00162-4 Hovedplan Vann 2016 - 2028 2 

35-16 16/00162-5 Forurensningsanalyse - Farris 3 

36-16 16/00162-6 Forespørsel om tilgang til Vestfold Vanns fiber 3 

37-16 16/00162-7 Utvidet vannbehandling på Seierstad VBA - UV 4 

38-16 16/00162-8 Eventuelt 4 

    

 
Seierstad 
 
30.08.2016 
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31-16 Protokoll 26.05.16 
 
Forslag til vedtak: 
Godkjennes 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Godkjennes. 
 
 
 

32-16 Orientering fra daglig leder 
 
Forslag til vedtak: 
Til orientering. 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Til orientering. 
 
 

33-16 Regnskap 2. kvartal 2016. 
 
Forslag til vedtak: 
Til orientering. 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Til orientering. 
 
 

34-16 Hovedplan Vann 2016 - 2028 
 
Forslag til vedtak: 
Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak: 
Hovedplan vann datert 12.08.16 oversendes representantskapet for godkjenning. 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt, det tillegg for styrets innspill til justering som kom 
fram i møtet. 
 
Vedtak  
1. Hovedplan vann justeres med styrets innspill i møtet. 
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2. Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak: 
Hovedplan vann oversendes representantskapet for godkjenning. 
 
 

35-16 Forurensningsanalyse - Farris 
 
Forslag til vedtak: 
Forurensningsanalyse for Farris datert 23.08.16 tas til orientering. 
Forslag til beskyttelsesregime legges til grunn for Vestfold Vanns arbeid med 
beskyttelse av Farris som drikkevannskilde. 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Det utarbeides rapporteringspunkter i tilknytning 
til beskyttelsesregimet. 
 
Vedtak  
Forurensningsanalyse for Farris datert 23.08.16 tas til orientering. 
Forslag til beskyttelsesregime legges til grunn for Vestfold Vanns arbeid med 
beskyttelse av Farris som drikkevannskilde. Det utarbeides rapporteringspunkter i 
tilknytning til beskyttelsesregimet. 
 
 
 

36-16 Forespørsel om tilgang til Vestfold Vanns fiber 
 
Forslag til vedtak: 
Vestfold Vann kan leie ut ledig fiberpar til Gigafib for strekningen Bommestad – 
Gullkrona etter overdragelse av rettigheter for annen bruk av fiberen på gjeldende 
strekning. Det legges til grunn en fornuftig markedsmessig utleiepris og at Vestfold 
Vann tar forbehold ved utleie slik at sikkerheten ved alle tenkelige forhold ivaretas for 
Vestfold Vann. Styret ønsker saken til endelig vurdering når avtale er utarbeidet. 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt, men noen justeringer. 
 
Vedtak  
Vestfold Vann kan vurdere å leie ut ledig fiberpar til Gigafib for strekningen 
Bommestad – Gullkrona etter overdragelse av rettigheter for annen bruk av fiberen 
på gjeldende strekning. Det legges til grunn en fornuftig markedsmessig utleiepris og 
at Vestfold Vann tar forbehold ved utleie slik at sikkerheten ved alle tenkelige forhold 
ivaretas for Vestfold Vann. Avtaleforslag må styregodkjennes. 
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37-16 Utvidet vannbehandling på Seierstad VBA - UV 
 
Forslag til vedtak: 
Investering i UV-anlegg for Seierstad VBA legges inn i budsjett for 2017. 
Detaljprosjektering av anlegget gjennomføres høsten 2016. 
 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Investering i UV-anlegg for Seierstad VBA legges inn i budsjett for 2017. 
Detaljprosjektering av anlegget gjennomføres høsten 2016. 
 
 
 

38-16 Eventuelt 
 
 
Det var ingen saker under eventuelt. 
 
