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GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 

 
Innkalling og saksliste er sendt ut fire uker før møtet.  
 
Kopi er sendt eierkommunene ved rådmenn i henhold til Vestfold Vanns 
selskapsavtale. 
 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
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PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET 2-17. 

 
Vedlagt følger godkjent protokoll fra sist representantskapsmøte 30.11.17 
(2-17).  
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Til orientering. 
 
 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra representantskapsmøte 30.11.17. 
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VALG TIL UNDERSKRIVING AV PROTOKOLL 

Protokoll fra representantskapsmøte skal underskrives av leder og to representanter 
som velges i møtet. 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Ingen. 
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PROTOKOLL FRA STYREMØTET 1-18, 2-18, 3-18. 

 
Protokoll fra styremøtene 24.01.18 (1-18), 15.02.18 (2-18) og 15.03.18 (3-18) 
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 fra styremøter 24.01.18, 15.02.18, 15.03.18 
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ÅRSRAPPORT 2017 

Selskapets inntekter var i 2017 93,6 mill. kr. Inntekten i 2016 var 88,8 mill. kr. 

Økningen skyldes i hovedsak en noe høyere selvkostrente og en økning i investert kapital. 
Andre inntekter er i hovedsak salg av driftsmidler, undervisning og erstatning for feil ved 
klortanker på Eidsfoss. Vannavgiften var i 2017 kr 4,04 pr m3. For 2016 var denne 3,68 kr pr 
m3. Økningen i vannavgiften skyldes også redusert vannleveranse. 

Direktekostnader er noe høyere i 2017 sammenliknet med 2016. Dette skyldes i hovedsak 
kostnader til kjøp av filtermasse til Seierstad VBA samt noe høyere kostnader til 
vannanalyser etter omlegging av rutinene for analyser i tråd med ny drikkevannsforskrift. 
Slamavgift til Larvik kommune er redusert etter arbeid med optimalisering av drift ved 
anlegget. Kraftkostnaden har vært noe høyere i 2017 sammenliknet med 2016 og gir en 
økning på kraftkostnadene samt kjøp av råvann. Lønnskostnader har økt i 2017 
sammenliknet med 2016. Dette skyldes i hovedsak naturlig lønnsutvikling samt noen 
endringer i bemanningen. Øvrige kostnader er lavere i 2017 sammenliknet med 2016 og 
skyldes i hovedsak avsetning til kommunalt ledningsnett over Eik med 1,9 mill. kr som ble 
kostnadsført i 2016.  

Årets resultat kr 2 282 777 overføres annen egenkapital. Årets resultat skyldes 

rentedifferanse mellom faktisk lånerente og selvkostrente. Selvkostrente i 2017 var 1,98 % 

og i 2016 var denne 1,68 %.  

Selskapets totale eiendeler i 2017 var 936,8 mill. kr hvorav anleggsmidler (vannledninger 
mm) utgjorde 815 mill. kr og anleggsmidler under utførelse 41,2 mill. kr. Totale eiendeler var 
882,1 mill. kr i 2016. Dette er en økning på 6,2 %.  

Samlede investeringer i anlegg for 2017 beløper seg til 60,7 mill. kr. Dette er i hovedsak 
investering i UV- Seierstad VBA og optimalisering Eidsfoss VBA inkl. nødstrøm. Det er 
aktivert og tatt i bruk anlegg for 31,1 mill. kr i 2017. 

Langsiktig gjeld var i 2017 på 887,4 mill. kr. I 2016 var denne 835,2 mill. kr. Dette er en 
økning på 6,3 %. Kortsiktig gjeld var i 2017 29,4 mill. kr. I 2016 var denne 29,2 mill. kr. Dette 
tilnærmet uendret. Selskapet hadde ikke kassekredittgjeld ved årsskiftet da denne er 
avviklet.  

Resultatet for 2017 viser et overskudd på kr 2 282 777. Resultat for 2016 ga et overskudd på 
kr 50 036. 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 2017 godkjennes. 
2. Årets overskudd kr 2 282 777 overføres annen egenkapital. 
3. Styrets beretning for 2017 godkjennes 
 
Vedlegg:  
Årsrapport 2017. 
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GODTGJØRELSE TIL REVISOR 2017 

Revisor har i 2017 gjennomført lovpålagt revisjon for Vestfold Vann IKS. Lovpålagt 
revisjon fremkommer av årsrapport for 2017 note 2 og utgjør kr 55 000. 
 
Ernst & Young ble i fjor valgt som revisor for Vestfold Vann for perioden 2017 t.o.m. 
2019 med opsjon på ytterligere 2 år.  
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Revisors godtgjørelse for 2017 kr 55 000,- godkjennes. 
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REVIDERT SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD VANN IKS 

Revidert selskapsavtale for Vestfold Vann IKS fra og med 01.01.18 må godkjennes 
av nye eiere etter kommunesammenslåingen. 
 
