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Ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2019: 

 

 

 

Dagsorden: 

1. Åpning 
Godkjenning av fullmakter, fremmøte representanter 
Utdeling av stemmesedler  

2. Valg av ordstyrer og 2 representanter til å underskrive protokollen 
3. Avstemmingsregler 
4. Øking av lånefullmakt fra 4 millioner til 6 millioner 
5. Deling av årsavgiften i tre perioder i stedet for to 
6. Godkjenning av revidert budsjett for 2020 
7. Fortsatt privat vannverk eller kommunal overtakelse 

Kommunalsjefen i Ringerike vil være tilstede 
Lukket avstemming 

8. Avslutning 
 
 
 
 
På ekstraordinære årsmøter behandles bare de saker som er nevnt i 
innkallelsen (vedtektene § 13). 
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Sak 4  Øking av fullmakt til å oppta lån  
 
 
De eksisterende planene for høydebasseng på Fegri er fra 2017/18 og må revurderes både 
med hensyn til tekniske løsninger og kostnader. Styret har anmodet konsulentselskapet 
COWI om å gjøre denne jobben. Det er allerede kommet signaler om at det opprinnelige 
budsjettet på 4 mill. er for lavt og at 5-6 mill. trolig er mer realistisk. Det er ikke mulig å få et 
banklån til et slikt prosjekt uten at de foreligger oppdaterte planer og realistiske budsjetter 
og finansieringsplaner. Sparebank 1 har sagt seg villig til å vurdere saken når disse 
elementene er på plass. DnB har gitt uttrykk for at de ikke er interessert basert på at banken 
mener at vannverkets inntjening er for svak til å kunne holde et slikt lån som totalt vil være 
rundt 12 mill.  
Styret har ikke fullmakt til å inngå et nytt lån utover 4 mill. Det må derfor gis en ny fullmakt 
begrenset oppad til 6 mill. til bygging av høydebassenget.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Styret får fullmakt til å ta opp et lån opp til 6 mill. øremerket til utbygging av 
høydebasseng på Fegri.  
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Sak 5  Deling av årsavgiften i tre perioder i stedet for dagens to.  
 
 
Årsavgiften for 2020 vil bli minimum 6.250 kr (inkl. moms). Med to terminer årlig vil dermed 
fakturaen i februar bli på 3.125 kr. Mange vil oppleve dette som en høy pris i en utbetaling.  
Det regnskapssystemet som vannverket benytter idag kan enkelt håndtere tre utbetalinger 
årlig. En ytterligere øking fra tre til fire eller mer er noe mer komplisert og 
kostnadskrevende. Det anbefales derfor at for å gjøre det enklere å betale årsavgiften, altså i 
litt mindre beløp, deles fakurabeløpet i tre. Det vil si 2200 i januar, 2.000 i mai, og 2.000 i 
september. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Årsavgiften deles i tre utbetalinger, i februar, i mai, og i september.  
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TYRISTRAND VANNVERK - REVIDERT LANGTIDSBUDSJETT

FORUTSETNINGER Beløp Prosent Pris u/moms Inkl. moms Årlig økning % økning pr år

Økning vannavgift 2020 2 200 78,57 5 000 6 250 2 750 79

Økning vannavgift 2021 600 12,00 5 600 7 000 750 12

Økning vannavgift 2022 600 10,71 6 200 7 750 750 11

Årlig prisvekstjustering 1,04

Økning i tilkoblingsavgift 26 000 1,15 30 000

Estimert antall nye tilkoblinger 15 20 20

Regn. 2017 Regn 2018 2019 Bud. 2020 Bud. 2021 Bud. 2022 2019 2020 2021

Vannavgift bolig 3 896 6 770 7 582 8 395 3 800 3 800 3 800
Ekstra vannavgift 300 460
Fakturagebyr 56 56 56 56
Sum salgsinntekter 3 287 181 3 360 599 3 952 6 826 7 638 8 451 3 800 4 100 4 260
Purregebyr (inntektsført) 19 0 0 0