 
 
 
 
Vidar Ullenrød 
 

 
 
Erland Buøen 
 

 
 
Ranveig Rønningen Saaghus 
 

 
 
 

 

 
 
 

    

Olav Bjørnli       Jarle Liverød        Jan-Agnar Stålerød 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Styret i Vestfold Vann IKS 
 
Dato: 13.10.2016 kl. 8:00 
Sted: Andebuveien 3 på Sem 
Arkivsak: 16/00172 
  
Tilstede:  Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Kathrine Ebbesen Rør, Ranveig 

Rønningen Saaghus, Olav Bjørnli, Jarle Liverød 
  
Andre: Tanja Breyholtz 
  
Protokollfører: Tanja Breyholtz 
  

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

39-16 16/00172-1 Protokoll fra møtet 30.08.16 2 

40-16 16/00172-2 Orientering fra daglig leder 2 

41-16 16/00172-3 Investeringsbudsjett 2017 2 

42-16 16/00172-4 

Budsjett 2017 inkl. selvkostberegning og 
likviditetsoversikt. 
Økonomiplan 2017 – 2020.  
 

2 

43-16 16/00172-5 Sakliste representantskapsmøte 3 

44-16 16/00172-6 Styrets egenevaluering 3 

45-16 16/00172-7 Eventuelt 4 

 
Seierstad 
 
13.10.2016 
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39-16 Protokoll fra møtet 30.08.16 
 
Forslag til vedtak: 
Godkjennes. 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Godkjennes. 
 
 

40-16 Orientering fra daglig leder 
 
Forslag til vedtak: 
Til orientering. 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Godkjennes. 
 
 

41-16 Investeringsbudsjett 2017 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:  
Investeringsbudsjett for 2017 datert 29.09.16 godkjennes.  
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:  
Investeringsbudsjett for 2017 datert 29.09.16 godkjennes. 
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42-16 Budsjett 2017 inkl. selvkostberegning og likviditetsoversikt. 
Økonomiplan 2017 – 2020.  
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:  

1. Budsjett for 2017 datert 29.09.2016 godkjennes. 
2. Vannavgiften kr 4,13 pr m3 godkjennes. 
3. Låneopptak på 80 mill. kr godkjennes. Låneopptaket forutsettes godkjent av 

Fylkesmannen i Vestfold. 
4. Økonomiplan for 2017-2020 datert 06.10.16 godkjennes 

 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:  

1. Budsjett for 2017 datert 29.09.2016 godkjennes. 
2. Vannavgiften kr 4,13 pr m3 godkjennes. 
3. Låneopptak på 80 mill. kr godkjennes. Låneopptaket forutsettes godkjent av 

Fylkesmannen i Vestfold. 
4. Økonomiplan for 2017-2020 datert 06.10.16 godkjennes 

 

 
43-16 Sakliste representantskapsmøte 
 
Forslag til vedtak: 
Til orientering. 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Til orientering. 
 
 

44-16 Styrets egenevaluering 
 
Forslag til vedtak: 
Ingen. 
 
Behandling 
Styret startet egenevalueringen i møtet. Evalueringen fullføres i neste styremøte. 
 
Vedtak  
Endelig behandling utsettes til neste styremøte. 
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45-16 Eventuelt 
 
Forslag til vedtak: 
 
Ingen. 
 
 
Behandling 
Styret fremmet ønske om en redegjørelse med en påfølgende drøfting av 
lekkasjeletertjenestene Vestfold Vann yter overfor eierkommunene, herunder 
grensesnitt mellom eierkommunene og Vestfold Vann innen dette tjenesteområdet. 
 
 
Vedtak  
Administrasjonen forbereder en sak til styret om lekkasjetjenestene i Vestfold Vann, 
herunder grensesnitt mellom eierkommunene og Vestfold Vann innen dette 
tjenesteområdet. 
 
 
 
 
 
 
Vidar Ullenrød 
 

Erland Buøen 
 

Kathrine Ebbesen Rør 
 

   

      
 
 
Ranveig Rønningen Saaghus 
 

 
 
Olav Bjørnli 
 

 
 
Jarle Liverød 
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Saksbehandler Tanja Breyholtz 
 
  
 

   
 
 

HOVEDPLAN VANN 2016-2028 

Det vises til tidligere behandling av Hovedplan Vann 2016 -2028. 
 
Informasjonsmøte med eierkommunene ble avholdt for administrasjonen i våre 
eierkommuner 14.04.16. hvor innholdet i Hovedplan vann gjennomgått og 
kommentert. 
 
Orientering om innhold i hovedplanen ble i tillegg presentert i representantskapets 
møte den 22.04.16. 
 
Frist for å komme med eventuelle innspill til planen var satt til 30.06.16. Innspill fra 
Sandefjord kommune følger vedlagt (bilag1).  
 