Revidert selskapsavtale fremmes således for godkjenning. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Revidert selskapsavtale godkjennes. 
 
 
 
Vedlegg:  
Revidert selskapsavtale  
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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 

Færder 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 %  5,74 % 
Hof kommune   0,62 % 
Nøtterøy kommune  12,68 % 
Re kommune   0,60 % 
Sandefjord kommune  33,11 % 
Tjøme kommune   2,17 % 
Tønsberg kommune  29,95 % 
Færder kommune  14,85 % 
 

Den enkelte deltaker hefter med hele sin formue for sin aktuelle eierandel av selskapets samlede forpliktelser. 
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§ 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 6 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 5,74 % 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 

Medlem oppnevnt av Færder kommune stemmer for 14,85 % 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. 
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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. 
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Denne selskapsavtalen er sist revidert 21.04.17 30.04.18 og erstatter tidligere avtaler. 

 

§ 17 Øvrige bestemmelser 

For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldene bestemmelser i lov om interkommunale selskap. 

 

 

Seierstad  

30. april 2018 

 

 

 

Sandefjord kommune  Færder kommune  Tønsberg kommune 

 

_________________________ _________________________ _________________________ 

Bjørn Ole Gleditsch  Roar Jonstang    Petter Berg 

ordfører    ordfører    ordfører 

  

     

Horten kommune  Re kommune   Holmestrand kommune  

  

_________________________ _________________________ _________________________ 

Are Karlsen    Thorvald Hillestad   Alf Johan Svele 

ordfører    ordfører    ordfører 
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DIMENSJONERING AV HØYDEBASSENGKAPASITET 

 
1. Bakgrunn: 
 
Vestfold Vann har det siste året utredet status, styrker og svakheter samt muligheter 
ved økt bassengkapasitet i forsyningsområdet. Det vises til tidligere saksbehandling i 
denne saken. 
 
Representantskapet vedtok i sak 14-17 den 30.11.17 følgende: 
Som del av videre planlegging av høydebassengene skal det gjennomføres en 
vurdering av hvordan størrelsen på disse kan optimaliseres med hensyn til kostnader 
og risiko/sårbarhet. Vurderingen skal legges frem for representantskapet i egen sak. 
 
 
2. Status: 
 
Utredningsarbeidet i 2017 konkluderte med at det burde bygges to nye basseng i 
tilknytning til eksisterende basseng på henholdsvis Orerød i Sandefjord og Gjøgri i 
Holmestrand. Videre ble det anbefalt at bassengene skulle ha tilnærmet samme 
høyde over havet som i dag slik at driftstrykk på ledningen ikke økte vesentlig ei 
heller pumpekostnadene. Bakgrunn for disse valgene var i hovedsak motivert av å 
holde investeringskostnaden så lav som mulig og unngå eventuelle ekstra kostnader 
til potensielt mer omfattende og nytt ledningsanlegg dersom andre lokasjoner ble 
valgt. Driftsmessig vil dette også fungere godt da det vil bli en liknende situasjon som 
i dag. 
 
Med bakgrunn i modelleringer av ulike forsyningssituasjoner anbefalte 
skisseprosjektet to like store basseng. Disse anbefales utført i rund utforming av 
hensyn til kostnader og vanngjennomstrømning. Da bassengene også har en 
hydraulisk funksjon for pumpingen fra vannbehandlingsanleggene ble det beregnet et 
svingevolum på 10 000 m3 i hvert basseng. Etter innspill fra Mattilsynet ble det 
besluttet å legge til grunn maks månedsmiddel (ikke maksdøgn) som grunnlag for 
beregning av dimensjoneringen. Vestfold Vann har ikke vurdert anlegg i fjell da dette 
oppfattes å være svært kostbart. Oslo VAV bygger nå nytt basseng i tilknytning til 
Oset VBA på 100 000 m3 med kostnadsramme på ca. 1200 mill. kr (pers.med. Kari 
Rommetveit Aasebø, Oslo VAV).  
 
I ettertid er alternativ lokalisering til Orerød vurdert grunnet bl.a. varsel om mulig 
innsigelse fra kulturminnemyndighetene. Høydene på bassengene vurderes også 
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nærmere for å se på mulig positive effekter mot eierkommunenes høydebasseng. 
Dette er imidlertid en mindre justering fra 0-5 meter og oppfattes ikke å bryte med 
momentene nevnt ovenfor.  
 
For ytterligere å diskutere optimalisering med hensyn til kostnad og risiko/sårbarhet 
er det avholdt møter i alle eierkommunene i løpet av januar måned, samt 
oppfølgingsmøte med rådmenn den 1.mars 2018. Lokale forhold er også diskutert 
der dette har vært naturlig.   
 
