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Arkivsak-dok. 19/00039-1 
Saksbehandler    
 
  
 

   
 
 

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

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 sakliste godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 19/00039-2 
Saksbehandler    
 
  
 

   
 
 

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE 29.11.18. 

Vedlagt følger protokoll fra representantskapsmøte 29.11.18 
(2-18).  
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Protokoll 29.11.18. 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Representantskapet i Vestfold Vann IKS 
 
Dato: 29.11.2018 kl. 11:30-13:30. 
Sted: Sandefjord Motorhotel 
Arkivsak: 18/00094 
  
Tilstede:  Bjørn Ole Gleditsch, Petter Berg, Roar Jonstang, Thorvald 

Hillestad, Are Karlsen og Alf Johan Svele. 
  
Andre: Terje Fuglvik, Morten Mobråthen, Vidar Ullenrød og Tanja 

Breyholtz 
  
Protokollfører: Tanja Breyholtz 
  

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

11-18 18/00094-1 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 

12-18 18/00094-2 Protokoll fra representantskapsmøte 30.04.18 (1-18). 2 

13-18 18/00094-3 Valg til underskriving av protokoll 2 

14-18 18/00094-4 Protokoll fra styremøtet 4-18, 5-18 og 6-18 2 

15-18 18/00094-5 
Utvidelse bassengkapasitet i Vestfold Vanns 
forsyningsområde 

3 

16-18 18/00094-6 Investeringsbudsjett 2019 3 

17-18 18/00094-7 Selskapsavtalen - økt låneramme 3 

18-18 18/00094-8 Budsjett 2019 4 

19-18 18/00094-9 Orientering fra daglig leder 4 

20-18 
18/00094-
10 

Eventuelt 4 

    

 
Seierstad 
 
29.11.2018 
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11-18 Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
Forslag til vedtak: 
Innkalling og sakliste godkjennes. 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Innkalling og sakliste godkjennes. 
 
 

12-18 Protokoll fra representantskapsmøte 30.04.18 (1-18). 
 
Forslag til vedtak: 
Til orientering 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Til orientering. 
 
 

13-18 Valg til underskriving av protokoll 
 
Forslag til vedtak: 
Ingen. 
 
Behandling 
Representantskapet valgte to representanter til å underskrive protokollen sammen 
med Bjørn Ole Gleditsch. 
 
Vedtak  
Enstemmig valgt ble Thorvald Hillestad og Roar Jonstang. 
 
 
 

14-18 Protokoll fra styremøtet 4-18, 5-18 og 6-18 
 
Forslag til vedtak: 
Til orientering 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Til orientering. 
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15-18 Utvidelse bassengkapasitet i Vestfold Vanns 
forsyningsområde 
 
Forslag til vedtak: 
Utvidelse av bassengkapasiteten med et sikkerhetsvolum på 24 timer anbefales lagt 
inn i forslag til investeringsplan 2019.  
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Utvidelse av bassengkapasiteten med et sikkerhetsvolum på 24 timer anbefales lagt 
inn i forslag til investeringsplan 2019.  
 
 
 

16-18 Investeringsbudsjett 2019 
 
Forslag til vedtak: 
Investeringsbudsjett for 2019 datert 26.09.18 godkjennes 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Investeringsbudsjett for 2019 datert 26.09.18 godkjennes. 
 
 
 

17-18 Selskapsavtalen - økt låneramme 
 
Forslag til vedtak: 
Selskapets låneramme økes med 250 mill. kr fra 750 mill. kr til 1 mrd kr 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Selskapets låneramme økes med 250 mill. kr fra 750 mill. kr til 1 mrd kr 
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18-18 Budsjett 2019 
 
Forslag til vedtak: 

1. Budsjett for 2019 datert 26.09.18 godkjennes. 
2. Vannavgiften kr 4,76 pr m3 godkjennes. 
3. Låneopptak på 40 mill. kr godkjennes.  
4. Økonomiplan for 2019-2022 datert 26.09.18 godkjennes 

 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  

1. Budsjett for 2019 datert 26.09.18 godkjennes. 
2. Vannavgiften kr 4,76 pr m3 godkjennes. 
3. Låneopptak på 40 mill. kr godkjennes.  
4. Økonomiplan for 2019-2022 datert 26.09.18 godkjennes 

 
 

19-18 Orientering fra daglig leder 
 
Forslag til vedtak: 
Til orientering. 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Til orientering. 
 
