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Innkalling til årsmøte i Flateby vannverk SA

Tid:

Onsdag 15. april 2015 kl 19:00

Sted:

Streifinn sportshytte i Gjeddevannsveien

Følgende saker skal behandles:
1.

Godkjenning av innkalling og dagsorden.

2.

Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til underskrift av
protokollen.

3.

Styrets årsberetning.

4.

Revidert regnskap med revisjonsberetning og vedtak om disponering
av eventuelt overskudd.

5.

Innkomne forslag.
Det er ikke innkommet noen forslag.

6.

Fastsettelse av avgifter og budsjett.
a) Fastsettelse av priser for Flateby vannverk
Styret har foreslått endringer i avgiftene for 2015 på 7,5 %, og
ber om at Årsmøtet godkjenner dette.
b) Godkjenning av budsjett for 2015
Budsjett vedlagt

7.

Valg ifølge Vedtektene.

Flateby 04.03.2015
Svein Erik Eggen.
Styreleder

Varsel om Årsmøtet er annonsert i Enebakk Avis 4 og 11 des. 2014, og ble lagt ut på vår
hjemmeside 3 desember 2014. Innkalling til Årsmøtet ble utsendt sammen med faktura for
1 halvår 2015, og annonsert i Enebakk Avis 19.03.2015. Dokumenter til Årsmøtet ble lagt ut
på vår hjemmeside 19.03.2015.
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Årsberetning
2014
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ÅRSMØTESAK 3/15

Årsberetning for 2014
Styret legger med dette fram sin årsberetning for 2014. Årsberetningen er gjort tilgjengelig for alle
andelseiere på vannverkets hjemmeside fra medio mars 2015.

Innstilling:
Styret ber årsmøtet godkjenne årsberetningen for 2014.

Enebakk, 04.03.2015
Svein Erik Eggen.
Styreleder
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Selskapets formål.
Selskapets formål er å skaffe medlemmene vann ved å eie og drive forsyningsanlegg for vann
frem til medlemmene. Forsyningsområdet er Flateby og naturlig tilgrensende områder.
Selskapet drives basert på selvkostprinsippet med allmennyttig formål som basis.

Selskapets kontoradresse er Gjeddevannsveien 86, 1911 Flateby.

Selskapets styre i 2014.
Leder

Svein Erik Eggen

På valg.

Nestleder

Kari Mette Nordhagen

På valg.

Sekretær

Kristina Eid

På valg.

Medlem

Tor Arne Ulfeng

Valgt for 2 år i 2014

Medlem

Tore Johnsen

På valg grunnet flytting.

Varamedlem

Tove Flaten

På valg. Valgt for 1 år i 2014.

Varamedlem

Tor Bergersen

På valg. Valgt for 1 år i 2014.

I perioden er det avholdt 8 styremøter og 2 arbeidsmøter. Det er blitt behandlet 52 saker.
Årsmøtet ble avholdt 09.04.2014 på Streifinn. Det var 15 stemmeberettigede andelseiere til
stede. Møtet ble ledet av Ragnar Bergskaug.
Selskapets styre har bestått av 2 kvinner og 3 menn. Varamedlemmene har vært innkalt til
samtlige styremøter. Både varamedlemmene og styret har vurdert at en slik ordning er nyttig
og gir varamedlemmene god innsikt i styrearbeidet. Bjørn Tommy Ellingsen har deltatt som
observatør for Enebakk kommune.
Valgkomiteen har bestått av Yvonne Myhra, Ståle Rustad og Hans Woldstad. Sistnevnte har
vært komitéens leder.
Bookkeeper er regnskapsfører for selskapet, og revisjon er utført av BDO AS, v/Anders
Bjerke