3. Alternativer: 
 
Følgende hovedalternativer er vurdert: 
 
12 timers sikkerhetsvolum + svingevolum.  
Det medfører to bassenger à 25 000 m3 + 10 000 m3 (2 x 35 000m3).  
Kostnadene for dette er beregnet til kr 240 000 000 (+/- 30 %).   
Investeringen i henhold til selvkostregelverket beregnet til 0,47 kr/m3 første år etter 
investering ved 2 % rente (bilag 1) 
 
 
24 timers sikkerhetsvolum + svingevolum 
To bassenger à 50 000 m3 + 10 000 m3 (2 x 60 000m3) 
Kostandene for dette er beregnet til kr 320 000 000 (+/- 30 %) 
Investeringen er i henhold til selvkostregelverket beregnet til 0,62 kr/m3 første år 
etter investering ved 2 % rente (bilag1) 
 
48 timers sikkerhetsvolum + svingevolum 
To bassenger à 100 000 m3 + 10 000 m3  (2 x 110 000m3) 
Kostnadene for dette er beregnet til kr 480 000 000 (+/- 30 %) 
Investeringen er i henhold til selvkostregelverket beregnet til 0,93 kr/m3 første år 
etter investering ved 2 % rente (bilag 1) 
 
Rådgiver (Sweco) har utført kostnadsberegninger av de ulike bassengstørrelser i 
skisseprosjektet. Tilleggsberegning ble også utført i løpet av januar 2018 av rådgiver 
(bilag 2).  
 
 
4. Vurderinger: 
 
Kostnadsvurdering: 
Investeringskostnaden øker med størrelsen på bassengene, men ikke lineært. 
Enhetskostnaden pr m3 avtar ved økt bassengvolum. Figur 1. viser utvikling i 
kostnad pr m3 avhengig av bassengets størrelse. 
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Figur 1.: Kostnadsutvikling kr/m3 avhengig av volum. 
 
Av figuren ser vi at kostnader ved å bygge for 12 timers sikkerhetsvolum vil være ca. 
3200 kr/m3. 24 timers sikkerhetsvolum vil gi en kostnad pr m3 på ca. 2600 kr, og 48 
timers sikkerhetsvolum vil koste ca. 2 200 kr / m3. Det kan se ut til at figuren flater 
noe ut ved et volum på ca. 60 000-80 000 m3. Felleskostnader som rigg, planlegging 
mm samt effekten av svingevolumet ser således ut til ikke å gi ytterligere vesentlig 
reduksjon i kostnad pr m3 etter dette. Figur 2 viser marginalkostnad / m3 og har 
naturlig nok tilsvarende utvikling. Marginalkostnaden pr m3 avtar med økende volum 
og flater gradvis ut etter 80 000 m3 på i overkant av kr 1500 pr/m3. 
 

 
Figur 2: marginalkostnad/m3 avhengig av bassengvolum. 
 
Ut fra en økonomisk optimalisering av bassengvolumene tyder ovenfor nevnte 
beregninger at bassengvolumet i størrelsesorden 100 000 m3 vil gi det mest 
kostnadseffektive volumet. Imidlertid vil det være mest å hente fram til volumet har 
passert 60 000 m3. 
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Risiko og sårbarhet: 
Vestfold Vann har også gjort vurderinger av bassengkapasiteten sett opp mot risiko 
og sårbarhetsanalyser for virksomheten. Resultater fra denne analysen følger 
vedlagt (bilag 3). Risiko- og sårbarheten er vurdert etter følgende oppsett: 
 

Begge 
vannbehandlingsanlegg i 
drift 

Bare Seierstad VBA i drift Bare Eidsfoss VBA i drift 

Dagens situasjon Dagens situasjon Dagens situasjon 

Forventet situasjon ved 12 t 
sikkerhetsvolum 

Forventet situasjon ved 12 t 
sikkerhetsvolum 

Forventet situasjon ved 12 t 
sikkerhetsvolum 

Forventet situasjon ved 24 t 
sikkerhetsvolum 

Forventet situasjon ved 24 t 
sikkerhetsvolum 

Forventet situasjon ved 24 t 
sikkerhetsvolum 

Forventet situasjon ved 48 t 
sikkerhetsvolum 

Forventet situasjon ved 48 t 
sikkerhetsvolum 

Forventet situasjon ved 48 t 
sikkerhetsvolum 

 
Resultatene viser at risiko og sårbarheten naturlig nok er lavest når begge 
vannbehandlingsanleggene er i drift samtidig. Imidlertid er det i store deler av året 
(høst/vinter) behov for planmessig stans ved anleggene for vedlikehold og 
rehabilitering. Vedlikehold og rehabilitering på ledningsnett kan også medføre høyere 
risiko grunnet splitt i hovedvannledningen. «Bare Seierstad VBA i drift» gir utslag på 
noen flere hendelser innenfor rødt og gult område enn «bare Eidsfoss VBA i drift». 
Dette skyldes en mer omfattende vannbehandlingsprosess ved førstnevnte anlegg. 
 