Administrasjonen i Vestfold Vann oppfatter at det ble gitt generelt positive 
tilbakemeldinger på planens innhold i de møtene den er presentert. Innspillet fra 
Sandefjord kommune knyttet til å gjøre en total vurdering av bassengkapasitet og 
fordeling av denne mellom eierkommunen og Vestfold Vann oppfattes å være et 
faglig godt og riktig innspill. Dette er således søkt ivaretatt i revidert versjon av 
Hovedplan Vann (bilag 2). 
 
Ut fra en beredskapssituasjon er Vestfold Vann av den oppfatning at det er viktig å 
opprettholde målsetting og strategi relatert til økt bassengkapasitet. 
 
Investeringsposten er således valgt opprettholdt i langtidsplanen, men på et noe 
lavere investeringsnivå. Strategien om å igangsette utbygging av Orerød i 
inneværende planperiode er tatt ut av dokumentet, da en helhetlig plan vil vise hvor 
dette bør plasseres. 
 
Styret behandlet planen endelig den 30.08.16. 
 
Revidert hovedplan vann oversendes representantskapet for godkjenning. 
 

Forslag til vedtak: 
Hovedplan vann datert 30.08.16 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Innspill fra Sandefjord kommune – hovedplan vann datert 20.06.16. 
Revidert Hovedplan Vann datert 30.08.16.  
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INVESTERINGSBUDSJETT 2017 

 
1. Status 
Vestfold Vann er opptatt av at vannforsyningsanlegget skal være i så god stand som 
mulig for å trygge driftssikkerheten. Seierstad VBA har vært i drift i snart 50 år, og det 
er behov for rehabilitering av deler av anlegget. Det er gjort en vurdering av 
investeringsprosjekter for 2017, samt for perioden fram til 2021 (bilag 1). 
 
På bakgrunn av de vurderinger som er gjort foreslås følgende prosjekter for 
investeringsbudsjettet 2017: 
 
Diverse mindre investeringer / driftsmidler: 
Det vises til egen oversikt i bilag 2 som beskriver budsjetterte investeringer i 
driftsmidler i 2017. 
 
Hunstok-Akersvann: 
Det vises til tidligere beslutning om rehabilitering av vannledningen fra Hunstok til 
Akersvann. Siste del av etappe 2 vil bli gjennomført i 2017 ca. 39 mill. kr. Vestfold 
Vann har med dette skiftet ut den gamle PREMO-ledningen som ble anlagt i 
forbindelse med oppstarten av Vestfold Interkommunale Vannverk i 1968. Det 
fremmes ingen tillegg i dette budsjettet for 2017. 
 
Rehabilitering av Eikledningen: 
Rehabilitering av Eikledningen er kostnadsberegnet til ca.30,8 mill. kr. Prosjektet har 
så langt vært noe mer omfattende enn forventet ved budsjettering i fjor. Det vises til 
egen orientering vedrørende dette. Det budsjetteres således med ytterligere 6,3 mill. 
kr i 2017. 
 
Optimalisering Eidsfoss VBA inkl. nødstrøm: 
Nødstrømsforsyning fra Eidsfoss ble i 2016 budsjettert med ca. 11,3 mill. kr. I 
forbindelse med planlegging av nødstrømsaggregatene på Eidsfoss ble det 
gjennomført vurderinger av en helhetlig fremtidig utvikling av Eidsfoss knyttet til 
pumpekapasitet og UV-kapasitet. Ved å etablere kjeller under bygg for nødstrøm har 
man tilrettelagt for ombygging av pumpesalen med henhold til økt fleksibilitet og 
kapasitet. I budsjett for 2017 fremmes således forstander for bygging av kjeller samt 
etablering av nødstrømsaggregat. Budsjettert kostnad for dette er ca. 32,9 mill. kr 
hvorav ca. 11,3 ble godkjent i fjor. For 2017 budsjetteres derfor med ytterligere 
ca.14,2 mill. kr. 
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Sikringstiltak: 
Forsvarsbygg utarbeider tilbudsgrunnlag for sikring av vannbehandlingsanleggene jfr. 
tidligere orientering. Det budsjetteres med 20,5 mill. kr for 2017 og 2018. 
 
