
 
Årsberetning 2014 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. 

 

Vannverket regner med fortsatt drift, og regnskapet er gjort opp under den forutsetningen. 

 

Det har ikke vært skader/ulykker i forbindelse med drift i 2014.  

 

En kjenner ikke til at foretakets virksomhet påvirker det ytre miljø. 

 

Internkontrollsystemet er i funksjon og det blir jevnlig fulgt opp. 

 

 

Styret har i 2014 bestått av:   Stein Solli, styreleder 

    Bjørn Myrås, nestleder 

    Knut Svardal, sekretær 

    Anne Lise Tjærnås 

    Roar Thoreid 

    Heidi Torp Homb 

     Jan -Terje Stenby 

    Helen Nyhus 

    Jane Bråthen 

     

                                           

Årsmøte for 2013 ble holdt i Blaker Samfunnshus den 8. april 2014. Stein Solli ble gjenvalgt til 

styreleder for 1 år. Roar Thoreid og Bjørn Myraas ble gjenvalgt som styremedlemmer for to nye år. 

Anne Lise Tjærnås og Heidi Torp Homb ble nyvalgt som styremedlemmer for to år.  

  

BDO AS ble valgt til revisor for 1 år. 

 

Til valgkomite ble Rune Stensrud valgt for tre år. Øvrige medlemmer er Ruth Ingjer (1år) og Anne 

Røst Hagen (2år). 

 

Ruth Ingjer ble valgt til leder for valgkomiteen for et år.  

 

Årsmøtet vedtok ny tekst i vedtektenes § 13: Avvikling av Vannverket. Dette for å tilpasse 

vedtektene slik at Blaker Vannverk kan søke om skattefritak. En forutsetning er at det ikke skal 

kunne utbetales utbytte til andelseiere. 

 

Det er avholdt 9 styremøter i 2014. Den politiske avklaringen om forsyningsområde som var 

forventet avklart i 2014 pågår fremdeles. Det har gjennom året blitt utarbeidet et saksfremlegg fra 

Rådmannen som Kommunestyret skal ta stilling til. Blaker Vannverk ønsker å levere til 

vedtektenes definerte forsyningsområde, dvs det området som tidligere var Blaker Kommune. Nye 
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felt i grenseområdene ved Sørumsand og Rånåsfoss er satt på vent til Kommunestyret har fattet 

vedtak om hvem som skal forsyne områdene med vann. Beslutning er forventet første halvår 2015. 

 

Mattilsynet har i 2014 revidert virksomheten med spesielt fokus på vannanalyser, vannkvalitet og 

avvikbehandling. Tilsynsrapporten viser et veldrevet vannverk med tilfredstillende rutiner. 

 

Blaker Vannverk har ansatt Trond Thoreid som daglig leder i 60 % stilling. Håvard Thoreid er 

ansatt som assisterende daglig leder i ca. 10 % stilling  

 

Vannverket leier i tillegg inn tjenester fra Blaker Regnskapskontor, Sørumsand Rør og Herbert 

Nevjen.  

 

 

2. Vannsituasjonen, vannkvalitet 

 
Vannkilden er Asketjern, som er en god og sikker vannkilde. Vannforbruket har i 2014 vært på 

325500 m3, tilsvarende i fjor var  316.000 m3. 

  

Vannstanden har vært tilfredsstillende for hele perioden til tross for lite nedbør om sommeren. 

Gjennomsnittlig døgnforbruk har vært 892 m3. 

  

Noranalyse AS har analysert i alt 65 vannprøver av behandlet drikkevann i 2014. Måleparametre 

viser vann av høy kvalitet, men ved to tilfeller har vi hatt litt høye restverdier på aluminium. 

   

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 meget tilfredsstillende med stabil og god vannkvalitet. Det har ikke vært 

hendelser som har påvirket vannkvaliteten i 2014. Det er i løpet av året investert ekstra 

varslingssystem for uønskede hendelser og en reserve PLS for driften av renseanlegget. 

Vannforbruket har periodevis vært meget høyt da sommeren var tørr og varm. Et forbruk på over 

1500 m3 pr. døgn har likevel vært greit å håndtere.  
 

