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ÅRSMØTE I BLAKER VANNVERK SA  

  
 

Avholdes tirsdag 5. april 2022 kl. 19.00 på Bestefarhuset.  

  

 

Dagsorden:  

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede.  

2. Godkjenning av innkalling og saksliste.  

3. Valg av møteleder.  

4. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen.  

5. Årsberetning for 2021.  

6. Regnskap med revisjonsberetning for 2021. 

7. Valg.  

8. Fastsettelse av godtgjørelse og honorar til tillitsvalgte. 

9. Budsjett med fastsettelse av vanngebyr. 

10. Forslag til vedtektsendring. 
 

 



  
  
 
 
 
 
Årsberetning 2021 for BLAKER VANNVERK SA. 
 
        

1. Administrasjon 
 
Blaker Vannverk SA er et andelslag med begrenset ansvar, vekslende kapital og medlemstall. 
Lagets formål er anlegg og drift av vannverk som primært skal forsyne gamle Blaker 
kommune med vann. 
  
Regnskapet er gjort opp under forutsetningen av fortsatt drift. 
 
Det har ikke skade/ulykke i forbindelse med drift i 2021.  
 
En kjenner ikke til at foretakets virksomhet påvirker det ytre miljø. 
 
Internkontrollsystemet er i funksjon og det blir jevnlig fulgt opp. 
 
 
Styret har i 2021 bestått av: Stein Solli, styreleder 
    Bjørn Arild Myrås, nestleder 
    Heidi Torp Homb, sekretær 
    Kristin Eid 
    Tove Marie Berg 
     Anita Merete Nysæther Lien 
    Jonas Olof Molander 
    Bjørn Erik Nyberg Evensen 
    Jan-Terje Stenby 
     
     
Årsmøte for 2020 som var planlagt avholdt i mars, ble pga. koronapandemi utsatt. I juni 
hadde pandemien dempet seg noe, og Årsmøtet ble avholdt 15. juni på Bestefarhuset. Stein 
Solli ble gjenvalgt til styreleder for 1 år. Anita N. Lien og Jan-Terje Stenby ble gjenvalgt som 
styremedlemmer for to nye år. Berit Kjeldseth Arntzen og Knut Korsvik hadde frasagt seg 
gjenvalg, og Kristin Eid og Jonas Olof Molander ble valgt til nye styremedlemmer for to år. 
 
BDO AS ble valgt til revisor for 1 år. 
 
Til valgkomite ble Elin Vikane gjenvalgt for tre år. Øvrige medlemmer er Anne Røst Hagen og 
Rune Stensrud. 
 
Anne Røst Hagen ble valgt til leder for valgkomiteen for ett år.  
 



2021 er et nytt år med koronapandemi. De fleste over 16 år har i løpet av året blitt vaksinert 
opptil flere ganger, og restriksjoner av forskjellig art har variert gjennom året. Pandemien har 
hatt minimal betydning for vannverkets drift.   
 
Vinteren var tørr og kald med mye tele, og flere private hadde frostproblemer på sine ledninger. 
Vannverket fikk problemer med frost i en kum ved Sagbakken. Året sett under ett, er et 
normalår med noe mindre nedbør enn normalt. 
 
Utbyggingen på Fossumjordet er godt i gang, og i underkant av 100 boenheter er innflyttet. 
Vannmagasinet med tilhørende pumperigg ble igangkjørt i februar og virker tilfredsstillende. 
Samarbeidet med utbyggere og entreprenører har fungert utmerket. 
 
Utbyggingen på Sandnesjordet med ca. 50 nye boenheter er tilnærmet ferdig. Boligfeltet som 
fikk adresse Kværnkallen, er nå døpt om til Sandneslia og ligger i Nes kommune.  
 
Nes kommune har for tiden en langvarig prosess på hvordan vannforsyningen i Nes kommune 
skal løses på kort og lang sikt. Blaker Vannverk jobber for at vårt forsyningsområde skal 
opprettholdes i fremtiden. Dette er også et sterkt ønske fra samtlige av våre berørte abonnenter 
på Rånåsfoss. Nes kommunale vannverk, med kjøp av NRV-vann, forsyner nå de abonnenter 
som tidligere ble forsynt av Sørum kommunale vannverk. Styret i Blaker Vannverk synes dette 
er en merkelig ordning, og har påpekt dette en rekke ganger. Saken har for vår del ikke hatt 
bevegelse, hverken i 2020 og 2021. 
 
Blaker Vannverk har i 2021 etablert en varslingstjeneste på SMS. Varsling24 ble valgt som 
operatør, og vannverket er meget godt fornøyd med tjenesten. Tjenesten ble aktivt brukt i 
forbindelse med Årsmøte, spyling av ledningsnett og uventede hendelser. Det er i tillegg et 
meget godt register tilgjengelig, slik at de aller fleste abonnenter nå er registrert med telefon 
og mail-adresse. 
 
Blaker Vannverk har en årrekke hatt sitt abonnentregister i et system fra Blaker 
Regnskapskontor. Dette systemet vil ikke bli vedlikeholdt i fremtiden, og vannverket har 
derfor inngått avtale med BitsIT og Brainify om utarbeidelse av nytt sky basert register. Dette 
arbeidet er godt i gang, og forventes ferdig våren 2022.  
 
