
 

 

 

Årsmøte  
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Innkalling til årsmøte i Flateby vannverk SA 

   Tid:  Onsdag 19. april 2023 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. 

5. Innkomne forslag. 

Ingen innkomne forslag  

6. Fastsettelse av avgifter og budsjett. 

             a)   Styret foreslår avgiftsendringer.  

                                b)  Godkjenning av budsjett for 2023. 

7. Valg ifølge Vedtektene. 

 

Flateby 23.02.2023 

Tove N. Flaten 

Styreleder 

Varsel om Årsmøtet er annonsert i Enebakk Avis 2 des. 2022, og ble lagt ut på vår hjemmeside 2 

desember 2022. Innkalling til Årsmøtet ble utsendt primo mars 2023 sammen med faktura, og annonsert 

i Enebakk Avis 17.03.2023. Dokumenter til Årsmøtet ble lagt ut på vår hjemmeside 17.03.2023. 

 

ÅRSMØTESAK 3/23 

Årsberetning for 2022 

Styret legger med dette fram sin årsberetning for 2022. Årsberetningen er gjort tilgjengelig for alle andelseiere på 

vannverkets hjemmeside fra 17 mars 2023. 

Innstilling: 

Styret ber Årsmøtet godkjenne årsberetningen for 2022. 

 

 

 

 

 



 

 

 

    Årsberetning  

2022 
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 2022. 

Leder   Tove N. Flaten     

Nestleder  Svein Erik Eggen   

Medlem   Karl Røkenes    

Medlem  Kai Bergersen  

Medlem  Yvonne Myra    

Varamedlem  Steinar Olsen   

Varamedlem/Sekretær Ann – Cathrin Lysaker Sand . 

 

I perioden er det avholdt 9 styremøter og 3 arbeidsmøte. Det er blitt behandlet 48 saker.  

Årsmøtet ble avholdt 06.04.2022 på Streifinn. Det var 19 stemmeberettigede andelseiere til stede. 

Møtet ble ledet av Glenn R. Skaug. Revisor Anders Bjerke gikk igjennom økonomien i selskapet. 

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.  

 

Valgkomiteen 2022 har bestått av Glenn R. Skaug, Lena Andersen og Håkon Lier.  

Leira regnskap har vært regnskapsfører for selskapet. 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. 

 

Administrativ drift 

Flateby Vannverk SA er godt fungerende med 3 ansatte, 1 daglig leder og 1 driftstekniker i 80% stilling 

og 1 kontormedarbeider i 80% stilling. I tillegg er det også 4 personer i beredskapsvakt utenom kontortid.  

 

Økonomi. 

Selskapet hadde 1794 andeler herav 200 andeler tilhørende Enebakk kommune per 31.12.2022 

Driften er solid, og selskapet har ikke stor gjeldsbyrde. Selskapet har et lån, stort kr. 5 000 000,-             

til rentesats 4,2 % pa. over 10 år. Dette tilsvarer ca. kr. 3333,- pr. andel over 10 år. 

Selskapets egenkapital og likviditet er tilfredsstillende. Selskapet anses ikke å være eksponert for 

finansiell risiko som er av betydning for å bedømme foretakets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og 

resultat. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av vannverkets eiendeler og gjeld, 

finansielle stilling og resultat.                                                                                                     

Styret mener at forutsetningene for fortsatt drift er til stede. 

 

HMS-Internkontroll, kvalitetssikring og arbeidsmiljø. 

Det har ikke vært hendelser med personskader i 2022. Korttidsfraværet har vært meget lavt.  

Vår beredskap er døgnkontinuerlig og består av beredskapsvakt og bakvakt.  

Det foretas minimum 2 årlige faglige oppdateringer av vaktmannskapet. De faste ansatte har deltatt på 3 

seminarer/kurs i 2022.  

Arbeidsmiljøet er godt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tilskuddsvann og reservevann Nordbysjøen -Flateby.    

Med bakgrunn i vedtak i årsmøte 2018 og info i årsmøtene 2019-20-21 har styret fortsatt arbeidet med 

tilskuddsvann. 