Resultater av risiko- og sårbarhetsvurderingen viser en reduksjon av antall hendelser 
i rødt og gult område dersom høydebassengkapasiteten økes med et 
sikkerhetsvolum på 12 timer. Ved 24 timers sikkerhetsvolum er ytterligere hendelser 
innenfor gult og rødt område redusert. For flere av vurderingene er det en halvering 
av antall hendelser ved 24 timer sammenliknet med dagens situasjon. Imidlertid 
synes det ikke å være like stor reduksjon i antall røde og gule hendelser ved en 
ytterligere økning opp til 48 timers sikkerhetsvolum. Flere av hendelsene som er 
registrert som gule og røde etter 48 timer har lang reparasjonstid. Trolig vil andre 
tiltak enn økt bassengkapasitet være hensiktsmessig å vurdere ut fra en nytte – 
kostnadsvurdering. Redundans i elektriske komponenter, trafoer, tavler etc samt 
egne brannceller og slokkesystem vil trolig være mer hensiktsmessig tiltak å vurdere 
nærmere i så måte.  
 
Ut fra ROS-vurderingen som er gjennomført oppfattes at en dimensjonering av 
bassengkapasiteten på 24 timer vi gi den mest optimale løsningen. 
 
Forvaltning av vannet ved knapphet: 
Dersom en hendelse oppstår på vannbehandlingsanleggene i dag stenges 
umiddelbart leveransen til kommunene med størst bassengkapasitet. Dette gjøres for 
å skape handlingsrom for håndtering av hendelsen ved vannbehandlingsanleggene. 
Årsaken til dette er som kjent den lille bassengkapasitet hos Vestfold Vann.  
 
Ved utvidelse av bassengkapasiteten har Vestfold Vann teknisk og hydraulisk 
mulighet for å håndtere kommunene likt med hensyn til vannleveransen. Videre vil 
det også i større grad være tid til omkobling av direkteuttak (der dette er praktisk 
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mulig) samt evt. aktivt å redusere forbruket for ytterligere å skape lengre tid til 
håndtering av hendelsen dersom dette er ønskelig. Dette vil også gi bedre tid for 
kommunal forberedelse av en eventuell nødvannsforsyning. 
 
Anbefaling: 
 
Dersom marginalkostnad legges til grunn vil det være mest økonomisk lønnsomt å 
bygge basseng med 48 timers sikkerhet (110 000 m3). Da vil marginalkostnaden 
være lavest. Imidlertid synliggjør ROS-analysen at det i liten grad kan identifiseres 
hendelser som gir økt sikkerhet ved bassengvolum ut over 24 timer. Andre tiltak må 
heller vurderes i slike tilfeller. Da marginalkostnaden er forholdsvis lav også for 
basseng med 24 timers sikkerhetsvolum oppfattes dette å være den mest optimale 
løsningen. Utvikling av den totale vannavgiften ved investering i 24 timers sikkerhet 
de neste 4 år vises i bilag 4. Den er beregnet ved 2 % rente og ved anbefalt rente 
gitt av revisor. 
  
Styret var under behandling av denne saken opptatt av at man nå tok valg som var 
langsiktige og ivaretok fremtidige behov. 
 
Ut fra en helhetlig vurdering hvor økonomi, risiko og sårbarhet vektlegges, anbefaler 
styret at bassengkapasiteten dimensjoneres for et sikkerhetsvolum på 24 timer.  
 
Forslag til vedtak: 
Høydebassengkapasiteten dimensjoneres for et sikkerhetsvolum på 24 timer dvs. to 
bassenger à 60 000 m3. Dette legges til grunn ved videre planlegging i forprosjektet 
 
Vedlegg:  
Selvkostberegning 12 t, 24 t og 48 t. 
Kostnadsvurdering Sweco 30.01.18. 
Risiko- og sårbarhetsanalyse. 
4 års investeringsplan samt selvkostberegning ved 24 timers sikkerhetsvolum. 
 