Inntak Farris: 
Rehabilitering av inntaket er påkrevet da dette er uendret siden oppstarten i 1968. 
Lukene lekker og bjelkeføringene til sikringsanordningene er rustet opp. 
Strømforsyning til inntaket er under utførelse. Prosjektet ble budsjettert med 2 mill. kr 
og det budsjetteres med ytterligere ca. 4,5 mill kr til rehabilitering av inntaket. 
 
Fiberkabel: 
Det er gjennomført et større prosjekt for å sikre redundans i Vestfold Vanns 
kommunikasjonsnett. Dette gir en mer stabil kommunikasjon for drift og styring av 
vannverket. Det er i dag ikke fiber på strekningen fra Gullkrona – Frodeåsen. Det 
budsjetteres med 2,5 mill. kr for hele strekningen, men fremmes en investering på 
deler av strekningen fra Kjelle - Frodeåsen på 1 mill. kr for 2017. 
 
UV – Seierstad VBA: 
Det vises til styrets beslutning i sak 37/16 vedrørende investering i UV-anlegg på 
Seierstad VBA. Det budsjetteres med 43,5 mill. kr i 2017. 
Utviklingsplan Seierstad VBA: 
 
Det vises til pågående prosess for å avklare fremtidig vannbehandling ved Seierstad 
VBA. Det budsjetteres med 0,6 mill. kr til planlegging 
Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak: 
 
 

Forslag til vedtak: 
Investeringsbudsjett for 2017 datert 29.09.16 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
1. Investeringsbudsjett 2017 datert 29.09.16 
2. Driftsmidler 2017 datert 29.09.16 
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BUDSJETT 2017 INKL. SELVKOSTBEREGNING, 
LIKVIDITETSOVERSIKT OG ØKONOMIPLAN 2017-2020. 

Kommentarer til budsjett 2017. 

Grunnlaget for budsjettet 2017 er basert på de forventede driftskostnader samt investeringer 
som vil påvirke driftsresultatet.  

Det er forutsatt salg av 24 mill. m3 drikkevann i 2017 ved beregning av vannavgiften. Det 
budsjetteres med en fordeling mellom Seierstad vannverk og Eidsfoss 
vannbehandlingsanlegg på henholdsvis 40 % og 60 %.  

Budsjettet for 2017 er utarbeidet med bakgrunn i hver enkelt avdelingssjefs vurdering av 
aktivitet for kommende år samt vurderinger fra daglig leder.  

Inntekter: 

Vannavgiften fremkommer på bakgrunn av budsjettert selvkostberegning. Forventet salg av 
vann er fordelt mellom kommunene på bakgrunn av salget i 2015 som vist i nedenfor 
stående tabell. 

 

  Sandefjord Stokke Nøtterøy Tønsberg Re Horten Tjøme Holmestrand Hof Andebu VIV total  

2015 6 484 198 
1 308 

416 
2 560 

862 
6 040 

635 
515 
173 

2 761 
723 

823 
276 1 685 649 

175 
294 70 363 22 425 589 

% 28,91 5,83 11,42 26,94 2,30 12,32 3,67 7,52 0,78 0,31        

2017 6 939 428 
1 400 

275 
2 740 

650 
6 464 

724 
551 
341 

2 955 
613 

881 
075 1 803 992 

187 
601 75 303 24 000 000 

 

Selvkostberegningen viser en vannavgift på kr 4,13 pr. m3 for 2017. Totalt gir dette en 
inntekt på 99,2 mill. kr etter selvkostberegningen. Det er benyttet 2,25 % selvkostrente. 
Denne er fastsatt med utgangspunkt i en forventet 3-årig swap-rente på 1,75 % for neste år + 
0,5 %. Vannavgiften ble i budsjettet for 2016 satt til 3,81 kr/m3.  

Økningen skyldes i hovedsak effekten av noe høyere selvkostrente samt økningen i investert 
kapital.  

Kommunene Horten, Re og Tønsberg dekker sin selvkostandel for SSÅ-ledningen med kr 4 
245’.  

Direkte kostnader: 

Direktekostnader består av kjøp av råvann, kjemikaliekostnad, kraftkostnader samt 
kostnader i forbindelse med vannanalyser/drikkevannskontroll. Kjemikaliekostnad er 
budsjettert i forhold til forventet leveranse fordelt mellom de to vannverkene. Kraftkostnaden 
er budsjettert med kr 0,45 pr. kWh. Nettleie og avgifter er budsjettert i henhold til erfart 



  
2 

kostnadsbilde. Kostnadene budsjetteres på tilsvarende nivå i 2017 som i budsjett 2016 med 
noen mindre korreksjoner. 

