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Vestfold Vann IKS
Representskapet
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/00088-1
Tanja Breyholtz

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.
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Vestfold Vann IKS
Representskapet
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/00088-2
Tanja Breyholtz

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET 3-16.
Vedlagt følger protokoll fra sist representantskapsmøte 08.12.16 (3-16).
Det har ikke kommet merknader til protokollen.
Forslag til vedtak:
Til orientering.
Vedlegg:
Protokoll representantskapsmøte 08.12.16
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MØTEPROTOKOLL
Representantskapet i Vestfold Vann IKS
Dato:
Sted:
Arkivsak:

08.12.2016 kl. 9:00
Sandefjord Motorhotell
16/00194

Tilstede:

Bjørn Ole Gleditsch, Petter Berg, Bjarne Sommerstad, Roar
Jonstang, Mette Måge Olsen, Thorvald Hillestad, Bente K Bjerke,
Are Karlsen, Alf Johan Svele.

Møtende
varamedlemmer:

Nils Ingar Aabol

Forfall:

Erlend Larsen

Andre:

Vidar Ullenrød, Terje Fuglevik og Tanja Breyholtz.

Protokollfører:

Tanja Breyholtz

SAKSKART

Side

Saker til behandling
13-16

16/00194-1

Godkjenning av innkalling og sakliste

2

14-16

16/00194-2

Protokoll fra representantskapsmøte 22.04.16

2

15-16

16/00194-3

Valg til underskrivning av protokoll

2

16-16

16/00194-4

Protokoll styremøter 26.05.16, 30.08.16, 13.10.16.

2
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16/00194-5
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3

18-16

16/00194-6
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16/00194-7
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16/00194-8
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21-16

16/00194-9
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23-16

16/00194-11

Orientering fra virksomheten
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24-16

16/00194-12

Eventuelt

5

Seierstad, 08.12.2016
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13-16 Godkjenning av innkalling og sakliste
Forslag til vedtak:
Innkalling og sakliste godkjennes.
Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Innkalling og sakliste godkjennes.

14-16 Protokoll fra representantskapsmøte 22.04.16
Forslag til vedtak:
Godkjennes.
Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Godkjennes.

15-16 Valg til underskrivning av protokoll
Forslag til vedtak:
Ingen.
Behandling
Representantskapet valgte to representanter til å underskrive protokollen sammen
med Bjørn Ole Gledisch.
Vedtak
Enstemmig valgt ble Bjarne Sommerstad og Mette Måge Olsen.

16-16 Protokoll styremøter 26.05.16, 30.08.16, 13.10.16.
Forslag til vedtak:
Til orientering.
Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Til orientering.
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17-16 Hovedplan Vann 2016-2028
Forslag til vedtak:
Hovedplan vann datert 30.08.16 godkjennes.
Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Godkjennes.

18-16 Investeringsbudsjett 2017
Forslag til vedtak:
Investeringsbudsjett for 2017 datert 29.09.16 godkjennes.
Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Investeringsbudsjett 2017 datert 29.09.16 godkjennes.

19-16 Budsjett 2017 inkl. selvkostberegning, likviditetsoversikt og
økonomiplan 2017-2020.
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 06.10.2016 godkjennes.
Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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 06.10.2016 godkjennes.
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20-16 Valg av kvinnelig vararepresentant til styret i EVIKS
Forslag til vedtak:
Ingen
Behandling
Kathrine E. Rør ble av representantskapets leder foreslått som ny vara for
styrerepresentant i EVIKS i stede for Erland Buøen.
Vedtak
Kathrine E. Rør ble valgt som vararepresentant for styret i EVIKS.

21-16 Godkjenning av revidert selskapsavtale
Forslag til vedtak:
Revidert selskapsavtale datert 08.12.16. godkjennes.
Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Revidert selskapsavtale datert 08.12.16. godkjennes.