Vestfold Vann IKS

Selvkostberegning  HØYDEBASSENG 2018 2019 2020 2021

Grlag Kapitalrente Grlag Kapitalrente Grlag Kapitalrente Grlag Kapitalrente

Direkte kostnader 0 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0
Avskrivninger anlegg 0 12 000 000 12 000 000 12 000 000
Avskrivninger øvrige driftsmidler 0 0 0 0
Tilbakeføring investeringstilskudd 0 0 0 0
Viderefakturert kostnad 0 0 0 0
TOTALE DRIFTSKOSTNADER 0 12 000 000 12 000 000 12 000 000

Selvkost SSÅ 0 0 0 0
Leieinntekter/øvrige inntekter 0 0 0 0
Viderefakturert 0 0 0 0
TOTALE ANDRE INNTEKTER 0 0 0 0

Rentekostnad investert kapital

Investert kapital IB (eks/anlegg u/utførelse og finansielle anleggsm)0 480 000 000 468 000 000 456 000 000
Sum investert kapital IB 0 480 000 000 468 000 000 456 000 000
Investeringer i løpet av året 480 000 000 0 0 0
Avskrivninger anlegg og driftsmidler 0 -12 000 000 -12 000 000 -12 000 000
Investert kapital UB 480 000 000 2,00 % 4 800 000 468 000 000 2,00 % 9 480 000 456 000 000 2,00 % 9 240 000 444 000 000 2,00 % 9 000 000

Reduksjon renter investeringstilskudd
Investeringstilskudd IB 0 0 0 0
Investeringstilskudd UB 0 2,00 % 0 0 2,00 % 0 0 2,00 % 0 0 2,00 % 0

Totale kapitalkostnader 4 800 000 9 480 000 9 240 000 9 000 000

SELVKOST 4 800 000 21 480 000 21 240 000 21 000 000

Vannavgiften beregnes ved budsjettert vannforbruk på 0,21 pr m3 0,93 pr m3 0,92 pr m3 0,91 pr m3

23 000 000 m3

12000000

40 år

Investering høydebasseng 2018 - 2021 31.01.2018 Azets Insight AS - avd Tønsberg



Vestfold Vann IKS

Selvkostberegning  HØYDEBASSENG 2018 2019 2020 2021

Grlag Kapitalrente Grlag Kapitalrente Grlag Kapitalrente Grlag Kapitalrente

Direkte kostnader 0 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0
Avskrivninger anlegg 0 6 000 000 6 000 000 6 000 000
Avskrivninger øvrige driftsmidler 0 0 0 0
Tilbakeføring investeringstilskudd 0 0 0 0
Viderefakturert kostnad 0 0 0 0
TOTALE DRIFTSKOSTNADER 0 6 000 000 6 000 000 6 000 000

Selvkost SSÅ 0 0 0 0
Leieinntekter/øvrige inntekter 0 0 0 0
Viderefakturert 0 0 0 0
TOTALE ANDRE INNTEKTER 0 0 0 0

Rentekostnad investert kapital

Investert kapital IB 0 240 000 000 234 000 000 228 000 000
Sum investert kapital IB 0 240 000 000 234 000 000 228 000 000
Investeringer i løpet av året 240 000 000 0 0 0
Avskrivninger anlegg og driftsmidler 0 -6 000 000 -6 000 000 -6 000 000
Investert kapital UB 240 000 000 2,00 % 2 400 000 234 000 000 2,00 % 4 740 000 228 000 000 2,00 % 4 620 000 222 000 000 2,00 % 4 500 000

Reduksjon renter investeringstilskudd
Investeringstilskudd IB 0 0 0 0
Investeringstilskudd UB 0 2,00 % 0 0 2,00 % 0 0 2,00 % 0 0 2,00 % 0

Totale kapitalkostnader 2 400 000 4 740 000 4 620 000 4 500 000

SELVKOST 2 400 000 10 740 000 10 620 000 10 500 000

Vannavgiften beregnes ved budsjettert vannforbruk på 0,10 pr m3 0,47 pr m3 0,46 pr m3 0,46 pr m3

23 000 000 m3

6000000

40 år

Investering høydebasseng 2018 - 2021 31.01.2018 Azets Insight AS - avd Tønsberg
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Selvkostberegning  HØYDEBASSENG 2018 2019 2020 2021

Grlag Kapitalrente Grlag Kapitalrente Grlag Kapitalrente Grlag Kapitalrente

Direkte kostnader 0 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0
Avskrivninger anlegg 0 8 000 000 8 000 000 8 000 000
Avskrivninger øvrige driftsmidler 0 0 0 0
Tilbakeføring investeringstilskudd 0 0 0 0
Viderefakturert kostnad 0 0 0 0
TOTALE DRIFTSKOSTNADER 0 8 000 000 8 000 000 8 000 000

Selvkost SSÅ 0 0 0 0
Leieinntekter/øvrige inntekter 0 0 0 0
Viderefakturert 0 0 0 0
TOTALE ANDRE INNTEKTER 0 0 0 0

