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HENVENDELSE FRA LARVIK KOMMUNE 13.04.21 VEDR 
EVENTUELT MEDLEMSKAP 

 
Det vises til mottatt henvendelse fra Larvik kommune 13.04.21 vedrørende eventuelt 
medlemskap i Vestfold Vann. 
 
Forhandlingsutvalget har drøftet henvendelsen fra Larvik kommune og er av den 
oppfatning at dette må ses i sammenheng med øvrige avtalevilkår.  
 
Det oppfattes derfor ikke formålstjenlig for styret å ta stilling til enkeltelementer i en 
eventuell avtale, da styret kun vil ta stilling til et endelig avtaleforslag. 
 
I så måte ser styret det naturlig at forhandlingsutvalget fortsetter dialogen med Larvik 
kommune for å avklare premisser for en eventuell endelig avtale. 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Henvendelsen overføres til forhandlingsutvalget for videre håndtering i forbindelse 
med utarbeidelse av endelig avtale. 
 
 
 
Vedlegg:  
Henvendelse fra Larvik kommune 13.04.21. 
 



 

 

Fellesfunksjon 
Kommunedirektør 
Postboks 2020 
3255 Larvik 

Besøksadresse: 
Feyers gate 7, Larvik 

Telefon 33 17 10 00 
postmottak@larvik.kommune.no 
Org.nr.: 918 082 956 

 

Larvik kommune som eventuelt nytt medlem i Vestfold Vann IKS 

Vi viser til pågående prosess om evt. medlemskap i Vestfold Vann IKS for Larvik kommune.  

 

Status Larvik kommune 

Larvik kommune vurderer som kjent to ulike hovedalternativer for å øke sikkerhet og kapasitet for 

området som forsynes fra Gopledal vannverk.  

 

1. Larvik kommune bygger eget reservevannverk 

2. Larvik kommune knytter seg til Vestfold Vann IKS 

 

Beregninger viser at de to alternativene er tilnærmet økonomisk like. Dette gjelder vanngebyrene for 

abonnentene i Larvik kommune. I beregningene er det tatt hensyn til eksisterende kapitalkostnader, 

fremtidige investeringer og driftskostnader. Beregningene av vanngebyrene omfatter alle forhold 

knyttet til kommunal vannforsyning i kommunen. 

 

Det er også gjennomført beregninger av nåverdi. Vi har kommet til at disse beregningene ikke bør 

legges til grunn for sammenligningene. Bakgrunnen for dette er blant annet at tidspunkt for 

investeringer har stor betydning for resultatet. Vanngebyrene vil i stor grad vise konsekvensene for 

kommunen og den enkelte abonnent. Vanngebyrer vil også være enklere å forholde seg til enn 

nåverdi. Relativt få er kjent med nåverdiberegninger fra tidligere.  

 

I forbindelse med valg av alternativ vil selvsagt noen ikke-økonomiske forhold ha betydning.  

 

Status Vestfold Vann IKS 

Vestfold Vann IKS planlegger betydelige investeringer i årene som kommer. Dette gjelder uansett om 

Larvik kommune blir medlem eller ikke.  

 

Dersom Larvik blir medlem vil det bli større grunnlag (22 % økt salg av vann) for å dekke inn 

kostnader. I perioden 2027 – 2032 vil f.eks. prisen på vann være 0,85 kr lavere pr. m3 med Larvik som 

medlem. 

 

I tabellen nedenfor er det vist den økonomiske betydningen for medlemskommunene om Larvik blir 

medlem (forutsatt 23 mill. m3 pr. år).  

 Larvik kommune 
Fellesfunksjon Kommunedirektør 

Saksbehandler 
Deres ref. 
Vår ref. 
Arkiv 
Vår dato 
Deres dato 

Gro Herheim 
 
21/43882 
18/3032 
13.04.2021 
 Vestfold Vann IKS v/styreleder Vidar Ullenrød 
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År 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Endret kostnad 

(mill. kr) 
1,4 9,7 -19,1 -19,6 -20,0 -19,8 -19,1 -19,8 

 

 

Av dette går det altså fram at medlemskommunene får en mindre økningen av kostnadene i 2025 og 

2026, men deretter en betydelig innsparing. Innsparingen fordeles som kjent på 

medlemskommunene etter hvor mye vann som kjøpes av den enkelte. Innsparingen for 

medlemskommunene vil vedvare også etter 2032. 

 

Intensjonsavtale 

Det foreligger nå et utkast til intensjonsavtale. Intensjonsavtalen skal behandles av styrende organer 

i Vestfold Vann IKS og politisk i Larvik kommune.  

 

Det har tidligere vært avholdt møter mellom Vestfold Vann IKS og Larvik kommune for å avklare en 

del forhold.   

 

Overføringsledning Seierstad - Fagerli 

Dersom Larvik kommune blir medlem må de to forsyningssystemene for Vestfold Vann IKS og Larvik 

kommune knyttes sammen. Dette må skje via en ny overføringsledning fra Seierstad 

vannbehandlingsanlegg til Fagerli høydebasseng. Kostnadene med ledningen er beregnet til 99,2 mill. 

kr (forutsatt utførelse i 2022 og 2023). 

 

Fram til nå har utgangspunktet vært at Larvik kommune bekoster denne ledningen. Alternativet med 

at Vestfold Vann IKS bekoster det meste av ledningen har vært fremmet i tidligere avklaringsmøter.  

 

Oppfordring til Vestfold Vann IKS 

Larvik kommune (LK) ber om at Vestfold Vann IKS (VV) på nytt vurderer Larvik kommunes tidligere 

innspill om dekning av kostnader for overføringsledningen fra Seierstad til Fagerli: 

 

1. LK bygger og sørger for finansiering av overføringsledningen fra Seierstad til Fagerli.  

2. Ledningen anlegges så snart som mulig og før 01.01.2027.  

3. Finansieringen av ledningen skjer ved låneopptak.  

4. Når LK evt. blir fullverdig medlem (fra 01.01.2027) overføres eierskapet fra LK til VV.  

5. Fra samme tidspunkt overføres også forpliktelsene for å betjene lånet som er tatt opp for å 

bygge ledningen.  

6. VV betjener dette lånet.  

7. LK faktureres ikke ekstra ut over betaling for det vannet som kommunen bruker fra 01.01.2027. 

 

Alternativt kan kostnader for overføringsledningen fra Seierstad til Fagerli fordeles på en annen måte 

mellom VV og LK. 
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Begrunnelse 

Administrasjonen er usikker på hvilket hovedalternativ Larvik kommune vil velge (eget vannverk eller 

medlemskap i Vestfold Vann IKS). De økonomiske beregningene viser at de to alternativene er 

omtrent like. 

 

Medlemskap for Larvik kommune vil være betydelig økonomisk gunstig for Sandefjord, Tønsberg, 

Færder, Horten og Holmestrand kommuner. 

 

Ved å innfri Larvik kommunes oppfordring/ønske vil det etter vår vurdering i større grad være 

økonomisk balanse mellom partene. Alle kommunene vil ha økonomisk fordel av medlemskapet. 

 

Gjennom dette vil også alternativet med medlemskap i Vestfold Vann IKS bli mere aktuelt for politisk 

nivå i Larvik. Dersom Larvik kommune velger alternativet med eget vannverk, vil Sandefjord, 

Tønsberg, Færder, Horten og Holmestrand kommuner ikke dra nytte av den store årlige økonomiske 

innsparingen som medlemskap for Larvik kommune innebærer. 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

Gro Herheim 

Kommunedirektør 

33 17 10 00 

Dette dokumentet er ekspedert uten manuell signatur 
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