 

Lønn- og sosiale kostnader: 

Det budsjetteres med personalkostnader på kr 28 069’ med totalt ca. 30 årsverk i 
virksomheten. Det er ansatt en ny medarbeider innen mekanisk vedlikehold. I 
administrasjonsavdelingen er kvalitetsleder ansatt. Det budsjetteres med en overlapp innen 
kontorfunksjonen i forbindelse med AFP-avgang i tillegg til videre budsjettering med en 50 % 
stilling knyttet til tinglysning mm. Anleggsavdelingen budsjetteres med en prosjektlederstilling 
mindre enn i 2016 mens anleggskontrollør tilbys fast stilling i 100 %. Det er lagt inn en ny 
engasjementsstilling i anleggsavdelingen innen elektro/automasjon.  

Det er ingen endringer i lekkasjeleteravdelingen. 

Lønnsregulering for 2016 er budsjettert med 2,5 % fra og med 1/5-17. Pensjonskostnader er 
budsjettert noe høyere enn i 2016. Aktuarberegnet prognose for 2017 foreligger ikke enda. 

 

Øvrige driftskostnader: 

Øvrige driftskostnader 19,3 mill. kr er budsjettert på tilsvarende nivå som 2015.  

Innenfor «leie av maskiner og utstyr» inngår alle våre faste dataavtaler/lisenser samt 
serviceavtaler.  

Innenfor «anskaffelse av verktøy og utstyr» inngår all videreutvikling av IT-programvare 
(styringssystem og kommunikasjon) i tillegg til øvrige anskaffelser.  

Innenfor «reparasjoner og vedlikehold» budsjetteres vedlikeholdskostnader for anleggene. 
Budsjettet er noe høyere i 2017 enn i 2016. Dette skyldes i hovedsak rehabiliteringsbehov 
ved Seierstad VBA samt 10-års service på utstyr ved Eidsfoss VBA. 

De øvrige kostnadene innenfor øvrige driftsutgifter budsjetteres med mindre eller ingen 
økninger i forhold til budsjett for 2016. Budsjettreserve er satt til kr 600’. 

Driftskostnader anleggsavdelingen reduserer Vestfold Vanns driftsbudsjett. Kostnadene 
aktiveres på de ulike prosjekter anleggsavdelingen arbeider med i henhold til den timesats 
som er beregnet (se nedenfor) samt forventet fordeling av avdelingens ressurser 2017. Disse 
er noe lavere i 2017 sammenliknet med 2016 og skyldes at en prosjektleder slutter i Vestfold 
Vann 01.01.17. 

Avskrivninger: 

Avskrivningen for maskiner og utstyr er budsjettert til 3,9 mill. kr. For anlegg 31,4 mill. kr.  

Finans: 

Det er budsjettert med en forventet lånerente på 1,70 %.  

Resultat: 

Budsjettet for 2017 gir et positivt resultat 4,40 mill. kr.  

Timepris for medarbeidere i anleggsavdelingen er beregnet i henhold til selvkostprinsippet og 
tilsvarer kr 914,- pr time for anleggsavdelingen og kr 671,- pr time for medarbeidere i 
lekkasjeavdelingen.  
 
Likviditet: 

Det er i likviditetsbudsjettet for 2017 forutsatt investeringer i henhold til forrige sak.  Det er 
dessuten hensyntatt resultat av selvkostavvik fra 2016 med utbetaling fra eierkommunene i 
juni. 
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Likviditetsbudsjettet er satt opp med låneopptak på 80 mill. kr i løpet av 2017.  

Vedlagte balanseprognose for utgangen av 2017 viser anleggsmidler tilsvarende 921 mill. kr 
finansiert med langsiktig lån på 719 mill. kr. 
 
 
Økonomiplan 2017-2020 

Det er forutsatt en prisøkning og lønnsøkning på 3,0 % i økonomiplanen frem til 2020.  Alle 
investeringer forutsettes fullfinansiert. Rentekostnaden i selvkostberegningen er satt til 2,50 
% (2018), 2,75 % (2019) og 3 % (2020). Dette gir seg utslag i høyere vannavgift for 
kommende år tilsvarende hhv 4,48 (2018) 4,69 (2019) og 5,05 (2020).   