 

20-18 Eventuelt 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Bjørn Ole Gleditsch 
 

Roar Jonstang 
 

Thorvald Hillestad 
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Arkivsak-dok. 19/00039-3 
Saksbehandler    
 
  
 

   
 
 

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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Arkivsak-dok. 19/00039-4 
Saksbehandler    
 
  
 

   
 
 

PROTOKOLL FRA STYREMØTENE 7-18, 1-19 OG 2-19. 

Protokoll fra styremøte 7-18 (05.12.18), 1-19 (15.02.19) samt 2-19 (12.03.19). 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Til orientering. 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra styremøtene 7-18, 1-19 og 2-19 



 
 

1 
 

MØTEPROTOKOLL  
 

Styret i Vestfold Vann IKS 
 
Dato: 05.12.2018 kl. 8:00 
Sted: Andebuveien 3 på Sem  
Arkivsak: 18/00099 
  
Tilstede:  Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Ranveig Rønningen Saaghus, 

Olav Bjørnli, Jarle Liverød, Ellen Flø Skagen 
  
  
Andre: Astrid Berg Aanes og Lars Wiik sak 45-18. Morten Mobråthen.  

Tanja Breyholtz unntatt under sak 50-18. 
  
Protokollfører: Tanja Breyholtz 
  
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

44-18 18/00099-1 Protokoll fra møtet 11.10.18. 2 

45-18 18/00099-2 Orientering fra daglig leder 2 

46-18 18/00099-3 Regnskap 3. kvartal 2 

47-18 18/00099-4 Gjennomgang av interimsrevisjon ved revisor 2 

48-18 18/00099-5 Styrets egenevaluering 3 

49-18 18/00099-6 Møteplan 2019 3 

50-18 18/00099-7 Eventuelt  3 

    

 
Seierstad 
 
05.12.2018 
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44-18 Protokoll fra møtet 11.10.18. 
 
Forslag til vedtak: 
Godkjennes. 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig godkjent. 
 
Vedtak  
Godkjennes. 
 
 

45-18 Orientering fra daglig leder 
 
Forslag til vedtak: 
Til orientering. 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig godkjent. 
 
Vedtak  
Til orientering. 
 
 

46-18 Regnskap 3. kvartal 
 
Forslag til vedtak: 
Til orientering. 

 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig godkjent. 
 
Vedtak  
Til orientering. 
 
 

47-18 Gjennomgang av interimsrevisjon ved revisor 
 
Forslag til vedtak: 
Til orientering. 

 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig godkjent. 
 
Vedtak  
Til orientering. 
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48-18 Styrets egenevaluering 
 
Forslag til vedtak: 
Ingen. 
 
Behandling 
Styret gjennomførte egenevalueringen. 
 
Vedtak  
Styret gjennomførte egenevalueringen. 
 
 

49-18 Møteplan 2019 
 
Forslag til vedtak: 
Godkjennes. 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig godkjent. 
 
Vedtak  
Godkjennes. 
 
 

50-18 Eventuelt  
 
Vedtak  
Styret vedtok daglig leders lønn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vidar Ullenrød 
 
 
 
 
 

Erland Buøen 
 

Ranveig Rønningen 
Saaghus 
 

   

      
Olav Bjørnli 
 

Jarle Liverød 
 

Ellen Flø Skagen 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Styret i Vestfold Vann IKS 
 
Dato: 12.03.2019 kl. 8:00 
Sted: Andebuveien 3 på Sem  
Arkivsak: 19/00024 
  
Tilstede:  Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Ranveig Rønningen Saaghus, 

Olav Bjørnli, Ellen Flø Skagen og Jarle Liverød 
  
Andre: Morten Mobråten og Tanja Breyholtz 
  
Protokollfører: Tanja Breyholtz 
  
 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

6-19 19/00024-1 Protokoll styremøte 15.02.19. 2 

7-19 19/00024-2 Orientering fra daglig leder 2 

8-19 19/00024-3 Overvåkning vannkilder 2018 2 

9-19 19/00024-4 Saksliste til representantskapet 2 

10-19 19/00024-5 Planlagte driftsaktiviteter 2019 3 

11-19 19/00024-6 Årsregnskap 2018 3 

12-19 19/00024-7 Styrets beretning 2018 3 

13-19 19/00024-8 Revisors gjennomgang 3 

14-19 19/00024-9 Administrasjonens orientering 2018 4 

15-19 19/00024-10 Eventuelt 4 

    

 
Seierstad 
 
12.03.2019 
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6-19 Protokoll styremøte 15.02.19. 
 