22-16 Styrehonorar perioden 2016 til og med 2019.
Forslag til vedtak:
Ingen.
Behandling
Representantskapet drøftet styrehonorar for perioden 2016 til og med 2019.
Vedtak
For perioden 2016 til og med 2019 gjelder følgende honorar:
Styreleder:
kr 60 000,Styremedlem:
kr 30 000,Møtegodtgjørelse: kr 1 500,-*
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 reiseregulativ for offentlig sektor.
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23-16 Orientering fra virksomheten
Forslag til vedtak:
Til orientering.
Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Til orientering.

24-16 Eventuelt
Forslag til vedtak:
Ingen.
Behandling
Representantskapet drøftet ytterligere behov for å sette kildebeskyttelse på
dagsorden.
Vedtak
Representantskapet oppfordret styret til å sette ytterligere på dagsorden beskyttelse
av drikkevannskildene.

Bjørn Ole Gleditsch

Bjarne Sommerstad
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Mette Måge Olsen

Vestfold Vann IKS
Representskapet
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/00088-3
Tanja Breyholtz

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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Vestfold Vann IKS
Representskapet
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/00088-4
Tanja Breyholtz

PROTOKOLL FRA STYREMØTENE 01-17 (25.01.17) 02-17 (15.02.17)
OG 03-17 (14.03.17)
Protokoll fra styremøtene 1-17, 2-17, 3-17 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:
Protokoll 25.01.17
Protokoll 15.02.17
Protokoll 14.03.17
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MØTEPROTOKOLL
Styret i Vestfold Vann IKS
Dato:
Sted:
Arkivsak:

25.01.2017 kl. 8:00
Seierstad Vannbehandlingsanlegg
17/00033

Tilstede:

Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Kathrine Ebbesen Rør, Ranveig
Rønningen Saaghus, Olav Bjørnli, Jarle Liverød

Andre:

Tanja Breyholtz. Astrid Berg Aanes og Mike Halmer deltok ved
behandling av sak 4-17 og 5-17. Kari Røed og Torbjørn
Engstrøm deltok under sak 6-17.

Protokollfører:

Tanja Breyholtz

SAKSKART

Side

Saker til behandling
1-17

17/00033-1

Protokoll fra styremøtet 01.12.16.

2

2-17

17/00033-2

Orientering fra daglig leder

2

3-17

17/00033-3

Ny drikkevannsforskrift

2

4-17

17/00033-4

Sikkerhets- og beredskapsforhold

2

5-17

17/00033-5

Kildebeskyttelse - drøftingssak

3

6-17

17/00033-6

Eventuelt

3

Seierstad
25.01.2017
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1-17 Protokoll fra styremøtet 01.12.16.
Forslag til vedtak:
Godkjennes.
Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Godkjennes.

2-17 Orientering fra daglig leder
Forslag til vedtak:
Til orientering.
Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Til orientering.

3-17 Ny drikkevannsforskrift
Forslag til vedtak:
Til orientering.
Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Til orientering.

4-17 Sikkerhets- og beredskapsforhold
Forslag til vedtak:
Til orientering.
Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Til orientering.
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5-17 Kildebeskyttelse - drøftingssak
Forslag til vedtak:
Ingen.
Behandling
Styret drøftet saken. Det forberedes en sak til styret knyttet til holdningsskapende
arbeid vedrørende beskyttelse av våre drikkevannskilder.
Vedtak
Det forberedes en sak til styret knyttet til holdningsskapende arbeid vedrørende
beskyttelse av våre drikkevannskilder.

6-17 Eventuelt
Forslag til vedtak:
Ingen
Behandling
Tilgang til styredokumenter via Ipad ble gjennomgått.
Vedtak
Til orientering

Vidar Ullenrød

Ranveig Rønningen Saaghus

Erland Buøen

Olav Bjørnli
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Kathrine Ebbesen Rør

Jarle Liverød

MØTEPROTOKOLL
Styret i Vestfold Vann IKS
Dato:
Sted:
Arkivsak:

15.02.2017 kl. 8:00
Telefonmøte
17/00051

Tilstede:

Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Kathrine Ebbesen Rør, Ranveig
Rønningen Saaghus, Olav Bjørnli, Jarle Liverød

Andre:

Morten Mobråthen, Tanja Breyholtz

Protokollfører:

Tanja Breyholtz

SAKSKART

Side

Saker til behandling
7-17

17/00051-1

Protokoll fra møtet 25.01.17.