 

Lånerente. 

Lånerenten har stor betydning for Vestfold Vanns resultat da inntektene fastsettes i henhold 
til selvkostrenten. Lånerenten og selvkostrenten vil sjelden være lik og de siste årene har 
selvkostrenten ligget noe over rentekostnaden Vestfold Vann har på lån i Kommunalbanken. 
Dette har også medført en økning i annen egenkapital. Fram til nå har Vestfold Vann valgt å 
benytte flytende rente ved opptak av lån. Dette anbefales også videre i 2017, men drøftes i 
styret.  

Det er utarbeidet to alternative økonomiplaner hvor renten er endret med henholdsvis en 
reduksjon og økning på 0,5 % for både selvkostrente og lånerente. Dette for å vise 
budsjettets følsomhet overfor renteendring.  
 
Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Budsjett for 2017 datert 29.09.2016 godkjennes. 
2. Vannavgiften kr 4,13 pr m3 godkjennes. 
3. Låneopptak på 80 mill. kr godkjennes. Låneopptaket forutsettes godkjent av 

Fylkesmannen i Vestfold. 
4. Økonomiplan for 2017-2020 datert 29.09.2016 godkjennes 

 
Vedlegg:  
1. Budsjett 2017 
2. Likviditetsoversikt 
3. Selvkostberegning 
4. Økonomiplan 2017-2020 
5. Følsomhetsanalyse rente – økonomiplan 2017-2020 
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VALG AV KVINNELIG VARAREPRESENTANT TIL STYRET I EVIKS 

Valg til styrende organer til EVIKS er utført for perioden 2016 til og med 2019.  
 
Ved valg for denne perioden ble kvinnelig representasjon i styret mangelfull. 
 
Vestfold Vann må således velge ny kvinnelig vararepresentant til styret i EVIKS i 
stede for Erland Buøen som i dag er valgt som vararepresentant fra Vestfold Vann. 
 
Forslag til kandidat fremmes i møtet av representantskapets leder. 
 
 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Ingen 
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GODKJENNING AV REVIDERT SELSKAPSAVTALE 

 
Revidert selskapsavtale fremlegges for godkjenning (bilag 1) med bakgrunn i endret 
eierstruktur som følge av kommunesammenslåing. 
 
Andebu, Sandefjord og Stokke kommunes eierandel (med unntak av en andel for 
Vear) er summert til ny eierandel for Sandefjord kommune. Vear i Stokke (15 % av 
eierandelen til Stokke) er lagt til Tønsberg kommune.  
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Revidert selskapsavtale datert 08.12.16. godkjennes. 
 
 
 
Vedlegg:  
Revidert selskapsavtale 08.12.16. 



Selskapsavtale for Vestfold Vann IKS 

§ 1 Navn 

Selskapets navn er Vestfold Vann IKS. 

 

§ 2 Selskapets deltakere 

Selskapets deltakere er: 

Horten kommune 

Holmestrand kommune 

Hof kommune 

Nøtterøy kommune 

Re kommune 

Sandefjord kommune 

Tjøme kommune 

Tønsberg kommune 

 

§ 3 Hovedkontor 

Selskapets hovedkontor er i Larvik kommune. 

§ 4 Selskapets formål 

Selskapets formål er på en kostnadseffektiv måte å levere tilstrekkelige mengder med drikkevann av offentlig 

godkjent kvalitet til eierkommunene på like vilkår fra egne vannverk i Farris og Eikeren. 

Dersom vannverkenes kapasitet er tilstrekkelig, kan selskapet selge vann til jordvanning eller selge drikkevann 

til kunder utenfor eierkommunenes forsyningsområder. 

Selskapet kan, når det fremmer selskapets og eiernes formål, inngå samarbeid med andre virksomheter og 

delta på eiersiden i selskaper og interkommunale selskaper med begrenset ansvar. 

§ 5 Eierandel / ansvarsfordeling 

Kommunene skal ha følgende eierandeler i selskapet: 

Horten kommune  15,75 % 
Holmestrand kommune  5,12 % 
Hof kommune   0,62 % 
Nøtterøy kommune  12,68 % 
Re kommune   0,60 % 
Sandefjord kommune  33,11 % 
Tjøme kommune   2,17 % 
Tønsberg kommune  29,95 % 
 

Den enkelte deltaker hefter med hele sin formue for sin aktuelle eierandel av selskapets samlede forpliktelser. 