Rentekostnad investert kapital

Investert kapital IB 0 320 000 000 312 000 000 304 000 000
Sum investert kapital IB 0 320 000 000 312 000 000 304 000 000
Investeringer i løpet av året 320 000 000 0 0 0
Avskrivninger anlegg og driftsmidler 0 -8 000 000 -8 000 000 -8 000 000
Investert kapital UB 320 000 000 2,00 % 3 200 000 312 000 000 2,00 % 6 320 000 304 000 000 2,00 % 6 160 000 296 000 000 2,00 % 6 000 000

Reduksjon renter investeringstilskudd
Investeringstilskudd IB 0 0 0 0
Investeringstilskudd UB 0 2,00 % 0 0 2,00 % 0 0 2,00 % 0 0 2,00 % 0

Totale kapitalkostnader 3 200 000 6 320 000 6 160 000 6 000 000

SELVKOST 3 200 000 14 320 000 14 160 000 14 000 000

Vannavgiften beregnes ved budsjettert vannforbruk på 0,14 pr m3 0,62 pr m3 0,62 pr m3 0,61 pr m3

23 000 000 m3

8000000

40 år

Investering høydebasseng 2018 - 2021 31.01.2018 Azets Insight AS - avd Tønsberg
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Kostnad relatert til bassengstørrelse 

Innledning 

I forankringsprosessen knyttet til behovet for å bygge ut dagens bassengkapasitet hos 

eierkommunene i Vestfold Vann, er det blitt spurt om sammenhengen mellom kostnader og 

ulike bassengstørrelser, herunder når ulike størrelser resulterer i behovet for å benytte andre 

arbeidsmetoder ved bygging og derfor resulterer i prishopp, eller trappetrinn. 

I bestillingen av dette supplerende notatet er det bedt om å presentere kostnadsestimater for 

flere ulike bassengstørrelser, herunder betydelig større bassenger for opp mot 60 timers 

sikkerhetsvolum. 

Sweco utarbeidet tidligere i år, 02.01.2018 et notat knyttet til hvilke forutsetninger som er lagt til 

grunn for utført kostnadsberegning i skisseprosjektet for utbyggingen av nye høydebassenger 

per september 2017. Dette notatet bygger videre på notatet av 02.01.2018 ved å se nærmere 

på hvilke kostnadselementer som er volumsrelaterte og hvilke kostnadselementer som er nokså 

konstante. Det er videre sett på kostnadstall som er tatt frem i forbindelse med utarbeidelsen av 

Norsk Vann sin veiledning 181:2011, «Veiledning i bygging og drift av drikkevannsbasseng». 

Disse kostnadstallene er basert på bassenger med et vannvolum opp mot 10.000 m3. 

 

 

Oppdatering av kostnadstabeller i Norsk Vann sin veiledning 181:2011 

Det er laget to diagrammer for veiledende kostnader for utbygging av høydebassenger i 

veiledningen. Det ene diagrammet omfatter små basseng opp til 3000 m3 vannvolum, mens det 

andre dekker intervallet for bassenger mellom 3000 m3 og 10.000 m3. Kurvene er basert på en 

kalkyle av en modellbasseng og er sammenlignet med priser for bygde basseng og en gammel 

kostnadskurve som ble tatt frem av Roar Finsrud. Kostnadene for vannbassengene inkluderer 

ikke kostnader for adkomstveg, ledninger til og fra basseng, strømtilførslel og tomtekjøp med 

mer. Kostnadsdiagrammene kan kun benyttes for grove kostnadsanslag i en tidlig prosjektfase. 

Prisene i veiledninger er basert på kostnadstall fra desember 2010. Disse kostnadene er 

oppjustert basert på kostnadsindeks for anleggsarbeider per K4 i 2017. Dette betyr at prisene i 

diagrammene økes med en faktor på 1,23. 
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Det er ikke helt sammenlignbart å benytte oppdaterte kostnadskurver som ikke inkluderer 

kostnadselementer som er inkludert i kostnadsestimatene som er presentert i skisseprosjektet. 

Det som videre skiller de aktuelle bassengene for Vestfold Vann er at disse vil bygges i 

tilknytning til hovedsystemet og at ledningsdimensjonene både for utvendige ledninger og for 

ledninger og ventiler i ventilkammer vil være betydelig større enn det som normalt er tilfelle ved 

bygging av mindre høydebasseng. Det er derfor skjønnsmessig lagt til et påslag for de minste 

bassengvolumene som er basert på kostnadskurvene i Norsk Vann sin veiledning.  

Prisene fremkommer i kostnadstabellen nedenfor. 