2

8-17

17/00051-2

Regnskap 4. kvartal

2

9-17

17/00051-3

Utkast til årsregnskap 2016

2

10-17

17/00051-4

Utkast til styrets beretning

2

11-17

17/00051-5

Eventuelt

3

Seierstad
15.02.2017
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7-17 Protokoll fra møtet 25.01.17.
Forslag til vedtak:
Godkjennes.
Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Godkjennes.

8-17 Regnskap 4. kvartal
Forslag til vedtak:
Til orientering.
Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Til orientering.

9-17 Utkast til årsregnskap 2016
Forslag til vedtak:
Utkast til årsregnskap 2016 godkjennes.
Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Utkast til årsregnskap 2016 godkjennes.

10-17 Utkast til styrets beretning
Forslag til vedtak:
Styret godkjente utkast til beretning 2016.
Behandling
Styret godkjente enstemmig utkast til beretning for 2016, med innspill om enkelte
justeringer.
Vedtak
Styret godkjente utkast til beretning 2016 med styrets innspill til justeringer.
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11-17 Eventuelt
Årsrapport 2016 utarbeides i digital form.

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:
Sted:
Arkivsak:

14.03.2017 kl. 8:00
Andebuveien 3 på Sem
17/00074

Tilstede:

Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Ranveig Rønningen Saaghus,
Olav Bjørnli, Jarle Liverød

Møtende
varamedlemmer:

Jan-Agnar Stålerød

Forfall:

Kathrine Rør

Andre:

Morten Mobråthen sak 18-17, 19-17, 20-1, Roy Bjelke og Børge
Bjørndahl sak 21-17 og Tanja Breyholtz

Protokollfører:

Tanja Breyholtz

SAKSKART

Side

Saker til behandling
12-17

17/00074-1

Protokoll fra møtet 15.02.17 samt 25.01.17

2

13-17

17/00074-2

Orientering fra daglig leder.

2

14-17

17/00074-3

Overvåkning vannkilder 2016

2

15-17

17/00074-4

Sakliste til representantskapet

2

16-17

17/00074-5

Planlagte driftsaktiviteter 2017

3

17-17

17/00074-6

Administrasjonens orientering 2016

3

18-17

17/00074-7

Årsregnskap 2016

3

19-17

17/00074-8

Styrets beretning 2016

3

20-17

17/00074-9

Revisors gjennomgang

4

21-17

17/00074-10

Arbeidet i lekkasjeleteravdelingen

4

22-17

17/00074-11

Eventuelt

4

Seierstad, 14.03.2017
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12-17 Protokoll fra møtet 15.02.17 samt 25.01.17
Forslag til vedtak:
Godkjennes.
Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Godkjennes.

13-17 Orientering fra daglig leder.
Forslag til vedtak:
Til orientering.
Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Til orientering.

14-17 Overvåkning vannkilder 2016
Forslag til vedtak:
Til orientering.
Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Til orientering.

15-17 Sakliste til representantskapet
Forslag til vedtak:
Til orientering.
Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Til orientering.

2

16-17 Planlagte driftsaktiviteter 2017
Forslag til vedtak:
Til orientering.
Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Til orientering.

17-17 Administrasjonens orientering 2016
Forslag til vedtak:
Til orientering.
Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Til orientering.

18-17 Årsregnskap 2016
Forslag til vedtak:
Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
1. Årsregnskapet godkjennes.
2. Årets overskudd kr 50 036 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 50 036 overføres annen egenkapital.
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19-17 Styrets beretning 2016
Forslag til vedtak:
Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Styrets beretning for 2016 godkjennes.
Behandling
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Styrets beretning for 2016 godkjennes.

20-17 Revisors gjennomgang
I tråd med lovbestemmelsene hadde styret sin årlige gjennomgang med revisor uten
deltakelse fra daglig leder eller administrasjonen for øvrig.