Tilkoblingsavgifter 791 895 308 082 0 450 600 600 100 100 100
Sum driftsinntekter 4 079 076 3 668 681 3 971 7 276 8 238 9 051 3 900 4 200 4 360

Lønnskostnader 679 071 905 371 1 208 1 377 1 432 1 489 850 875 900

Overordnet 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021
Vannfallsavgift 31 887 30 856 35 35 36 38 40 45 50
Vannprøver 125 851 152 715 45 45 47 49 145 150 155
Vannmålere 155 920 330 0 0 0 120
Eiendomsskatt 162 162 180 1 1 1
Strøm 79 785 94 841 110 120 125 130 95 100 105
Renovasjon Vann Avløp 4 496 0 0 0 0
Renseanlegg - Drift og vedlikehold
Daglig ettersyn 171 558 450 1 080 1 123 1 168 250 260 270
Oppgradering av 55 756 70 700 500 500 1 335
Vedlikehold renseanlegg 354 801 228 942 205 240 250 260 175 185 195
Annen driftsmateriale 14 228 8 0 0 0
Ledninger - Drift og vedlikehold
Beredskapsvakt 24 t  286 024 330 288 300 312 290 290 290
Vedlikehold ledningsnett 213 851 240 425 442 460 225 235 245
Bytting av rør/ 0 0 876 911 947 800 800 800
Teknisk utstyr og 
Leie datasystemer 13 856 40 65 68 70 75 55 60
Abonnement programvare 3 186 1 950 40 44 46 48
Annen fremmed tjeneste 47 703 38 935 5 5 5 5
Revisjonshonorar 61 688 59 084 90 144 150 156 75 70 70
Konsulenttjenester 38 898 110 0 0 0
Honorar for økonomisk og 24 000 17 500 12 0 0 0
Regnskapshonorar 101 625 37 631 20 0 0 0
Servicekontrakter 0 100 100 100
Reparasjon av utstyr 422 497 39 876 25 0 0 0
Brøyting/ vedlikehold vei 47 015 75 105 109 114 75 75 75
Vedlikehold av bygninger 0 0 0 180 187 195 55 60 60
Generell administrasjon

Telefon 11 060 13 361 24 25 26 27 55 60 65
Porto 27 062 48 793 20 20 21 22
Kontorrekvisita 16 475 26 212 15 12 12 13
Trykksak 15 480 35 42 44 45
Møte, kurs, oppdatering 3 000 12 12 12 13
Annen kontorkostnad 11 324 15 690 10 12 12 13 40 35 40
Annonser 972 40 0 0 0
Forsikringspremie 39 330 42 232 47 50 52 54 50 55 60
Lån

Opprinnelig budsjett
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Renter og avdrag 152 900 900 860 165 650 850
Diverse mindre 
Administrative oppgaver 109 932 27 777 25 0 0 0
Bilgodtgjørelse, 7 119 3 843 5 0 0 0
Bank- og kortgebyr 8 498 11 276 10 12 12 13
Annen kostnad 14 833 62 56 58 61
Argus kreditt 2 832 11 183 5 10 10 11
Avrundingskonto 0 0 0 0
Diverse 50 50 50 50 185 170 170
Sum andre 1 522 598 1 902 965 2 932 5 654 5 610 5 733 4 250 3 295 3 560
Totalkostnader 2 201 669 2 808 336 4 140 7 031 7 042 7 222 5 100 4 170 4 460
Over / Underskudd på 1 877 407 860 345 -169 245 1 196 1 829 -1 200 30 -100