 

4. Vedlikehold og drift av ledningsnettet 
 

Det har vært ett brudd på hovedledningsnettet i 2014, og noen små lekkasjer på spredeledninger. 

Den budsjetterte utskiftingen av 400 meter eternittledning  gjennom Sandbakkfeltet er gjennomført 

i samarbeid med Sørum Kommune som har lagt ned spillvannsledning i området. Det gamle røret 

som ligger mellom FV 171 og Sandbakkfeltet ble brukt som trekkerør til ny 63 mm PE med en 

lengde på 300 meter. Det ble videre skiftet ut 490 meter eternittledning fra Harkerudvegen mot 

Høiby. På hele strekningen er det skiftet ut fire brannkummer. Det gjenstår nå ca. 300 meter 

eternittledning fra Høgmoen til Høiby 

 

Ved Staurhaugvegen er det skiftet ut 110 meter eternittleding. Denne ledningen hadde brudd på 

sommeren, og kvaliteten på røret viste seg å være dårlig. Det ble brukt utblokking til 125 PE under 

http://www.blakervannverk.no/
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Fjukvegen og lagt ned 110 PVC i Staurhaugvegen. Hele jobben inkludert nedsetting av ny 

brannkum i enden, ble gjennomført på en dag. 

 
Totalt er det gjennom året skiftet ut 1300 meter gamle ledninger til en samlet sum på1.089.060 kroner mot 

budsjettert 1.260.000 kroner. 

 

  

 

5. Abonnenter  
 

Blaker Vannverk SA hadde ved utgangen av 2014 registrert 1288 aktive abonnenter, en økning på 

32 abonnenter. Av disse er det 17 kunder som blir avregnet etter vannmåler.  

 

 

6. Regnskap 

 

Inntekter 

 

 

 2014 2013 2012 2011 2010 

Abonnementsavgift 3.103.347 3.005.971 2.917.062 2.861.841 2.891.055 

Salg vann engros 246.928 269.684 265.406 235.631    206.070 

Sum driftsinntekter 3.350.275 3.275.655 3.182.468 3.097.472 3.097.125 

  

Driftsinntektene er oppført uten engangsinnskudd og andre inntekter. 

 

Utgifter 

 

 

 2014 2013 2012 2011 2010 

Variable driftskostnader 1.688.560 1.715.224 1.678.216 1.638.867 1.612.537 

Vedlikehold anlegg 1.205.186 877.945 651.893    368.109    745.362 

Sum variable driftskostnader 2.893.736 2.593.169 2.329.109 2.006.976 2.357.899 

 

 

Eiendeler 

Den samlede kostpris på anlegget etter avskrivninger er      kr.   7.149.655   (7.505.580) 

Bankinnskudd utgjør til sammen                                     kr.   1.930.827   (2.075.401) 

Sum eiendeler beløper seg til                                                             kr.   9.313.051    (9.788.780) 

 

Gjeld og andelskapital   

 

 

 2014 2013 2012 2011 2010 

Langsiktig gjeld 6.690.824 7.137.604 8.657.407 8.968.073 9.270.646   

Kortsiktig gjeld 217.802 339.132 306.581 292.840 312.168 

Spesifisert andelskapital 469.900 466.700 466.100 465.000 464.500 

 

 

Årsoppgjørsdisposisjoner 
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Årsresultatet utgjorde i 2014 et overskudd på kr. 85.180, mot budsjettert underskudd på kr. 

413.925. Forskjellen, på kr. 499.105 skyldes at flere av kostnadene ble lavere enn budsjettert.  

Styret vil foreslå følgende disponering av årsresultat: 

 

Overføres Annen Egenkapital: kr 85.180.  

 

 

7. Regnskapsførsel/revisjon 
 

Regnskapsførsel og abonnentservice er utført av Blaker Regnskapskontor A/S og BDO AS har 

revidert regnskapet.  

 

 1925 Blaker 11. februar  2015 

 

                                    I styret for Blaker Vannverk SA 

 

  

Stein Solli           Bjørn Myrås         Heidi Torp Homb        Anne Lise Tjærnås        Helen Nyhus 

 

    

       Knut Svardal             Jane Bråthen               Roar Thoreid             Jan-Terje Stenby               

    

   
 


