ÅRSBERETNING 2014

Forrige årsmøte ble holdt 23.april 2014 på Gjerdrum kulturhus, og samlet 12 abonnenter og 1 gjest.
I meldingsåret har styret hatt denne sammensetning:
Dagfinn Døhlen
Britt Fossumstuen
Ketil Rudsar
Steinar Sundby
Ellen Nicolaisen

leder
nestleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem

Revisjon er utført av BDO AS ved statsautorisert revisor Kristen Elstad.
Antall medlemmer i Gimilvann er 1342 pr. 31.12.2014.
Vannkildene Gimilen og Harstadtjernet, samt renseanlegget ligger i Holter i Nannestad Kommune,
administrasjonen av vannverket utføres fra kontorlokaler på Ask i Gjerdrum Kommune.
Styrets arbeid
Det ble holdt 4 styremøter og behandlet 22 saker i meldingsåret.
Gimilvann har hatt stabil drift hele året.
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Gimilvanns eiendeler og gjeld, finansielle
stilling og resultat
Avtaler
Vannverket har fortsatt ingen ansatt, men vi har som før egne avtaler med Lars Even Nordby og
Bjørn Gresaker for drift av vannverket. Vi har videre en avtale med Knut Finstad som ekstrahjelp.
Lars Even Nordby fortsetter som daglig leder. Leira Regnskap SA står for regnskapsførsel og
diverse sekretærarbeid. Dette har Hanne Kopperud ansvaret for. Vi har også en avtale med
rørleggerfirmaet CFA, på Ask.

For å trygge leveringssikkerheten har vi gjensidige avtaler med både Ask Kommunale Vannverk og
Nannestad Vannverk om levering eller lån av vann.
Drift av verket.
I meldingsåret har vi levert 336 000 m3 (345 000 m3) vann til våre abonnenter gjennom
renseanlegget. Vi har ikke kjøpt, men solgt vann til Ask kommunale vannverk i året som har gått.
Det var en tørr forsommer og vannforbruket økte, slik at produksjonen var oppe i 65 m3 pr.time,
Det ble oppfordret til å begrense vannforbruket, noe som hadde en positiv virkning etter noe tid.
Det normale på høsten og vinteren har vært 44 m3 pr time. Vi har aldri produsert så lite vann pr
husstand. Dette er et godt bevis på at vi har fått redusert lekkasjer vi ikke har visst om ved å skifte ut
gamle rør og koplinger.
I 2014 ble det fornyet ca 300 meter ledninger. Dette er på strekningen Vestby-Kogstad. Det er
skiftet ut kummer og laget nye spylemuligheter også i dette området. Hele vestbygda i Gjerdrum kan
nå renses med polyplugg. Videre er det gjort utbedringer av flere kummer, spesielt på Løken 2 i
Holter i forbindelse med installasjon av vannmålere i området.
Anlegget fra Blautdalen, Rustad retning Bekkeberget, skulle ha vært oppstartet i januar 2014, men
måtte utsettes på grunn av krav om arkeologiske undersøkelser. Dette ble satt i gang i desember
2014 og det ble lagt ca 400 meter fram til 31/12-2014, som ikke er satt i drift. Digitalt kart blir
fortløpende oppdatert.

Jonny Lillestrøm har vært engasjert i tillegg til våre faste medarbeidere til utskifting av gamle rør
og som ekstra beredskap ved brudd. Han stiller med gravemaskin og fakturerer etter antall timer.
Knut Finstad er med på anleggsarbeid og i renseanlegget ved behov.
Det blir arbeidet med og styrke bemanningen i verket, men ikke lykkes med dette i 2014.

Det har vært ett brudd i år. Dette var på Løken 2, på en 63mm ledning. Så ingen stor lekkasje. Dette
er lavt og på nivå med de siste år.
Gimilvann har også i år deltatt i arbeidet med ny hovedplan for vannforsyningen i Nannestad og
Gjerdrum kommuner. Det er ikke startet politisk behandling av dette ennå.
Det er inngått avtale med Nannestad kommune om installering av vannmålere i område med
offentlig avløp. Gimilvann bisto kommunen med utdeling av vannmålere. Nannestad kommune
administrerer hele ordningen for våre abonnenter og Gimilvann mottar avlesningsdata vederlagsfritt.
I renseanlegget er det ikke gjort noen store oppgraderinger, men overvåkningssystemet er utvidet,
slik at renseanlegget kan overvåkes/styres uavhengig av stasjonert datautstyr, nå også med nettbrett.
Daglig leder er stadig i kontakt med utbyggere i området for å ivareta verkets interesser i forbindelse
med fremtidig utbygginger.
Vannkvaliteten.
Gjennom året blir det tatt ca 96 ordinære prøver av rentvannet og 4 prøver av råvannet som er i
henhold til internkontrollen. Vannprøvene har vært godt innenfor krav hele året.
Regnskap
Leira Regnskap SA viderefører sitt arbeid med kundeoversikt, innkreving av vannavgifter,
utbetalinger (etter anvisning) og føring av regnskapet. BDO AS står for revisjon. Regnskapet er
gjort opp med et underskudd på kr 58.187,- (budsjett 0,-) etter ordinære avskrivninger på kr.
539.684,-. Vi har ingen lån og likviditeten er god.
Årsregnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetning
om fortsatt drift er tilstede.
Skyldig vannavgift
Kundefordringene er nå kr 286.929,- mot kr 163.650,- i fjor. Det meste er overført vårt
inkassoselskap Sergel for inndrivelse. Resterende har forfall i 2015.
Vannavgift og tilknytningsbidrag
Følgende avgifter og priser har vært gjeldende for 2014:
1. Fastavgift pr. år
2. Vannavgift pr. person pr. år
3. Flere boenheter pr. bolig
4. Fast avgift måler inkl. leie pr. år
5. Avgift registrert mengde pris pr. m3

kr. 1.350,- eks. mva
kr. 250,- eks. mva
kr. 500,- eks. mva
kr. 1.600,- eks. mva (leie av måleren 250,-)
kr.
5,- eks. mva

Grunnpris tilknytningsbidrag ved nybygg, tilbygg eller påbygg er kr. 135,- m2
I tillegg er det egne priser for landbruk

Utfordringer framover
Vannverket er meget stabilt og i god stand.
Rensekapasiteten burde holde til opp mot 6000 personer (ca 4240 i dag). Det ser også ut til at
råvannskildene (Gimilen og Harstadtjernet) kan dekke dette forbruket under normale forhold.
I henhold til driftsplanen skal vi fortsette med vedlikehold av ledningsnettet, dvs legge om ledninger
på utsatte steder, skifte noen kummer og sørge for bedre spylemuligheter.
Status for hovedledningene:
Malm rør (jernrør)
4 300 meter (4 300m)
Eternittledninger fra 1960-åra
5 250 meter (5 550m)
PVC og PE-ledninger lagt etter 1970: 53 050 meter (52 750m)
Dessuten stikkledninger 1-2,5” i plast

53 200 meter (53 200m)

Avslutning
2014 har vært et godt driftsår. Økonomien står godt i forhold til våre driftskostnader og
vannkvaliteten er stabil og god. Gimilvann forurenser ikke det ytre miljøet.

Holter/ Gjerdrum, 5.3.2015

Dagfinn Døhlen Britt Fossumstuen
Leder
Nestleder

Ketil Rudsar Ellen Nicolaisen

Steinar Sundby

Legging av vannledning ved Rustad des. 2014