21-17 Arbeidet i lekkasjeleteravdelingen
Forslag til vedtak:
Ingen.
Behandling
Styret drøftet Vestfold Vanns lekkasjesøkertjeneste herunder grensesnittet mot
eierkommunene.
Vedtak
Styret drøftet Vestfold Vanns lekkasjesøkertjeneste herunder grensesnittet mot
eierkommunene.

22-17 Eventuelt
Flytende rente velges ved låneopptak i 2017.

Vidar Ullenrød

Erland Buøen

Ranveig Rønningen
Saaghus

Olav Bjørnli

Jarle Liverød

Jan-Agnar Stålerød
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Vestfold Vann IKS
Representskapet
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/00088-5
Tanja Breyholtz

ÅRSRAPPORT 2016
Selskapets inntekter var i 2016 88,8 mill. kr. Inntekten i 2015 var 81,6 mill. kr.
Økningen skyldes i hovedsak økte driftskostnader, høyere selvkostrente og en økning i
investert kapital. Andre inntekter er i hovedsak salg av driftsmidler og
undervisning. Vannavgiften var i 2016 kr 3,68 pr m3. For 2015 var denne 3,42 kr pr m3.
Direktekostnader er høyere i 2016 sammenliknet med 2015. Dette skyldes i hovedsak noe
høyere kraftkostnader og nettleie. Lønnskostnader har økt i 2016 sammenliknet med 2015.
Dette skyldes i hovedsak rekruttering av kvalitetsleder for virksomheten i tillegg til naturlig
lønnsutvikling. Øvrige kostnader er høyere i 2016 sammenliknet med 2015 og skyldes i
hovedsak avsetning til kommunalt ledningsnett over Eik med 1,9 mill. kr i tillegg til uforutsette
kostnader i forbindelse av leie av nødstrømsaggregat på Eidsfoss VBA på 0,6 mill. kr i 2016.
I 2016 har det blitt gjennomført flere vedlikeholdsoppgaver ved begge
vannbehandlingsanleggene enn i 2015.
Årets resultat kr 50 036 overføres annen egenkapital. Årets resultat skyldes rentedifferanse
mellom faktisk lånerente og selvkostrente. Selvkostrente i 2016 var 1,68 % og i 2014 var
denne 1,94 %.
Selskapets totale eiendeler i 2016 var 882,1 mill. kr hvorav anleggsmidler
(vannledninger mm) utgjorde 814,4 mill. kr og anleggsmidler under utførelse 11,6
mill. kr. Totale eiendeler var 835,8 mill. kr i 2015. Dette er en økning på 5,5 %.
Samlede investeringer i anlegg for 2016 beløper seg til 89,5 mill. kr. Dette er i
hovedsak investeringer i forbindelse med rehabilitering av hovedvannledning for
strekningen Akersvann – nye Stokke pumpestasjon samt ny ledning over Eik i
Tønsberg. Det er aktivert og tatt i bruk anlegg for 92,2 mill. kr i 2016.
Langsiktig gjeld var i 2016 på 835,2 mill. kr. I 2015 var denne 781,2 mill. kr. Dette er en
økning på 6,9 %. Kortsiktig gjeld var i 2016 29,2 mill. kr. I 2015 var denne 36,8 mill. kr. Dette
er en reduksjon på 20,8 %. Selskapet hadde ikke kassekredittgjeld ved årsskiftet da denne
er avviklet.
Resultatet for 2016 viser et overskudd på kr 50 036. Resultat for 2015 ga et
overskudd på kr 1 227 662. Årsresultatet skyldes rentedifferansen mellom benyttet
selvkostrente og selskapets faktiske lånerente i Kommunalbanken.
Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:

Forslag til vedtak:
1. Årsregnskapet for 2016 godkjennes.
2. Årets overskudd kr 50 036 overføres annen egenkapital.
3. Styrets beretning for 2016 godkjennes.
Vedlegg:
Årsrapport 2016
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Vestfold Vann IKS
Representskapet
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/00088-6
Tanja Breyholtz

GODTGJØRELSE OG VALG AV REVISOR
Revisor har i 2016 gjennomført lovpålagt revisjon for Vestfold Vann IKS. Lovpålagt revisjon
fremkommer av årsrapport for 2016 note 2 og utgjør kr 55 000,-.
Revisjonstjeneste for Vestfold Vann for perioden 2017 t.o.m. 2019 med opsjon på ytterligere
2 år er nå ute på anbud. Forslag til valg av revisor vil således bli fremlagt i møtet.