Forslag til vedtak: 
Godkjennes. 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig godkjent. 
 
Vedtak  
Godkjennes. 
 
 

7-19 Orientering fra daglig leder 
 
Forslag til vedtak: 
Til orientering. 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig godkjent. 
 
Vedtak  
Til orientering. 
 
 

8-19 Overvåkning vannkilder 2018 
 
Forslag til vedtak: 
Til orientering. 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig godkjent. 
 
Vedtak  
Til orientering. 
 
 

9-19 Saksliste til representantskapet 
 
Forslag til vedtak: 
Til orientering 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig godkjent. 
 
Vedtak  
Til orientering. 
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10-19 Planlagte driftsaktiviteter 2019 
 
Forslag til vedtak: 
Til orientering. 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig godkjent. 
 
Vedtak  
Til orientering. 
 
 

11-19 Årsregnskap 2018 
 
Forslag til vedtak: 
Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak: 
1. Årsregnskapet godkjennes. 
2. Årets overskudd kr 5 315 410 overføres annen egenkapital. 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig godkjent. 
 
Vedtak  
Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak: 
1. Årsregnskapet godkjennes. 
2. Årets overskudd kr 5 315 410 overføres annen egenkapital. 
 
 

12-19 Styrets beretning 2018 
 
Forslag til vedtak: 
Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak: 
Styrets beretning for 2018 godkjennes. 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig godkjent. 
 
Vedtak  
Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak: 
Styrets beretning for 2018 godkjennes 
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13-19 Revisors gjennomgang 
 
Forslag til vedtak: 
Ingen. 
 
Behandling 
I tråd med bestemmelsene hadde styret sin årlige gjennomgang med revisor uten 
deltakelse fra daglig leder eller administrasjonen for øvrig. 
 
Vedtak  
I tråd med bestemmelsene hadde styret sin årlige gjennomgang med revisor uten 
deltakelse fra daglig leder eller administrasjonen for øvrig. 
 
 
 

14-19 Administrasjonens orientering 2018 
 
Forslag til vedtak: 
Til orientering. 
 
Behandling 
Innstillingen ble enstemmig godkjent. 
 
Vedtak  
Til orientering. 
 
 
 

15-19 Eventuelt 
 
 
Styret ønsker en nærmere orientering om forhold knyttet til pensjonsordningen. 
 
 
 
 
 
 
Vidar Ullenrød 
 

Erland Buøen 
 

Ranveig Rønningen Saaghus 
 

   

 
 
 

     

      
Olav Bjørnli 
 

Jarle Liverød 
 

Ellen Flø Skagen 
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Arkivsak-dok. 19/00039-5 
Saksbehandler    
 
  
 

   
 
 

ÅRSRAPPORT 2018 

 
 
Selskapets inntekter for salg av vann var i 2018 99,9 mill. kr. Inntekten i 2017 var 
92,7 mill. kr. Økningen skyldes i hovedsak høyere driftsutgifter samt en høyere 
selvkostrente og en økning i investert kapital. Andre inntekter er i hovedsak salg av 
driftsmidler.  
 
Vannavgiften var i 2018 kr 4,03 pr m3 noe som tilsvarer vannavgiften for 2017. 
Denne var 4,04 kr pr m3. Grunnet værsituasjonen i 2018 var vannforbruket høyt med 
en vannleveranse på 23,7 mill. m3. Denne var for 2017 21,9 mill. m3.   
 
Direktekostnader er noe høyere i 2018 sammenliknet med 2017. Dette skyldes i 
hovedsak høyere kraftkostnader. Høyere kraftkostnader medfører også høyere 
kostnad for kompensasjon for uttak av råvann.  
 