I desember 2021 ble så et komplett reguleringsforslag for ny hovedvannledning oversendt Rælingen og 

Enebakk kommune til førstegangs behandling. Planforslaget ble behandlet i begge kommuner i slutten av 

januar 2022 vedtatt utlagt til høring og offentlig ettersyn med svarfrist 27. mars 2022.  

Det kom ingen nye betydelige innspill innen hørings fristen og 22.juni 2022 ble så Reguleringsplan for 

hovedvannledning fra Nordbysjøen til Flateby vannverk vedtatt av Rælingen kommunestyre som så 

videresendte reguleringsplanen til statsforvalter for Oslo og Viken. 

Enebakk Kommunestyre gjorde et likelydende vedtak for den del av reguleringsplanen som ligger i 

Enebakk Kommune. 

Den del av planen som ligger innenfor markagrensen ligger i sin helhet i Rælingen og må av den grunn 

behandles av statsforvalter i Oslo og Viken før den endelig kan stadfestes av Klima og 

miljøverndepartementet. 

Detaljprosjektering 

Det har tatt 3 år å utarbeide og behandle reguleringsplanen tross den unormalt korte tiden for 

sluttbehandling av statsforvalter og departement. 

 I denne perioden har det imidlertid vært en unormalt høy prisstigning og styret vil derfor framover ha 

spesielt fokus på kostnader og om mulig innsparinger i prosjektet. 

Etter stadfestelse av reguleringsplanen for overføringsledningen har styret sammen med konsulent 

arbeidet med detaljprosjektering, herunder avklaring av ledningsdimensjon, trykkøkningsstasjoner og 

styringssystem m.m. Dette arbeidet vil fortsette utover i 2023 mot ferdig anbudsbeskrivelse. 

Ved en antatt normal byggetid på 1,5 til 2 år vil ny vannledning tilkoblet NRV ved Nordbysjøen til 

Flateby vannverk, tidligst kunne igangsettelse i 2025, nær 2 år etter opprinnelig plan. 

 

Nødvann.  

Gjensidig reservevann FVV/KYEV fungerer fortsatt, men dekker kun ca. 15 % av totalt behov og kun 

området fra Flateby Senter og sydover langs Fv. 120 til Skøyen for FVV sin del. Vannforsyningen her vil 

imidlertid fungere som grunnlag for nødvann til den øvrige del av FVV forsyningsområde. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Samarbeidsavtale med Enebakk kommune. 

Kirkebygden og Ytre Enebakk vannverk SA (KYEV) – Flateby vannverk SA (FVV) inngikk i 2016 en 

samarbeidsavtale med Enebakk kommune. Grunnlaget for avtalen er partenes hovedplaner, 

kommuneplaner, vedtekter og overordnede lovverk. Avtalen er et levende dokument og skal utvikles med 

flere sideliggende dokumenter så som felles beredskapsplaner, beredskapsavtaler, kartverk, varsling, 

brannkart og VA- normer.                      

Det har vært 3 møter vedrørende samarbeidet i 2022.                        

Hagenveien vil være ett prosjekt mellom FVV og kommunen med VA og vei i 2023.                                                                                                             

 

Vannmålere. 

Årsmøte 2021 vedtok at alle abonnenter skal installere vannmålere innen 01.01.2025. Det skulle også gis 

tilskudd for å initiere installasjon av vannmålere kr. 2500,- for 2022, kr. 1000,- for 2023 og ikke noe for 

2024.                  

I løpet av 2022 ble det installert 624 vannmålere. Krigen i Ukraina gir noen utfordringer når det gjelder 

leveringstid.                              

 

Hjemmesiden. 

Den brukes som informasjonskanal ved hendelser, pågående prosjekter, alt av annonsering o.l. som 

berører våre abonnenter. Utover hjemmesiden har varsling over SMS tatt over mesteparten av 

informasjon. Dette har vi fått positive tilbakemeldinger på. 

 

Nedslagsområdet og vannkilde. 

Det er utført årlig kontroll av nedslagsområde og vannkilde. Det har ikke vært noen hendelser som har 

påvirket vannkilden. 

 

Hygieniske barrierer i vannforsyningssystemet. 