Forslag til vedtak:
1. Revisors godtgjørelse for 2015 kr 55 000,- godkjennes.
2. Revisor xxx velges.
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Vestfold Vann IKS
Representskapet
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/00088-7
Tanja Breyholtz

GODKJENNING AV SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD VANN IKS
Revidert selskapsavtale for Vestfold Vann IKS datert 08.12.16 må godkjennes av nye
eiere etter kommunesammenslåingen.
Revidert selskapsavtale fremmes således for godkjenning.
Forslag til vedtak:
Revidert selskapsavtale 08.12.16 godkjennes.

Vedlegg:
Revidert selskapsavtale 08.12.16.

1

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
Holmestrand kommune
Hof kommune
Nøtterøy kommune
Re kommune
Sandefjord kommune
Tjøme kommune
Tønsberg kommune

15,75 %
5,12 %
0,62 %
12,68 %
0,60 %
33,11 %
2,17 %
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fastsette resultatregnskap og balanse for foregående år, herunder anvendelse av overskudd eller
dekning av underskudd.
Vedta selskapets budsjett for kommende år samt økonomiplan for fire år.
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.
Velge fem styremedlemmer og tre varamedlemmer i nummerrekkefølge for fire år.
Velge styreleder, nestleder og revisor.
Fastsette godtgjørelse til styrets og representantskapets medlemmer og revisor.
Vedtak om låneopptak og pantsettelse av selskapets eiendeler og eiendommer i henhold til godkjent
selskapsavtale.
Vedtak om å avhende fast eiendom eller andre større kapitalgjenstander eller å foreta investeringer
som er av vesentlig betydning for selskapet.
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.
2.
3.
4.

Ansvar for tilfredsstillende organisering og drift av selskapets virksomhet.
Virksomheten skal drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og
andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet.
Sørge for at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
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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ORIENTERINGSSAKER
Investeringsprosjekter:
Utskiftning av hovedvannledningen fra Akersvann til Stokke er snart ferdigstilt. Siste
etappe ble trykktestet og godkjent i uke 11. Hovedvannledningen vil således bli
sammenkoblet i løpet av uke 12 eller 13. Etter dette gjenstår overflatearbeider samt
drensarbeider.
Arbeidene med kommunalt anlegg som følge av omlegging av Vestfold Vanns
ledning over Eik i Tønsberg pågår. Disse forventes ferdigstilt i løpet av april måned.
Prosjektering av UV-behandlingen på Seierstad VBA pågår. Anskaffelsen av UVaggregater er ferdigstilt, mens byggentreprisen er nå ute på anbud. Anlegget blir
bygd i løpet av sommer/høst.
Prosjektering av permanente nødstrømsaggregater på Eidsfoss VBA inkl. utvidet
pumpekjeller pågår.
Drift.
Løpende drift har gått som normalt. Det har ikke vært avvik eller utfordringer ved
vannleveransen. Flere kommuner melder om positivt samarbeid og resultater knyttet
til lekkasjearbeidet. Resultater for hver enkelt kommune følger vedlagt.
Rekruttering.
Vestfold Vann har rekruttert automasjonsingeniør i et 3-årig engasjement i
anleggsavdelingen. Vedkommende vil få ansvar for automasjonsarbeidet i tilknytning
til UV-anlegget på Seierstad VBA.
Forslag til vedtak:
Til orientering.

Vedlegg:
Lekkasjeandel eierkommuner Vestfold Vann.
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EVENTUELT

Forslag til vedtak:
Ingen.
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