Likestilling
Det er god balanse i kjønnssammensetning i selskapets styre og valgkomite. Etter styrets
oppfatning er derfor likestillingsspørsmålet tilfredsstillende ivaretatt, og det er ikke planlagt
konkrete tiltak innen dette området.
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Administrativ drift
Flateby Vannverk SA er godt fungerende med 2 ansatte, 1 daglig leder og 1 driftstekniker. I
tillegg er også 3 personer i beredskapsvakt utenom kontortid.
En av våre 3 beredskapsvakter sa i september opp sin stilling med fratredelse 31.12.14. Denne
stilling er vakant. Vår driftstekniker søkte i august om 40% redusert arbeidstid, gjellende fra
01.01.15. Søknaden ble endelig behandlet og vedtatt i styremøte 29.10.14. Ny arbeidsavtale er
utarbeidet og undertegnet av begge parter. For å opprettholde administrativ kapasitet ble det
søkt etter driftsrelatert medarbeider i 50% stilling. Ny medarbeider ble ansatt i desember med
tiltredelse 01.04.15. Det har også vært søkt etter kontormedarbeider i 50% stilling, hvor flere
interessante søkere har meldt seg. Endelig ansettelse er foreløpig utsatt til andre halvår 2015.

Økonomi
Selskapet hadde 1703 andeler per 31.12.2014. Selskapets kunderegister ble ferdig oppdatert i
2014.
Driften er solid, og selskapet har ikke stor gjeldsbyrde.
Selskapet har et lån i DNB, stort kr 4,3 mill. til rentesats 4,3 % pa.
Styret mener at forutsetningene for fortsatt drift er til stede.

Reservevann.
Gjensidig reservevann FVV/KYEV fungerer fortsatt tilfredsstillende. Med den planlagte
utbygging på Flateby er likevel ikke denne løsning tilstrekkelig. I tråd med vår Hovedplan
arbeides det med ulike fremtidige modeller for så vel hovedvann som reservevann.

Samarbeidsavtale med Enebakk kommune.
På foranledning av gjensidige ønsker om et formalisert samarbeide mellom kommunens to
private vannverk og Enebakk kommune ble første samarbeidsmøte avholdt i oktober. Den
fremtidige avtale tar sikte på en samordning av ulike felles utfordringer såsom lovverk,
ansvar, beredskap, planlegning, drift og vedlikehold, ledningsnett, kartverk osv. Målsettingen
er at en avtale skal være klar i løpet av 2015.
Styret mottok i september 2014 brev fra Ø. Gundersen med forslag om å vurdere fusjon
mellom FVV og KYEV. Brevet ble behandlet i styret 29. oktober 2014. På bakgrunn av de
pågående drøftelser med kommunen og KYEV, fant styret at et initiativ om fusjon kunne
virke kompliserende i våre felles drøftelser med kommunen. Styret sendte svarbrev til Ø.
Gundersen den 17. november 2014.
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Slukkevann for brannvesenet.
Denne saken er fortsatt ikke avklart. Det er Nordre Follo Brannvesen som har saken, men vi
har enda ikke mottatt forslag til ny innstilling.

HMS-Internkontroll, kvalitetssikring og arbeidsmiljø
Mattilsynet er tilsynsmyndighet for drikkevannsforsyningen. FVV tar egne vannprøver hver
dag for å kontrollere renseprosessen på vannverket. FVV tar prøver hver 14 dag på
vannverket og på ledningsnettet etter prøveplan som er godkjent av Mattilsynet. Disse
prøvene blir analysert på et akkreditert laboratorium. FVV (som alle andre vannverk)
rapporterer, innen 15 feb. hvert år analyseresultater og øvrige relevante data til
Vannverksregisteret.
Mat-tilsynet gjennomfører også revisjon av FVV.
Vår beredskap er døgnkontinuerlig og det foretas minimum 2 årlige faglige oppdateringer av
vaktmannskapet. I år har vi gått igjennom den kjemiske prosessen i mediefiltrene og HMS i
vannverket. De faste ansatte har vært på 3 seminarer/kurs i 2014.