INVESTERINGSBUDSJE

OPPGRADERINGER AV ANLEGGET 2019 2020 2021 2022
Fastmontert ozonmåler 45

Frittstående ozonmåler 7

Nedvasking av huset 7 7 8 8

Reparasjon og service ventilasjonsanlegg 17 15 15 15

Service nødstrømsgenerator 25 25 25 25

Omprogrammering av reserve styreenhet

Dybdemåler på Nakkerudtanken 80

Omprogrammering til alarm - Kvikkfix 50

Omprogrammering til fjernstyring  Kvikkfix 100

Gjerde rundt huset 100

Gjerde rundt Nakkerudtanken 100

Klorering - Div. sikkerhetsutstyr 50

Nettbrett til fjernovervåking 5

PC og printere 10

Konsulent (COVI) renseanlegg / UV 50 50

Skillevegg rundt generator 30

Reserve Ozongenerator 170

Vannmålere til hovedvannledninger 0 60 120 120

Digitale kart 50 50

Bytting av rør 800 840 900

Tilbakebetaling etter vannmålerinstallasjon 200

TENT: Omprogrammering til alarm -Permanent 500

TENT: Ekstra oxygen 250

TENT: Sandfilter før inntak til ozon 500

TENT: Nybygg generator og oksygen 1 000

SUM OPPGRADERINGER 646 2 057 2 658 1 068



Årsmøtet Sak 6: Godkjenning av revidert budsjett for 2019 og 2020 
 
Det budsjettet for 2019 og 2020 som ble lagt fram på årsmøtet i mai i år gav ikke et korrekt 
blide hverken av kostnadene eller inntektene Tyristrand vannverk vil ha de kommende 
årene. Det legges derfor frem et revidert budsjett som styret mener er mer i tråd med de 
kostnadene og inntektene vannverket vil ha i 2019 og 2020.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Styrets reviderte budsjett godkjennes.  
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SAK 6: Skal Tyristrand Vannverk be om at vannverket skal overtas av Ringerike 
Kommune eller skal det fortsette som selvstendig selskap. 
 
Det nye styret tok over etter årsmøtet 8. mai i år. Etter hvert som styret gradvis fikk oversikt 
over status i løpet av sommeren og høsten ble det avdekket mange alvorlige problemer og 
mangler relatert til driften av vannverket. Med sommerens store mediasak Askøyskandalen 
som bakteppe er det åpenbart at vannverk ikke kan gå på akkord hverken med rensekrav 
eller leveringssikkerhet. Tyristrand Vannverks fremtid som selvstendig vannverk forutsetter 
derfor at det blir foretatt store investeringer. Det siste styret ønsker er en ny Askøyskandale 
på Tyristrand og Nakkerud.   
 
Det er egentlig to separate problemer vannverket står overfor: 
  

1. Renseanlegget fungerer ikke godt nok.  
2. Det må gjennomgående gjøres store oppgraderinger og investeringer for at 

vannverket skal kunne driftes som et moderne anlegg og gi en sikker vannforsyning 
til befolkningen på Tyristrand og Nakkerud.  

Dette vil dreie seg om flere millioner kroner årlig. Problemområdene kan stort sett sorteres 
under følgende overskrifter:  
 

Engangskostnader 
 Etterslep (Deles mellom 2019 og 2020)    
 Alarm og fjernstyring      
 Investeringer til vannrensing     

Faste årlige kostnader 
 Utskifting av ledninger (ikke gjort siden 2017)  
 Daglig ettersyn       
 Økning i renter og avdrag   
 Administrasjon 

I tillegg kommer kostnader til drift og nyinvesteringer i renseanlegget.   
   
For å få dette til må vannavgiften for 2020 heves med minimum 2.200 kroner pluss moms 
slik at den blir på minst 6.250 kr. Dette beløpet kan lett bli høyrere dersom det dukker opp 
kostnader som ikke er kjente og budsjetterte med pr. i dag.   
 