 

§ 6 Deltakernes innskuddsplikt 



Eierkommunene har ingen særskilt innskuddsplikt, men er forpliktet til å innbetale den årlige fastsatte vannpris 

etter målt eller stipulert vannforbruk til drift, vedtatte fondsopplegg, nedbetaling av lån og nye investeringer. 

§ 7 Representantskapet 

Selskapets øverste organ er representantskapet. Representantskapet skal bestå av 8 medlemmer. 

Representantskapets medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnes av de respektive 

kommunestyrer for fire år av gangen i samsvar med den normale valgperiode. Representantskapet velger selv 

sin leder og nestleder. 

Kommunene har følgende stemmeandel: 

Medlem oppnevnt av Horten kommune stemmer for 15,75 % av samtlige stemmer. 

Medlem oppnevnt av Holmestrand kommune stemmer for 5,12 % av samtlige stemmer. 

Medlem oppnevnt av Hof kommune stemmer for 0,62 % av samtlige stemmer. 

Medlem oppnevnt av Nøtterøy kommune stemmer for 12,68 % av samtlige stemmer. 

Medlem oppnevnt av Re kommune stemmer for 0,60 % av samtlige stemmer. 

Medlem oppnevnt av Sandefjord kommune stemmer for 33,11 % av samtlige stemmer. 

Medlem oppnevnt av Tjøme kommune stemmer for 2,17 % av samtlige stemmer 

Medlem oppnevnt av Tønsberg kommune stemmer for 29,95 % av samtlige stemmer 

 

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til stede og disse 

representerer minst 2/3 av stemmene. Representantskapets beslutninger treffes med alminnelig flertall når 

unntas endringer av selskapsavtalen og særbestemmelser for levering av vann. Jfr. §14. 

§8 Representantskapets oppgaver 

1. Fastsette resultatregnskap og balanse for foregående år, herunder anvendelse av overskudd eller 

dekning av underskudd. 

2. Vedta selskapets budsjett for kommende år samt økonomiplan for fire år. 

3. Velge en valgkomite på tre medlemmer som skal innstille på valg fem eiervalgte styremedlemmer med 

tre varamedlemmer i nummerrekkefølge, for fire år herunder styreleder og nestleder. 

4. Velge fem styremedlemmer og tre varamedlemmer i nummerrekkefølge for fire år. 

5. Velge styreleder, nestleder og revisor. 

6. Fastsette godtgjørelse til styrets og representantskapets medlemmer og revisor. 

7. Vedtak om låneopptak og pantsettelse av selskapets eiendeler og eiendommer i henhold til godkjent 

selskapsavtale. 

8. Vedtak om å avhende fast eiendom eller andre større kapitalgjenstander eller å foreta investeringer 

som er av vesentlig betydning for selskapet. 

9. Behandle andre saker som etter lov eller selskapsavtale hører under representantskapet, eller andre 

saker som styret ønsker å legge frem til behandling. 

§ 9 Styret 

Selskapets styre skal bestå av seks medlemmer. Fem styremedlemmer er eiervalgte og skal ha tre 

varamedlemmer i nummerrekkefølge. Styremedlemmene skal tjenestegjøre i fire år. Ett styremedlem med et 

varamedlem velges av og blant de ansatte. 

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede. 

Styrets beslutning kan treffes med simpelt flertall blant de fremmøtte. De som stemmer for beslutningen må 

utgjøre mer enn 1/3 av samtlige styremedlemmer. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 



Selskapets firma tegnes av styrets leder eller i dennes fravær av to styremedlemmer, i begge tilfelle sammen 

med daglig leder. 

Styrets oppgaver: 

1. Ansvar for tilfredsstillende organisering og drift av selskapets virksomhet. 

2. Virksomheten skal drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og 

andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet. 

3. Sørge for at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. 

4. Styret ansetter/sier opp daglig leder og oppretter ansettelseskontrakt. 

§ 10 Daglig leder 

Daglig leder står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret 

har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av uvanlig 

stor betydning. Daglig leder 

skal minst hver tredje måned, muntlig eller skriftlig, gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og 

resultatutvikling. 

§ 11 Offentlighet og innsyn 

Forvaltningsloven og Offentlighetsloven gjelder for selskapets virksomhet. 

