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IBESTAD VASSVERK SA 

STYRETS ÅRSBERETNING FOR DRIFTSÅRET 2016 

Styret har fra årsmøtet 2016 hatt følgende sammensetning: 
Leder:    Birger Rostadmo 
Nestleder:  Jostein Hanssen 
Styremedl. :  Oddbjørn Njøs 
   Hedly Johansen 
   May-Linn Fanghol 
 
Vara:   Kjartan  Rolness 
   Svein Eriksen 
   Steinar Forsaa 
 
Regnskapsfører: Hilde Elvik. 
Revisor:  Halvor Hunstad AS. 
 
Ibestad Vassverk har en person ansatt på heltid som driftsleder. Knut Mathisen har 
ansvar for de daglige gjøremål i foretaket. 
 
Utbetaling til Styret, Driftsleder og Revisor fremgår av regnskapet 
 
Styrets andeler: Birger Rostadmo 2 stk, Jostein Hansen 1 stk, Oddbjørn Njøs 1 stk, 
    Hedly Johansen 1 stk, May-Linn Fanghol  1 stk. 
 
Det har vært avholdt  4 styremøter og behandlet 31 saker. 
 
Regnskapet er forelagt årsmøtet for godkjenning.  
Årets overskudd ca. 608.713,-  anbefales overført egenkapital. 
 
Utførte oppgaver fra årsmøte 2016  til årsmøte 2017.  
Konstituerende styremøte, og to ordinære styremøter. 
Det lave antall møter skyldes svært stort aktivitet  i vassverkets drift, som følge av 
Mattilsynets revisjon, og berettiget ønske fra driftsleder om avlastning når det gjelder 
en del av vassverkets tildelte oppgaver. 
Knut (driftsleder) har vært sykemeldt over en periode, den lengste fra 02.05.16 og med 
avtrapping til ultimo okt. 16. Dette var en kritisk tid, da det stort sett er Knut som 
kjenner driften av anlegget. Men vi hadde Leif i reserve, samt formannen. Og Knut var 
on-line det meste av tida fra gåstolen.  Det gikk bra. 
 
*Utarbeiding av FLYTSKJEMA med tilhørende anvisning for styring av ventiler og 
utstyr i renseanlegg  Vik. Arbeidet ferdig, og resultatet er opphengt i rensehus. 
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* Problemer med å få ferdigstilt systemet for fylling av lagertank Vik. Det har tatt en 
liten uendelighet av tid. Disse arbeidene er ferdige, justering gjenstår. Årsak til den 
store forsinkelsen er leverandør av ventil, og installatør i rensehuset. Driftsleder har 
derfor engasjert Harstad Elektro som påtok seg oppgaven med ferdigstillelse, og som 
nå er nærmest ferdig. Siste finjustering gjenstår. Siste forsinkelsen skyldtes dårlig 
vær/adomst. 
 
* Problemer under fortaubyggingen m.m. på Ibestad. Ibestad kommune v/Teknisk etat 
har over en viss periode hatt problemer med å signalisere til utenforstående at Ibestad 
Vassverk SA er et privat (samvirke) foretak og ikke kommunalt. Disse uklarheter er 
det nå rettet opp i. 
Abonnentene og Vassverket hadde på et par tidspunkt problemer med grums i vannet, 
som skyldes «styrt-tapping»  på hovedledninger av kommunens innleide entreprenør. 
Dette medførte ekstra spyling av hele ledningsnettet. 
Vi har også hatt tilfeller av ikke autorisert tilknytting og skade på vassverkets 
ledningsnett, med derpå følgende klage om «grumset» vann. Dette er blitt lokalisert  
og advarsel gitt til rette vedkommende. 
 
* Vassverket har hatt besøk/revisjonsteam fra Mattilsynet i Harstad (2 stk), forsterket 
med en person fra Bodø. Dette viste seg å bli større enn vi på noen måte hadde 
forestilt oss. Litge/intet av det Mattilsynet forespurte, var på plass, etter deres skjønn. 
Ibestad Vassverk SA måtte ta tak og gjennomføre planer ;  
- Vassverkets «Driftsplan og Internkontrollsystem» måtte oppdateres/revideres. 
- Plan for; «Risiko og Sårbarhetsanalyse (ROS», og «Beredskapsplan». måtte 