Krav på grunngebyr og tilknytningsavgift.
I forbindelse med manglende innbetaling av Flateby Vannverks krav om grunngebyr og
tilknytningsavgift til ISH Bygg og Eiendom A/S i anledning seksjonering av 6 boligenheter i
Lillestrømveien 1688 ble det den 21 januar, via vår advokat tatt ut stevning mot firmaet.
Saken kom opp i Follo Tingrett den 3 juni. I dom av 2 juli ble vår motpart gitt medhold.
Rettsaken medførte en betydelig kostnad for FVV, men kunne ved en anke påføre selskapet
ytterligere kostnader. Selv om tvistespørsmålet var av prinsipiell karakter var det omstridte
beløpet mindre enn hva som sannsynlig ville påløpe av saksomkostninger i lagmannsretten.
Styret besluttet i møte 10 september ikke å gå videre til Borgarting Lagmannsrett, hvormed
saken er opp- og avsluttet.

Hjemmesiden.
Hjemmesiden har vært under kontinuerlig bearbeiding og forbedring i 2014. En egen
arbeidsgruppe har sørget for dette og hjemmesiden fremstår i dag som betydelig bedre enn
tidligere.

Nedslagsområdet og vannkilde.
Det er utført årlig kontroll av nedslagsområde og vannkilde.
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Hygieniske barrierer i vannforsyningssystemet.
Flateby Vannverk SA har klausulering av vannkilden. Mat-tilsynet krever at man skal ha
minimum 2 hygieniske barrierer. Vi benytter kjemisk felling (alu.sulfat som flokkulant og
marmor og lut til alkalisering) og desinfisering med klor. FVV ønsker å installere UVdesinfeksjon som en ytterlig barriere mot parasitter. Prosjektering er påbegynt.

Drift av vannverket
Vanningsrestriksjoner ble som vanlig gjennomført i perioden 15.mai til 15.september.
Restriksjoner på vanning innføres av hensyn til forsyningssikkerhet og leveranse av
tilfredsstillende kvalitet på vann til våre abonnenter.
Siste uke i juli ble flere av våre installasjoner betydelig skadet av lynnedslag. Dette var under
ferieavvikling og medførte problemer med bl.a. reservedeler. Vannbehandlingsanlegget ble
delvis kjørt manuelt i over en uke. Den påfølgende uken hadde vi i tillegg 6 lekkasjer.
På bakgrunn av alle disse sammenfallende hendelser i løpet av 14 dager gikk vi igjennom
beredskapen ved vannverket. Vi har nå skrevet serviceavtaler som dekker våre viktigste
installasjoner. Vi ønsket også å ansette en person til i den daglige driften.
FVV har søkt etter entreprenør for ny beredskapsavtale, da Havig & Ellingsen ikke hadde
kapasitet til å fortsette.

Vannproduksjonen
Vannproduksjonen i 2014 var på 316 025 m3. Råvann inntaket var 379 410 m3.

Vannforbruk 2009 - 2014
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Vannkvalitet 2014 ut fra behandlingsanlegget:

2014

Rentvann pH

Turbiditet NTU

Klorrest mg/l

Farge

Jan.
Feb.
Mars
April
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Des.
Gj.snitt.

7,6
7,6
8,2
7,5
7,6
7,9
8,0
7,6
7,5
7,6
7,4
7,6
7,66

0,38
0,16
<0,10
0,14
0,1
<0,1
<0,1
0,15
0,11
0,18
0,16
0,24
0,13

0,03
0,04
0,04
0,04
0,05
0,03
0,03
0,05
0,04
0,03
0,04
0,05
0,039

<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2

Forsyningssystemet
Kartverk.
FVV har fått på installert og oppgradert Gemini kartverk. Dette skal drives sammen med
kommunen og vil være en del av samarbeidsavtalen det jobbes med.
Ledningsnett.
FVV legger vannledning i gangvei traseen fra Pettersrudveien og frem til Kåterudveien i et
samarbeid med Statens vegvesen.
Generelt vedlikehold.
Det er utført årlig spyling av ledningsnettet.
Det har vært 9 lekkasjer i 2014. Lekkasjene er vist på neste side.

Ytre miljø
Det har ikke forekommet noen form for forurensing av det ytre miljø i 2014. Bedriften har
ingen forurensende eller støyende utslipp.
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Lekkasjer på ledningsnettet til Flateby Vannverk SA 2014.