Lønnskostnader har økt i 2018 sammenliknet med 2017. Dette skyldes i hovedsak 
naturlig lønnsutvikling samt noen endringer i bemanningen.  
 
Øvrige kostnader er på tilsvarende nivå i 2018 som i 2017.  
 
Årets resultat kr 5 315 410 overføres annen egenkapital. 
 
Årets resultat skyldes rentedifferanse mellom faktisk lånerente og selvkostrente. 
 
Selvkostrente i 2018 var 2,37 % og i 2017 var denne 1,98 %.  

Selskapets totale eiendeler i 2018 var 951,9 mill. kr hvorav anleggsmidler 
(vannledninger mm) utgjorde 868,7 mill. kr og anleggsmidler under utførelse 18,2 
mill. kr. Totale eiendeler var 936,8 mill. kr i 2017. Dette er en økning på 1,6 %.  

Samlede investeringer i anlegg for 2018 beløper seg til 61,2 mill. kr. Dette er i 
hovedsak investering i UV- Seierstad VBA og optimalisering Eidsfoss VBA inkl. 
nødstrøm. I tillegg er inntaket rehabilitert samt Sjustok kum. Investering i 
sikringsprosjektet ved Seierstad VBA startet også i 2018. Det er aktivert og tatt i bruk 
anlegg for 85,0 mill. kr i 2018. 
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Langsiktig gjeld var i 2018 på 901,4 mill. kr. I 2017 var denne 887,4 mill. kr. Dette er 
en økning på 1,6 %. Kortsiktig gjeld var i 2018 25,2 mill. kr. I 2017 var denne 29,4 
mill. kr. 

Selskapet hadde ikke kassekredittgjeld ved årsskiftet da denne er avviklet.  

Resultatet for 2018 viser et overskudd på kr 5 315 410. Resultat for 2017 ga et 
overskudd på kr 2 282 777. 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 2018 godkjennes. 
2. Årets overskudd kr 5 315 410 overføres annen egenkapital. 
3. Styrets beretning for 2018 godkjennes 
 
 
 
Vedlegg:  
Årsrapport 2018 
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Note 13 - Selvkostberegning jfr H-3/14

"Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester"

Selvkostberegning 2018 Vestfold Vann SSÅ
Øvrige inntekter -211 382
Sum andre inntekter -211 382

Personalkostnader 28 514 064
Direkte kostnader 14 092 396
Andre driftskostnader 17 193 302
Arbeid i egenregi -4 701 366
Driftskostnader 55 098 396

Brutto avskrivninger anleggsmidler 28 176 136 3 222 595
Avskrivninger øvrige driftsmidler 3 796 495
Tilbakeføring av investeringstilskudd -6 614 232
Sum avskrivninger 25 358 399 3 222 595

Rentekostnad investert kapital - selvkostrente 17 976 739 2 285 427
Tilbakeføring av investeringstilskudd - selvkostrente -3 822 343
Sum renter 14 154 396 2 285 427

Selvkost 94 399 809 5 508 022

Vestfold Vanns andel SSÅ 1 172 107 -1 172 107
Innbetalt fra kommunene -101 566 972 -4 244 822

For mye/lite innkrevet fra kommunene i 2018 -5 995 056 91 092

For beregning av selvkostrente i 2018 er 2,37% benyttet. (Gjennomsnittlig 5 årlig swaprente for regnskapsåret tillagt 0,5%).
Årlig kostnad for SSÅ-anlegget beregnes isolert i henhold til selvkostregelverket og fordeles mellom de berørte kommuner og
Vestfold Vann i henhold til omforent kostnadsfordeling, se note 11. For mye innkrevd forskudd fra kommunene for vannavgift
for 2018 foreslås av styret tilbakebetalt til eierkommunene i sin helhet i 2019, for lite innkrevd forskudd fra kommunene for
vannavgift fra SSÅ blir krevet innbetalt.