FVV oppfyller kravet i drikkevannsforskriften til minimum 2 hygieniske barrierer på følgende måte:                                                                                                                                                                  

1. Klausulering av vannkilden Gjeddevann. 

2. Kjemisk felling, filtrering (to-mediafilter og aktivt kullfilter) og alkalisering. 

3. Desinfeksjon med UV-stråling og klor. 

 

Ytre miljø 

Det har ikke forekommet noen form for forurensing av det ytre miljø i 2022. Bedriften har ingen 

forurensende eller støyende utslipp 

 

 



 

 

 

Behandlingsanlegget. 

Behandlingsanlegget består av: 

• Dosering, vi doserer flere punkter i prosessen med diverse kjemikalier 

• 4 stk. to-mediafilter, her foregår selve rensingen. 

• 4 kullfiltere, disse skal ta smak og «polere» vannet   

• 2 UV aggregater. 

• 2 luftebassenger med minimum ½ times opphold.  

 

Kvaliteten på drikkevannet. 

Mattilsynet er tilsynsmyndighet for drikkevannsforsyningen. FVV tar egne vannprøver hver dag (365 

dager i året) for å kontrollere renseprosessen på vannverket og vannkvalitet til forbruker.                                                                                                                                      

FVV tar kontrollprøver hver 14 dag på vannverket og på ledningsnettet etter prøveplan som er godkjent 

av Mattilsynet. Disse prøvene blir analysert på Noranalyse som er et akkreditert laboratorium. FVV (som 

alle andre vannverk) rapporterer, innen 15 feb. hvert år analyseresultater og øvrige relevante data til 

Vannverksregisteret.  

FVV hadde 1 tilsyn av Mattilsynet i 2022: 

Drikkevannskilden var Mattilsynets fokus med ROS analyser rundt kilden: Ingen pålegg, godkjent. 

Det ble i løpet av 2022 ikke registrert avvik fra vannkvalitets kravene i Drikkevannsforskriften.  

 

Vannprøver tatt på ledningsnettet hos abonnenter. 

FVV har 15 prøvepunkter på utvalgte steder på ledningsnettet, disse prøvene blir tatt hos velvillige 

abonnenter. Hver 14 dag blir det tatt prøver hos 3 abonnenter og på FVV. ROS analyse av ledningsnettet 

er blant kriteriene for utvalg av prøvesteder. Disse skal til en viss grad rullere. Etter endring i 

drikkevannsforskriften ble prøveplanen utvidet ytterligere i 2022.           

Her følger en oversikt over noen verdier tatt på ledningsnettet i 2022. 

 

 

 

 

 

Turbiditet: Ingen avvik.    Farge: Ingen avvik.      pH: Ingen avvik.  

 

 

2022 Antall prøver Gj.snitt Min max 

Turbiditet 97 0,294 0,1 1,2 

Farge 97 4,37 2,0 16 

pH 97 7,27 6,8 8,9 



 

 

 

Forsyningssystemet 

Ledningsnett.  

FVV har tatt over deler av ledningsnettet med trykkøkninsstasjon på Høgåsen og Kjensli byggefelt, 

denne delen ble tatt i daglig bruk i 2021, dette er byggefelt som stadig utvikles.. 

Planlagt lekkasjesøk 2022 ble utført på ledningsnettet i Flateby boligfelt. Dette resulterte i utbedring av 5 

mindre lekkasjer. 

FVV har i 2022 skiftet vannledning på ca. 400 meter mellom Lindås - Kåterud, 2 abonnenter ble berørt 

Det ble byttet ut 2 kummer. 

FVV har en beredskapsavtale med H.F. Maskin ved lekkasjer og små prosjekter.  

 

Utbedring/rehabilitering 2022:   

Sted Meter Kost. Emne – område Dim 

Lekkasjesøk  65 000 Boligfeltet. Div. 

Rehab. Ledningsnett.  400 600 000 Kåterud - Lindås 110 

 

 

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.  

Ved behov sendes det ut SMS i de periodene med størst forbruk. Dette resulterer i kortvarig redusert 

forbruk.  

 

For å sette dette i perspektiv: 

1 hageslange som blir brukt 24 t i døgnet i 8 -9 døgn vil ha et forbruk som tilsvarer 

ett årsforbruk på en gjennomsnittlig boenhet.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Generelt vedlikehold. 