Dato

Sted

Mengde Berørte Avstengt Vannpost
m3/t
ant.
Timer
abonn
u/vann

13/11-14
6/11-14
8/8-14
8/8-14
6/8-14
3/8-14
1/8-14
1/8-14
19/5-14

Bråtenvn.
Haugveien
Rv-120 – Elverhøy mot Øyernvn
Lindås
Lindås
Busslomme sør v/Shell
Bj.l.bakken ovenf. øverst kum
Bj.l.bakken ca. 75m over forrige
Smådal

10
20
100
50
40
90-100
+100
+ 100
100

8
15
25
10
15
200
200
200
40

6
8
6
4
6
2
3
1
3

Planlagt
Planlagt
Kåterudvn.
Kåterudvn.
Nei. Kl.01.
Pro.v. kl 23
-

Utbedring/rehabilitering 2014:

Sted

Meter

Kost.

Emne

Dim

Pettersrud - Kåterud

800

2 000 000

Samarbeid med kommunen – gangvei.
Påbegynt 2014 avsluttes 2015

Ø 150

RV – 120 – Øyernvn.

170 m

270 000

Del av rehabilitering Øyernvn.- RV – 120

Ø 150

80 000

Sette inn ny pumperigg

250 000

Reklamasjon

P2 pumpestasjon
Ødegårdsvn.Bjerklundsbakken

75 m
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Hovedplanen
Hovedplanen vil danne grunnlag for våre prioriteringer og være et viktig verktøy for veivalg
som må foretas de neste årene. Det er utarbeidet en ROS analyse som dekker
behandlingsanlegget og ledningsnettet.
Hovedplanen er et levende dokument som skal rullere i forhold til kommuneplanens
revidering hvert 4 år. På bakgrunn av denne Hovedplanen er prosjektering av UV anlegg
påbegynt, sonderingsmøter og uformelle samtaler vedr. vannkapasitet, oppfølging av
byggeplaner og feltutbygging og arbeid med å prioritere fremtidig rehabilitering av
ledningsnettet er i igangsatt.

Planer for rehabilitering.
FVV ønsker som premissleverandør for vannforsyningen et samarbeid med andre aktører i
forbindelse med utbygging og rehabilitering. Dette medfører at FVV må forholde seg til
planer og fremdrift hos sine samarbeidspartnere.
Vi har også fått et godt samarbeid med kommunen og utbyggere i forbindelse med utbygging
av flere felt på Flateby.

Her er kort gjengitt tidsplan og omfang av nødvendige investeringer i 2015:

Sted

Meter

Kost.

Enebakk kommune

800

2 000 000 Enebakk kommune –
gangvei/ sykkelvei RV – 120.

2014 - 2015

1 000 000 UV – anlegg

2015 - 2016

Vannbehandlingsanlegget

Emne

tid
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Flateby 04.03.2015.

Svein Erik Eggen.

Kari Mette Nordhagen.

Tor Arne Ulfeng.

Styreleder

Nestleder

Styremedlem

Sign.

Sign.

Sign.

Tore Johnsen.

Kristina Eid.

Frank A. Jenssen.

Styremedlem

Styremedlem

Daglig leder

Sign.

Sign.

Sign.

Årsmøtesak 4/15
Revidert regnskap med revisjonsberetning og vedtak om disponering av
eventuelt overskudd.
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Årsmøtesak 5/15
Innkomne forslag.

Årsmøtesak 6/15
Fastsettelse av avgifter og budsjett.
a) Fastsettelse av priser for Flateby Vannverk
Styret har foreslått endringer i avgiftene for 2015 på 7,5 %, og ber om at Årsmøtet
godkjenner dette.
Styret ønsker å benytte ekstern hjelp ved stenging av vann hos abonnenter. Dette videre
faktureres abonnenten til selvkost. Tidligere sats på 500,- kr. utgår.
b) Godkjenning av budsjett 2015.
Budsjett vedlagt.

20

Budsjett 2015
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Valg ifølge Vedtektene.
Valgkomiteen skal levere sin innstilling 14 dager før Årsmøtet.
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