§ 12 Låneopptak 

Selskapet skal kunne ta opp lån innenfor en ramme av 750 mill. kroner. Vedtak om låneopptak skal treffes av 

Representantskapet og godkjennes av departementet eller fylkesmannen dersom denne myndighet er 

delegert. 

§ 13 Regnskap og revisjon 

Styret har plikt til å kontrollere at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av selskapet. 

Regnskap skal føres etter regnskapsloven, og fastsettes av representantskapet. 

§ 14 Endring av selskapsavtalen og særbestemmelser for levering av vann 

Beslutning om endring av selskapsavtalen og særbestemmelser for levering av vann kan treffes av 

representantskapet med 3/4 flertall av stemmene i representantskapet. 

Forslag til endring av selskapsavtalen og særbestemmelser for levering av vann skal oversendes 

eierkommunene til behandling før behandling i representantskapet. 

§ 15 Uttreden 

Den enkelte eierkommune kan etter år 2030 si opp sitt deltakerforhold i selskapet og kreve seg utløst av dette 

med ett års skriftlig varsel. Representantskapet eller hver av de øvrige deltakerne kan bringe spørsmålet om 

uttreden inn for departementet innen en måned etter at selskapet har mottatt melding om uttreden. 

§ 16 Ikrafttredelse 

Vestfold Vann IKS er et interkommunalt selskap organisert etter lov om interkommunale selskap og er en 

videreføring av Vestfold interkommunale vannverk tidligere organisert etter kommuneloven § 27. 

Denne selskapsavtalen er sist revidert 08.12.16 og erstatter tidligere avtaler. 



§ 17 Øvrige bestemmelser 

For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldene bestemmelser i lov om interkommunale selskap. 
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STYREHONORAR PERIODEN 2016 TIL OG MED 2019. 

 
 
Godtgjørelse for styret i perioden 2012 til og med 2015 har vært følgende jfr. 
beslutning i representantskapet sak 14-12: 
 
Styreleder  kr 45 000,- 
Styremedlemmer  kr 22 500,- 
Møtegodtgjørelse kr   1 100,- * 
 
*Gjelder for varamedlemmer i styret samt møter utover styremøter. Utgiftsdekning: 
styremedlemmer får godtgjort reise (herunder kjøregodtgjørelse), diett og 
overnattingsutgifter i samsvar med det til enhver tid gjeldende reiseregulativ for 
offentlig sektor. 
 
Forslag til honorar fremmes av representantskapets leder. 
 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Ingen. 
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ORIENTERING FRA VIRKSOMHETEN 

 
Vestfold Vann har levert 17,7 mill. m3 pr 3. kvartal i år. Dette er ca. 3 % høyere enn i 
2015. Det har ikke vært avvik i vannleveransen. Lekkasjeleterne jobber 
forebyggende i godt samarbeid med eierkommunene. Akutte hendelser meldes etter 
behov.  
 
Rehabilitering av vannledningen over Eik gjennomføres etter revidert fremdriftsplan. 
Samhandlingen med Tønsberg kommune i forbindelse med gjennomføringen av 
prosjektet er god. 
 
Ny hovedvannledning fra Akersvann til nye Stokke pumpestasjon er trykkprøvd og 
godkjent. Vannleveranse til Stokke kommune er under omlegging for å få tilgang til 
siste etappe av utskiftningen av den gamle PREMO-ledningen. Strekningen sør for 
Stokke sentrum skal skiftes ut denne vinteren (2016-2017). 
 
Arbeidet med fysisk sikring samt adgangskontroll ved Vestfold Vann pågår. 
Kravspesifikasjon vil foreligge i løpet av 2016. Tiltak planlegges gjennomført neste 
år. 
 
Vestfold Vann har behandlet saker knyttet til vår restriksjonssone for 
hovedvannledningen samt aktuelle plansaker der tiltak ønskes i nedbørfeltet til 
drikkevannskildene. Av aktuelle saker kan nevnes motorbane ved Hakavik, 
hensynssoner Eikeren, Klova industriområde samt innspill til revisjon av RPBA i 
Vestfold. Egen forurensningsanalyse for Farris er utarbeidet av NIVA i 2016. 
 
 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Til orientering. 
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EVENTUELT 

 
 
 

Forslag til vedtak: 
 
Ingen. 
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