Det er utført årlig spyling av endeledninger.                                                                                             

Det har vært 4 lekkasjer på vårt ledningsnett i 2022, i tillegg til 5 som ble oppdaget ved aktivt 

lekkasjesøk. Vi har ca. 35 % vannlekkasje på nettet. Lekkasjesøk vil fortsatt være i fokus inneværende år. 

Lekkasjene er vist i tabell under.  

 

Lekkasjer på ledningsnettet til Flateby Vannverk SA 2022. 

 

Dato Sted m3/t Abonn. Avstengt t.  Vannpost 

18.12.22. Melgårdsjordet 140 40 6 SMS 

14.09.22. Løkkaveien 17-19 5 13 4 SMS 

02.05.22. Sundbyjordet 140 40 5 SMS 

14.02.22. Hagenveien 45 15 8 5 SMS 

 

Vannproduksjonen. 

Som man ser under så er det en markant nedgang i forbruk noe som tyder på intensiveringen av 

lekkasjesøk virker.  

 

 Vannproduksjonen i 2022 var på 454 642 m3. Råvann inntaket var 471 917 m3.  

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Rentvann 452859 444582 481018 477901 454642

Råvann 499350 481892 517666 496168 471917

400000
420000
440000
460000
480000
500000
520000
540000

Vannforbruk 2018-2022

Rentvann Råvann

 

 

 

 



 

 

ÅRSMØTESAK 5/23  

Revidert regnskap med revisjonsberetning. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

ÅRSMØTESAK 6/23 

Fastsettelse av avgifter og budsjett. 

a) Styrets forslag til avgiftsendringer. 

           b)  Godkjenning av budsjett 2023. 

 

6/23 a) Avgiftsendringer. 

Prisliste for Flateby vannverk 2023 (Gjeldende fra 2. halvår 2023) 

Det faktureres 2 ganger i året. Februar/mars og august/september. 

Etableringsinnskudd Pris netto 2023 Mva 

Andelsinnskudd 1000,- Nei 

Grunngebyr =< 50m2 17 500,- Nei 

Grunngebyr 0 til 100 m2 350,- pr.m2 Nei 

Grunngebyr > 100 m2 35 000,- + 175,- pr.m2 over 100 m2  Nei 

Tilknytningsgebyr per tilkoblingspunkt 8000 Ja 

Anleggsbidrag Se vedtektene pkt. 9.3 
 

Beskrivelse 

Årsgebyrer Årsgebyr Forbruksgebyr 

Totalt + 

mva 

Boenheter /Fritidsbolig 3175 2700 5875 

Boenheter med utleieenheter 

3175 

2700 pr. enhet/ eller etter måler 

8575 ved 1 

utleieenhet 

Boenheter m/ næring 3175 Etter måler  

Boenheter m/ basseng* 3175 Etter måler  

Næringsbygg/ gårdsbruk 3175 Etter måler  

Gebyr for struping av vann   Selvkost 

Gebyr for åpning 500   

Pris per m3 opp til 200m3  12,50  

Pris per m3 over 200m3  17,80 
 

  



 

 

 

 

6/23 b) Godkjenning av budsjett 2023. 

 
 
BUDSJETT     

  

Budsjett 
2022  

Budsjett 
2023 

Driftsinntekter og driftskostnader    

Salgsinntekt  6 610 000     7 070 000 

Sum driftsinntekter  6 610 000  7 070 000 

     

 Varekostnad   400 000  402 000 
 Lønnskostnad   3 061 300  3 119 000 
 Avskrivning av driftsmidler og imm.eiendeler  1 200 000  1 300 000 
 Annen driftskostnad   2 777 500  2 950 500 

Sum driftskostnader  7 438 800  7 771 500 

     

Driftsresultat  -828 800  -701 000  

    

 Finansinntekter og finanskostnader     

 Annen renteinntekt   11 000  16 000 
 Annen rentekostnad   110 000  156 000 

Resultat av finansposter  -99 000  -140 000 

     

Ordinært resultat før skattekostnad -927 800  -841 500 

     

Skattekostnad på ordinært resultat 0  0 

     

Årsresultat  -927 800  -841 000 
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ÅRSMØTESAK 7/22 

7.Valg ifølge Vedtektene.  
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