Mattilsynet har ved to anledninger revidert vannverkets virksomhet, og kommet frem til 
følgende konklusjon: 
  
Mattilsynet har sett på leveringssikkerheten ved vannforsyningen til Blaker vannverk. 
Vannforsyningssystemet har gode redundante løsninger som sikrer levering av trygt 
drikkevann til enhver tid. Vi fant ingen avvik fra reglene om leveringssikkerhet 
 
Det er avholdt 4 styremøter i 2021.  
 
Blaker Vannverk har ansatt Trond Thoreid som daglig leder i 75 % stilling. Håvard Thoreid er 
ansatt som assisterende daglig leder i 20 % stilling. Arbeidsmiljøet betegnes som godt. 
 
Vannverket leier i tillegg inn tjenester fra Blaker Regnskapskontor AS, Sørumsand Rør AS og 
Vegmoen AS.  
 
 



 
 
 
 
 
2. Vannsituasjon, vannkvalitet 
 
Vannkilden er Asketjern, som er en god og sikker vannkilde. Vannforbruket har i 2021 vært på 
295.100 m3, tilsvarende i fjor var 284.900 m3. Gjennomsnittlig døgnforbruk har vært på  
808 m3, tilsvarende i fjor 780 m3. Vannstanden i Asketjern har vært tilfredsstillende til tross 
for et nedbørsfattig år.  
  
Noranalyse AS har analysert i alt 60 vannprøver av behandlet drikkevann i 2021. 
Måleparametre viser vann av stabil høy kvalitet.  
Vi henviser til vår internettside www.blakervannverk.no. Hendelser rapporteres kontinuerlig 
og analyseresultater er tilgjengelig for andelseiere. 
 
 
3. Vedlikehold og drift av renseanlegg 
 
Renseanlegget fungerer tilfredsstillende med stabil og god vannkvalitet. Tordenvær i juli gjorde 
noen skader på både renseanlegg og pumpestasjonen ved vannmagasinet på Fossum. Dette har 
ført til at vedlikeholdskostnadene på renseanlegg er høyere enn budsjettert. For øvrig er det er 
utført normalt vedlikehold på anlegget i løpet av året. 
 
 
4. Vedlikehold og drift av ledningsnettet 
 
Det har ikke vært brudd på hovedledningsnettet i 2021, kun lekkasjer på sprede nettet ved to 
anledninger. Reservevannforsyningen ved Sandneslia og Høiby ble utprøvd i forbindelse med  
rengjøring av basseng og spyling av ledningsnett. Hele ledningsnettet ble gjennomspylt i juni 
med godt resultat. Generelt var det lite avleiringer på innsiden av rørveggene, til tross for 10 
år siden forrige spyling. Vi høster nå goder av et godt renseanlegg og stor utskifting av 
ledningsnettet de siste 15 år. 
 
Ledningsnettet er utvidet med 270 meter siste år. Hogsethgårdene avviklet sitt eget vannverk, 
og ble andelseiere i Blaker Vannverk. Ellers er ledningen mot Stagrim forsterket fra 63 mm til 
110 mm over en strekning på 430 meter. Utskiftingen langs Vigernesveien, som var planlagt 
utført i 2021, er utsatt. Vedlikeholdskostnadene på ledningsnettet i 2021 har vært på kr. 
478 655. 
 
5. Abonnenter  
 
Blaker Vannverk SA hadde ved utgangen av 2021 registrert 1458 aktive abonnenter, en økning 
på 72 abonnenter. For de fleste, som betaler etter Folkeregisteret, har vanngebyrene vært 
uendret de siste 9 år.  
 
 
 
 



 
 
 
 
6. Regnskap 
 
 
 
 2021 2020 
Driftsinntekter 3.652.045 3.606.270 
Tilknytningsgebyr 590.000 416.000 
Overskudd / underskudd 453.459       378.456 

 
 
 
 2021 2020 2019 2018 2017 
Langsiktig gjeld 5.360.000 6.030.000 3.764.446 4.403.544 5.021.913 

Kortsiktig gjeld 758.576 270.515 481.965 469.207 264.613 

Spesifisert andelskapital 573.700 501.700 483.700 482.700 479.700 

 
 
 
 2021 2020 

Den samlede kostpris på anlegget etter avskrivninger 8.710.154 9.148.225 

Bankinnskudd utgjør tilsammen 3.444.082 2.888.235 

Sum egenkapital 6.561.440 6.035.981 

Sum eiendeler 12.680.016 12.336.496 

 
 
 
Styret mener årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Blaker vannverk SA sine eiendeler og 
gjeld, finansielle stilling og resultat. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede. 
 
 
Årsoppgjørsdisposisjoner 
 
Årsresultatet utgjorde i 2021 et overskudd på kr. 453.459, mot budsjett kr. 339.000.  
 
Styret vil foreslå følgende disponering av årsresultat: 
Overføres Annen Egenkapital: kr. 453.459. 
 
 
7. Regnskapsførsel/revisjon 
 
Regnskapsførsel og abonnentservice er utført av Blaker Regnskapskontor A/S. BDO AS har 
revidert regnskapet.  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 