 

Vurdering av kostnadselementene mhp volumsavhengighet 

I Swecos notat av 02.01.2018 ble grunnlaget for utført kostnadsberegning i skisseprosjektet 

presentert. Noen av delkostnadene er direkte relatert til bassengenes størrelse, andre er 

uavhengig av størrelsen. Identifiserte kostnadselementer fra skisseprosjektet benyttes som 

basis for vurderingen av alle bassengstørrelser som overstiger 10.000 m3. De ulike 

delkostnadene er listet opp nedenfor med angitt avhengighet til valgt bassengvolum: 

✓ Betongarbeider (bunnplate og vegger/ringer). Dette er en stor kostnadspost som er 

tilnærmet proporsjonal med volum. Ved vurdering av prisen for høydebassenger med ulike 

volumer benytter vi en pris/m3 vannvolum. 

 

✓ Bygg, eks betongarbeider: Dette inkluderer takkonstruksjon, bygg for ventilkammer, 

plattformer, trapper, gjerder, dører, evt tekniske rom. Takkonstruksjonen påvirkes av 

størrelsen (diameteren) på bassenget og dette vil være den største enkeltkostnaden under 

dette kostnadselementet, mens øvrige kostnader er tilnærmet upåvirket av størrelsen på 

bassenget. Det gjøres et skjønnsmessig påslag ved økt vannvolum.  

 

✓ Grunnarbeider: Inkluderer utgraving/sprengning, fundamentering, avretting, magring, 

forlengelse/tilpasning av adkomstvei. Et større høydebasseng vil selvsagt kreve et større 

fotavtrykk og noe mer omfattende grunnarbeider, men i likhet med kostnadselementet over 

vil ikke denne kostnaden være helt proporsjonal. 
 

✓ VVS/Elektro/Automasjon: De tekniske installasjonene er i liten grad volumsavhengig og 

settes i denne sammenhengen på samme kostnadsnivå, uavhengig av basseng. 

Kostnadsestimatet for det mindre bassenget er 2,5 mill kr og for det større 3 mill kr.  
 

✓ Rør-/maskininstallasjoner: Omfanget av de innvendige rørinstallasjonene inklusive 

nødvendige ventiler og by-passmuligheter er omtrent det samme, uavhengig av 

bassengvolum.  Ledningsdimensjoner påvirkes ikke av bassengenes størrelse, men 

størrelsen på bassenget påvirker i noen grad samlet antall meter ledning. 
 

✓ Utvendig VA: Arbeider knyttet til utvendig VA er priset likt, uavhengig av bassengstørrelse.   
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✓ I entreprisekostnaden inngår videre kostnad for rigg og drift på 30% av netto 

entreprisekostnad samt påslag for uspesifiserte kostnader og for usikkerhet på ytterligere til 

sammen 30% av netto entreprisekostnad. Disse kostnadselementene vil øke som en følge 

av at store kostnadselementer under netto entreprisekostnadene vil øke. 
 

✓ Det er videre lagt inn et påslag for uspesifiserte kostnader på 10% samt et påslag på 20% 

for usikkerhet/reserve. Dette oppfattes som moderate påslag sett i lys av prosjektets tidlige 

fase med dertil hørende grove detaljeringsnivå. 

 

Aktuelle bassengvolumer 

Utjevningsvolum. Det er lagt til grunn et utjevningsvolum per basseng på 10.000 m3, tilsvarende 

en faktor på 0,17 av maksimalt døgnforbruk. (Norsk Vann sin veiledning 118:2010 angir et 

intervall mellom 0,2 – 0,4 som utjevningsvolum basert på mindre høydebassenger.)  

Sikkerhetsvolum: Det er valgt følgende sikkerhetsvolumer/sikkerhetstid med utgangspunkt i et 

jevnt vannforbruk over døgnet, basert på fremtidig maksdøgn på 100.000 m3. Alle tallene er 

angitt som m3 med unntak for buffertid (tiden det tar før sikkerhetsvolumet blir tømt) som er 

angitt i timer. Volumene gjelder for et basseng. Samlet bassengkapasitet er basert på to like 

store høydebassenger. Buffertid er basert på samlet bassengkapasitet. 

Bassengvolum Utjevningsvolum Sikkerhetsvolum Buffertid 

10.000  10.000  0  0 

20.000  10.000  10.000    5* 

40.000  10.000  30.000  14* 

50.000  10.000  40.000  19* 

60.000  10.000  50.000  24** 

85.000  10.000  75.000  36* 

110.000  10.000  100.000  48 

135.000  10.000  125.000  60* 

*  I skisseprosjektet er det lagt til grunn et noe større volum for bassenget med 12 timers 

sikkerhetsvolum enn det 12/24 x 100.000 skulle tilsi. Dette beror på at det er nødvendig med 

forutsigbarhet og at en i praksis vil ha tilstrekkelig sikkerhetsvolum selv om en hendelse 

inntreffer tidlig på morgenen, like før forbruket er som størst. Dersom man legger til grunn et 

jevnt forbruk over døgnet så vil ikke dette fanges opp. Dette er særlig kritisk for relativt små 

volumer, dvs bassengvolum < 24 timers forbruk. I tabellen over er buffertiden beregnet basert 

på et jevnt forbruk over døgnet. 