Note 14 - Egenkapital
Innbetalt

Egenkapital
Annen

Egenkapital
Egenkapital 01.01.2018 0 20 020 107
Årsresultat 0 5 315 410
Egenkapital 31.12.2018 0 25 335 517

Årsresultatet i Vestfold Vann lar seg i all hovedsak forklare med rentedifferansen mellom benyttet selvkostrente og selskapets
faktiske lånerente i Kommunalbanken. 
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til representantskapet i Vestfold Vann IKS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Vestfold Vann IKS som består av balanse per 31. desember 2018,
resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en
beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
selskapets finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater og kontantstrømmer for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk
i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene
er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige
av selskapet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og
forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Øvrig informasjon omfatter informasjon i selskapets årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den
tilhørende revisjonsberetningen. Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige
informasjonen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi
attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med
det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og
årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder
vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det
gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen
er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned
virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder
vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon
utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig
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Uavhengig revisors beretning - vestfold Vann IKS

A member firm of Ernst & Young Global Limited

dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene
som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:
► identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller

feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som
er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som
følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll;

► opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om
effektiviteten av selskapets interne kontroll;

► vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende
noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige; 

► konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape
betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet,
kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet. Hvis
slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på
revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan
imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede; 

► vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene,
og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et
rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne
kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av resultatet
er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.

Tønsberg, 12. mars 2019

ERNST & YOUNG AS
Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Morten Mobråthen
statsautorisert revisor
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Morten Mobråthen
Statsautorisert revisor
På vegne av: Ernst & Young AS
Serienummer: 9578-5994-4-470218
IP: 145.62.xxx.xxx
2019-03-12 09:20:26Z
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Vestfold Vann IKS 
Representskapet 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 19/00039-6 
Saksbehandler    
 
  
 

   
 
 

GODTGJØRELSE TIL REVISOR 2018 

 
 
Revisor har i 2018 gjennomført lovpålagt revisjon for Vestfold Vann IKS. Lovpålagt 
revisjon fremkommer av årsrapport for 2018 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 2018 kr 55 000,- godkjennes. 
 



Vestfold Vann IKS 
Representskapet 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 19/00039-7 
Saksbehandler    
 
  
 

   
 
 

ORIENTERINGSSAKER 

Investeringsprosjekter: 
 
Detaljplanlegging av høydebassengprosjektet forberedes. Vestfold Vann har nå 
forespurt om rådgiver for gjennomføring av detaljprosjektet. Tilbudsfristen er satt i 
uke 16. 
 
Ombygging av pumpekjeller på Eidsfoss VBA fullføres innen 15. april 2019. Dette 
anlegget vil således være klart for ordinær drift etter påske.  
 
Ny Sjustok ventilkum er tatt i bruk, men opparbeiding av arealene utenfor kummen 
gjenstår og vil bli gjort så snart været tillater det utover våren. Planlegging av 
rehabilitering av Munkerekka ventil- og målekum pågår. Rehabilitering planlegges 
utført til høsten. 
 
 
Sikringsprosjektet: 
Utomhus tiltak innen fysisk sikring ved Seierstad VBA er langt på vei ferdigstilt og 
sikringsarbeidene knyttet til selve hovedbygget pågår. Sikringsarbeidet vil pågå 
ytterligere et år ved Seierstad VBA. 
 
Drift: 
Løpende drift har i det store og hele gått som normalt, kun med kortere driftsavbrudd. 
Utbygginger og rehabiliteringsarbeid ved vannverkene har periodevis endret 
leveransesituasjonen fra Vestfold Vann til kommunene.  
 
Lekkasjeandel: 
Kommunene melder om positivt samarbeid og resultater knyttet til lekkasjearbeidet. 
Årsregnskap for vannforbruk 2018 følger vedlagt.  
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Til orientering. 
 
Vedlegg:  
Lekkasjeandel eierkommunene 2018 
 
 



Vannbalanserapporter 2018  

For regnskapsåret har vi endret beregnet verdi for personspesifikk forbruk fra 150 liter/pr.pers/døgn 
til 140 liter/pr.pers/døgn.  

 

 140 liter/pr.pers/døgn 150 liter/pr.pers/døgn 
Tønsberg  22 % 19 % 
Sandefjord 33 % 31 % 
Færder 32 % 30 % 
Re 22 % 19 % 
Holmestrand 42 % 40 % 
Horten  21 % 18 % 

 

  

 



Vestfold Vann IKS 
Representskapet 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 19/00039-8 
Saksbehandler    
 
  
 

   
 
 

EVENTUELT 

 
 
 
Forslag til vedtak: 
Ingen forslag 
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