Litt om Tyristrand Vannverk 
Vannverket er mer enn en hevert ned i Væleren og vann som renner i rør ned i bygda. 
Vannet går gjennom en grundig renseprosess som skal sikre at innbyggerne på Tyristrand og 
Nakkerud får rent og godt vann. Renseanlegget består av tre deler: Først ozonrensing og 
biologisk filtrering, dernest UV-rensing, og til sist klorering. De kalles «Hygieniske barrierer». 
Ozonrensing og biologisk filtrering er den viktigste. Det er her det det meste av rensingen 
foregår. Vannet blandes først med ozon som er en gass. Ozon får humuspartikler til å klumpe 
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seg sammen slik at det lettere kan felles ut i det biologiske filtret som egentlig er et stort 
sand- og kullfilter. Deretter følger UV-belysning av det filtrerte vannet. UV belysning minner 
egentlig om et solarium. Vannet føres inn i et kammer hvor det ligger kvartsrør som avgir UV 
stråling. Den skal drepe eller sterilisere eventuelle mikrober og bakterier som klarte seg 
gjennom ozon- og biorensingen. Til sist har vi klorering. Den er egentlig en reserveløsning og 
har blitt brukt til å tilsette en liten mengde klor for å hemme groing i vannrørene. Men styret 
jobber med å starte den opp nå slik at den kan tre inn som reserve for UV anlegget dersom 
det er nødvendig.   
 
Kravene til drikkevann er blitt skjerpet de siste tiårene. Vannverket sliter dermed med at det 
er blitt for stort til å drives som et dugnadsprosjekt samtidig som det på grunn av størrelsen 
kommer inn under de samme kravene til drift og vannkvalitet som de som stilles til 
kommunale vannverk. Disse har gjerne store og profesjonelle organisasjoner til å styre og 
drifte anleggene. Dette har ikke Tyristrand Vannverk økonomi til å dekke uten at vannet blir 
uforholdsmessig dyrt. Tyristrand Vannverk er så lite at det blir forholdsvis få abonnenter å 
fordele kostnadene på.  
 
Vannverket er beheftet med en rekke mangler som i det alt vesentligste skyldes manglende 
investeringer i en årrekke. Til sammen gjør disse manglene at Tyristrand Vannverk i dag ikke 
produserer drikkevann innenfor de regler som bl.a. Drikkevannsforskriften krever. 
Eksempelvis ligger renseverdiene for UV-rensingen nede på lavest tillatte nivå og går ofte 
under. Det er mye som tyder på at vannkvaliteten i Væleren har forverret seg de siste ti 
årene og at renseanlegget dermed er blitt for «svakt» til å håndtere det råvannet som tas 
inn. Om det viser seg at dette stemmer er det vanskelig å unngå til dels store investeringer. 
Siden dette er usikkert er det ikke budsjettert med slike kostnader.  
 
I tillegg til de tekniske har Tyristrand Vannverk et mannskapsproblem på teknisk side. Å 
operere et vannverk er en komplisert oppgave dersom den skal gjøres riktig. Ringerike 
Kommune opererer med fire til seks måneders opplæringstid som veksler mellom teori og 
praksis. Dersom Tyristrand vannverk skulle ansette et team av operatører til å drifte 
renseanlegget slik at det til enhver tid var en operatør som kunne rykke ut snakker vi raskt 
om fire til fem millioner kroner i kostnader. Det er ikke økonomisk å investere i et slikt team 
for ett ganske lite vannverk.  
 
Problemer med renseanlegget  
Tyristrand Vannverk skal levere rent drikkevann. Kvaliteten på vannet skal ligge innenfor 
lovbestemte krav. Dette er det styrets ansvar å overvåke.  
Lovverket pålegger at det skal være to hygienebarrierer i renseanlegget. Det har vannverket. 
Samtidig ligger Tyristrand Vannverk og vaker rundt nivået for nedre tillatte verdier i 
forskriftenes krav for rensing. Dette viser seg ved at måletallene for den ene barrieren, UV 
rensingen, ligger helt nede på laveste nivå. Samtidig viser vannprøvene som tas regelmessig 
at det vannet som leveres til forbrukerne er innenfor alle grenseverdier med god margin. 
Men dette gjør ikke at vannverket kan ignorere de lave verdiene som fremkommer etter UV 
bestråling. UV rensingen er satt opp som en sikkerhet for at eventuelle mikrober som 
kommer gjennom det biologiske filtret blir uskadeliggjort. Det er derfor en forutsetning at 
det fungerer, helst godt innenfor grenseverdiene. Dagens verdier er derfor ikke gode nok. 
Vannverket har samarbeidet med Ringerike Kommunale Vannverk (RKV), med leverandøren 
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av anlegget Hydro Electric, og det firmaet som har ansvar for vedlikehold av UV rensingen 
Aqua Care, for å få bedre rensing uten å finne en fullgod løsning. De lave UV verdiene er ikke 
et nytt problem. Arbeidet med å finne en løsning ble påbegynt allerede under det forrige 
styret. Mye tyder på at det må gjøres noe med inntaksvannet fra Væleren. 
 
