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ÅRSMØTE I BLAKER VANNVERK SA  

  
 

Avholdes tirsdag 18. 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 2022.  

6. Regnskap med revisjonsberetning for 2022. 

7. Valg.  

8. Fastsettelse av godtgjørelse og honorar til tillitsvalgte. 

9. Forslag til vedtektsendring. 

10. Budsjett med fastsettelse av vanngebyr. 
 

 

 
  
  
 



 
 
 
Årsberetning 2022 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 2022.  
 
En kjenner ikke til at foretakets virksomhet påvirker det ytre miljø. 
 
Internkontrollsystemet er i funksjon og det blir jevnlig fulgt opp. 
 
 
Styret har i 2022 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 
    Jan-Terje Stenby 
    Vebjørn Andresen 
     
     
Årsmøte for 2021 ble avholdt 5. april på Bestefarhuset. Stein Solli ble gjenvalgt til styreleder 
for 1 år. Heidi Torp Homb, Bjørn Myrås og Tove Marie Berg ble gjenvalgt som 
styremedlemmer for to nye år. Vebjørn Andresen ble valgt til nytt styremedlem for to år. 
 
BDO AS ble valgt til revisor for 1 år. 
 
Til valgkomite ble Øyvind Brakestad valgt til nytt medlem for tre år. Øvrige medlemmer er 
Elin Vikane og Rune Stensrud. 
 
Rune Stensrud ble valgt til leder for valgkomiteen for ett år.  
 
Vedtektene var oppe til vurdering, og ble enstemmig endret. Nytt er at Styret reduseres fra  
9 til 6, og forslag til honorering av Styret fremmes av valgkomiteen. Som en konsekvens av 
vedtaket, fristiller alle styremedlemmer sine verv ved årsmøte i 2023.  
 
 
 



 
2022 har vært et ualminnelig rolig år for Blaker Vannverk. Planen var å bygge på 
lagerbygningen på Kurland og kjøpe festetomtene på Kjærnsmo. 
Lagerbygningen er ferdigstilt, mens kjøp av tomter ikke er sluttført enda.  
 
Utbyggingen på Fossumjordet går sin gang, men høy inflasjon og renteøkning har redusert 
fremdriften noe. I underkant av 200 boenheter er innflyttet. Vannmagasinet på Fossum med 
tilhørende pumperigg virker tilfredsstillende. Samarbeidet med utbyggere og entreprenører har 
fungert utmerket. 
 
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. Nes kommune engasjerte et revisjonsfirma for å vurdere de tre 
vannverkene i kommunen. Blaker Vannverk kom godt ut av revisjonen.  
 
Nes kommunale vannverk, med kjøp av NRV-vann, forsyner nå de abonnenter som før justering 
av kommunegrensene 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, 2021 og 2022. 
 
Vannverket har inngått avtale med BitsIT og Brainify om utarbeidelse av nytt sky basert 
register. Dette arbeidet var forventet ferdig våren 2022. Samarbeidet med Brainify har gått 
tregt, og registeret er ikke ferdig pr. 1. januar 2023. 
 
Mattilsynet har revidert vannverkets virksomhet, med søkelys på farekartlegging og 
farehåndtering av kilde og tilsigsområde. Under besøket fant Mattilsynet ingen brudd på 
regelverket som gjør det nødvendig med videre oppfølging. 
  
Det er avholdt 8 styremøter i 2022.  
 
Blaker Vannverk har ansatt Trond Thoreid som daglig leder i 60 % stilling. Håvard Thoreid var 
ansatt som assisterende daglig leder i 20 % stilling frem til juni. Siste halvår ble denne stillingen 
øket til 50%. 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 2022 vært på 
267.200 m3, tilsvarende i fjor var 295.100 m3. Gjennomsnittlig døgnforbruk har vært på  
732 m3, tilsvarende i fjor 808 m3. Vannstanden i Asketjern var noe lav på høsten, og Steintjern, 
som er regulert på et høyere nivå, ble tappet ned. 2022 var et nedbørsfattig år med bare 592 mm 
nedbør. 
  
NorAanlyse AS har analysert vannprøver av behandlet drikkevann i 2022. Måleparametre viser 
vann av stabil høy kvalitet, men ved en par anledninger har vi hatt noe forhøyet kimtall på 
nettet. Dette betegnes som ufarlig, men vannverket iverksatte forsiktig kloring for å eliminere 
problemet. Til desinfisering av drikkevannet brukes normalt bare UV-bestråling. 
 



 
3. Vedlikehold og drift av renseanlegg 
 
Renseanlegget fungerer tilfredsstillende med stabil og god vannkvalitet. Taket på 
rentvannbassenget begynte å bli slitt, og nytt takbelegg er lagt på. Dette har ført til at 
vedlikeholdskostnadene på renseanlegg er noe høyere enn budsjettert. Ellers er det utført 
normalt vedlikehold på anlegget i løpet av året. 
 
Vedlikeholdskostnadene på renseanlegg og bygninger i 2022 har vært på kr. 176.717. 
 
 
4. Vedlikehold og drift av ledningsnettet 
 
Det har ikke vært brudd på hovedledningsnettet i 2022, kun smålekkasjer på spredenett og 
private stikkledninger.  Vi høster nå goder av stor utskifting av ledningsnettet de siste 15 år. 
 
Vedlikeholdskostnadene på ledningsnettet i 2022 har vært på kr. 162.888. 
 
5. Abonnenter  
 
Blaker Vannverk SA hadde ved utgangen av 2022 registrert 1591 aktive abonnenter, en økning 
på 133 abonnenter. For de fleste, som betaler etter Folkeregisteret, har vanngebyrene vært 
uendret de siste 10 år.  
 
6. Regnskap 
 
 
 2022 2021 
Driftsinntekter 3.799.514 3.652.045 
Tilknytningsgebyr 776.000 590.000 
Overskudd / underskudd 1.014.969 453.459 

 
 
 
 2022 2021 2020 2019 2018 

Langsiktig gjeld 4.690.000 5.360.000 6.030.000 3.764.446 4.403.544 

Kortsiktig gjeld 762.120 759.275 270.515 481.965 469.207 

Spesifisert andelskapital 706.700 573.700 501.700 483.700 482.700 

 
 
 
 2022 2021 

Den samlede kostpris på anlegget etter avskrivninger 8.716.682 8.710.154 

Bankinnskudd utgjør til sammen 4.072.909 3.444.082 

Sum egenkapital 7.709.409 6.561.440 

Sum eiendeler 13.161.528 12.680.016 



 
 
 
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 2022 et overskudd på kr. 1.014.969, mot budsjett kr. 893.000.  
 
Styret vil foreslå følgende disponering av årsresultat: 
Overføres Annen Egenkapital: kr. 1.014.969. 
 
 
7. Regnskapsførsel/revisjon 
 
Regnskapsførsel og abonnentservice er utført av Blaker Regnskapskontor A/S. BDO AS har 
revidert regnskapet.  
 
 

 
 
 
 