utarbeides i sin helhet, og fremlegges.  
Det innebar stor intensiv arbeidsmengde. Saken ble ferdigstilt og oversendt rundt 10. 
feb. 2017. Ved å gjøre dette i egen regi, har vi oppnådd stor økonomisk besparelse. 
Våre fremlagte dok. ble godkjente av Mattilsynet i brev av 11.04.2017. 
 Videre stilte Mattilsynet krav om NØDvann. Dette er vann som kjøres ut til 
sårbare abonnenter etter spesielle hendelser med vannleveransen, eller lite/tomt 
vannmagasin.  
Vassverket planlegger øvelser med denne problematikken – tilkjøring av vann.Ibestad 
kommune v/Bjørnar Johansen har her vist stor imøtekommenhet. Ved en slik øvelse, 
eller virkelighet, får vi låne brannbilen m/sjåfør. Det er allerede underskrevet avtale, 
uten problemer. Helt fantastisk. 
I samme saken innhentet vi opplysninger om en  mindre tank for levering av 
NØDvann til f.eks sykehjemmet, og som evt. kunne plassers der. Vi (driftsleder og 
styreleder) hentet tanken på Storsteinnes i uke 17/2017. Den er en del av øvelse som vi 
er pålagt å gjennomføre i løpet av 2017. 
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* Ny vassverkbil innkjøpt. Høsten 2016 havarerte bilen som vassverkets 
driftsleder benytter. Knut forsøkte å utbedre feilen, men lyktes ikke. 
Saken ble tatt opp på styremøte nr. 2,  Sak  21/16. Det var generell enighet om at 
vassverket måtte ha bil – snart. Etter undersøkelser fant man en god 
og lite brukt  bil av samme type som den forrige i Halden. . Knut reiste til 
Gardermoen, fikk hånd om bilen som avtalt på telefon, og kjørte den hjem, til dels i et 
forrykende uvær. Kostnad ca. kr 359.000. (2015 mod – 15000 km).  
 
* Innkreving av utestående ab.gebyr. Det er fortsatt et fåtall som ikke betaler, tross 
purringer og lovnader. Utestående avgift er nå nede i laveste nivå på mange år. Pr. 
idag er 2 abonnenter utestengt og stoppekraner plomber. Vi arbeider videre. 
* Lekkasjer på ledningene. 
Det har vært noen tilfeller av ledningsbrudd, men ingen store/alvorlige. 
Reparasjoner er gjennomført, vellykket. 
Vi er også kjent med andre lekkasjer som vil bli tatt etter vinteren 2016-17. 
 
Vannkvalitet. 
Vannkvaliteten fra Ibestad Vassverk har i perioden vært god, når unntas grums som 
nevnt foran. 
 
Status og fortsatt drift av IVV. 
Siste året har vært svært arbeidsomt og utfordrende. Av denne grunn er det ikke blitt 
avholdt så mange styremøter som ønskelig.  I tiden fremover vil hele styret bli 
involvert i vassverkets normale drift – og sårbarheter/øvelser slik det kreves av 
tilsynsmyndighetene.  
Utsiktene for Ibestad Vassverk SA virker lovende. Nå er renseanlegget m/lagertank 
utbygget. Bare mindre ting gjenstår. 
Økonomien er under kontroll, og styret mener at fremlagt årsregnskap gir et korrekt 
bilde av selskapets økonomiske stilling pr. 31.12.2016. 
Forrige årsmøte stilte spørsmål om størrelsen på pengebeløp som vassverket (SA-
selskap) kunne ha stående ubrukt. Dette er nå undersøkt i flere instanser, sist revisor, 
som alle hevder at det er noe årsmøtet bestemmer. Som det har vist seg, er det bra med 
et disponibelt beløp.  
 
Arbeidsforhold. 
I 2016 har driftsleder vært sykemeldt i en periode. Han har også vært under 
sykehusbehandling. Dette var en planlagt sykefraværsperiode, som ble vellykket, også 
takket være han selv. Han var disponibel pr. telefon fra gåstolen til enhver tid. 
Arbeidsmiljøet er godt.  
Det har ikke vært arbeidsulykker i virksomheten i 2016. 
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Årsoverskudd/Årsunderskudd. 
Resultat for driftsåret 2016 viser et overskudd som overføres egenkapitalen. 
Driften har som før vært gjennomført med budsjettdisiplin, og drift med henblikk på 
lavest mulige kostnader. 
 
Ytre miljø. 
Selskatets aktiviteter påvirker ikke det ytre miljøet. 
 
 
 
 
9450 Hamnvik, den 03.05 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
Birger Rostadmo   Jostein Hansen                                    Hedly Johansen
      
 
 
 
 
Oddbjørn Njøs                                              May Linn Fanghol 
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