**  Kostnadsberegnet for 62.000 m3. Ikke endret kostnader etter redusert utjevningsvolum. 
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Veiledende kostnadstabell basert på grovt kostnadsestimat 

Nedenfor følger en oversikt over estimer netto prosjektkostnad for de ulike bassengstørrelsene. 

Det er selvsagt kostnadstall som er forbundet med en betydelig usikkerhet all den tid verken 

lokaliseringen er avklart og en del tekniske avklaringer gjenstår. Jeg tenker allikevel at tallene 

gir en god pekepinn og en indikasjon – både på kostnadsnivå, men også på de relative 

kostnadsforskjellene. Alle kostnader er rundet av til hele millioner NOK. Den siste kolonnen i 

tabellen nedenfor viser marginalkostnaden for utbygging av ekstra bassengvolum i forhold til 

foregående bassengstørrelse i tabellen. 

 

Bassengstørrelse Utbyggingskostnad Kostnad/m3  Marginalkost/m3 

[m3]  [mill kr]  [kr/m3] [kr/m3] 

10.000  45  4.500   

20.000  76  3.800 3.100  

40.000  120  3.000 2.200  

50.000  141  2.820 2.100  

60.000’  160  2.600 1.900  

85.000  200  2.350 1.600  

110.000  239  2.170 1.560  

135.000  277  2.050 1.520 
 
*  Kostnad per volum er basert på 62.000 m3. 
 

Marginalkostnadsbetraktningen viser at prisen per utvidet vannvolum reduseres ved meget 

store volumer. Dette skyldes at de kostnadselementer som er upåvirket av størrelsen utgjør en 

gradvis mindre del av de totale kostnadene. Betongkostnadene blir dermed alt mer 

dominerende. 

Det er lagt til grunn et uendret påslag for blant annet rigg og drift, usikkerheter og uspesifisert 

frem til et basseng på 85.000 m3. Trolig vil disse kostnadene ikke øke proporsjonalt med netto 

entreprisekostnad og det er derfor redusert noe i påslagene for de to største bassengene over. 

 

 

 

Kjeller, 30.01.2018 

 

Lars Enander 



Dagens situasjon. 

 

 

Bassengkapasitet 12 timer. 

 

 

Bassengkapasitet 24 timer. 

 

 

Bassengkapasitet 48 timer. 
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Reperasjonstid > 24 timer 
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 GUL/RØD RISIKO PER KONSEKVENS 
Bare Seierstad vba i drift 
Reperasjonstid > 24 timer 
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GUL/RØD RISIKO PER KONSEKVENS 
Begge vannverk i drift 

Reperasjonstid > 2døgn 
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GUL/RØD RISIKO PER KONSEKVENS 
Bare Seierstad vba i drift 
Reperasjonstid > 2 døgn 
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Arkivsak-dok. 18/00047-9 
Saksbehandler Tanja Breyholtz 
 
  
 

   
 
 

ORIENTERINGSSAKER 

Investeringsprosjekter: 
Etablering av nytt behandlingstrinn med UV på Seierstad VBA er i ferd med å 
ferdigstilles. Overdragelse vil skje i løpet av april og innfasing av UV-behandlingen 
gjøres i løpet av våren. 
 
Grunnarbeider for utvidelse av pumpekjeller på Eidsfoss VBA og etablering av 
nødstrømsaggregater pågår. Nødaggregater planlegges innfaset før sommeren. 
 
Sikringsprosjektet: 
Utomhus tiltak innen fysisk sikring ved Seierstad VBA pågår. Detaljplanlegging inkl. 
tilbudsgrunnlag for tiltak på anleggene ved Seierstad VBA ferdigstilles før sommeren. 
 
Kildebeskyttelse: 
Det er avholdt møte med Mattilsynet i Vestfold og Buskerud hvor tema var håndtering 
av spredt avløp.  
 
Drift: 
Løpende drift har i det store og hele gått som normalt, kun med kortere driftsavbrudd. 
Utbygginger ved vannverkene har periodevis endret leveransesituasjonen fra 
Vestfold Vanns til kommunene.  
 
Lekkasjeandel: 
Kommunene melder om positivt samarbeid og resultater knyttet til lekkasjearbeidet. 
Beregnet vanntap i 2017: 
Tønsberg kommune     14% 
Re kommune                       15% 
Nøtterøy kommune                   31% 
Horten kommune                 24% 
Holmestrand kommune     37% 
Hof kommune                        44% 
 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Til orientering 
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Saksbehandler Tanja Breyholtz 
 
  
 

   
 
 

EVENTUELT 

 
 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Ingen 
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