Det virker som om det er mer urenheter i inntaksvannet nå enn da renseanlegget i sin tid ble 
bygget for ti år siden. Vannkvaliteten i dag ser ut til å være dårligere enn det renseanlegget 
klarer å håndtere. Vannet i Væleren er det lite å gjøre med. Det må være renseanlegget som 
tar jobben. Det er trolig to valg: Vi kan øke kapasiteten til ozonanlegget og UV rensingen 
eller vi kan legge inn en ekstra renseprosess før råvannet pumpes inn i renseanlegget. Begge 
deler er dyre løsninger. Men nåværende situasjon kan ikke fortsette så en løsning må vi ha. I 
tillegg til leverandøren av renseanlegget og RKV er nå konsulentfirmaet COWI satt på saken 
for å assistere.   
   
Det viktig å understreke at svakheten i renseanlegget fram til nå ikke har hatt noen 
betydning for renheten i vannet ut til forbruker. Det sjekkes nå hver uke med vannprøver. De 
har vært helt fine. Folkehelseinstituttet skriver en artikkel fra 2018 som heter «Når skal det 
gis kokevarsel ved forurensing av drikkevann» at det ikke skal sendes ut kokevarsel dersom 
det er ikke er funnet tarmbakterier i vannet. Det betyr at selv om UV renseverdiene ligger 
rundt grensen for klarhet i vannet etter behandling, er det vannprøvene som avgjør 
kokevarsel eller ikke kokevarsel.  
 
Men: Tallene for hvorledes UV-rensingen fungerer forteller at det er en reell mulighet for 
bakterier til å snike seg forbi renseprosessen og ut på nettet. Det er ikke ok å operere i 
grenseland for tillatte verdier. Grensene er satt der som sikkerhet for at anlegget gjør 
jobben sin. 
 
Som en midlertidig sikkerhetsforanstaltning i tillegg til økt frekvens på rengjøring av UV 
rørene, har styret nå startet med å gjøre klart for å klore mer i drikkevannet. Det tar litt tid 
enda, klor krever sikkerhetsforanstaltninger for de som skal jobbe med stoffet. Når disse er i 
orden kan vannverket starte kloring dersom det blir nødvendig utover den minimale 
kloringen som i dag gjøres for å begrense groing i rørene. Det vil bli gitt beskjed til 
andelshaverne om eventuell økt kloring via SMS og hjemmesidene. Vi vil da fortsette med 
kloring frem til vi har klart å få renseanlegget til å gjøre jobben sin. I mellomtiden tas det 
ukentlige vannprøver for å holde situasjonen under kontinuerlig oppsikt.   
 
Men med bakgrunn i Askøysaken fra i sommer er det helt klart at styret hverken kan eller 
vil ha et ansvar for å levere vann fra et anlegg som vi vet leverer i grenselandet til 
drikkevannsforskriftens krav til renseprosess. Dette gjelder uavhengig av at vannet som er 
levert hittil hverken har hatt tarmbakterier eller andre ulumskheter i seg. Hvis ikke 
renseanlegget kan levere vann av tilfredsstillende kvalitet må styret ta konsekvensen og 
kaste inn håndkledet både for seg selv og for Tyristrand Vannverk. Da må vannverket 
enten stenge ned til feilene er rettet eller det vil måtte overtas av Ringerike Kommune 
som har mannskap til å holde nivået innenfor grenseverdiene dersom det ikke lar seg gjøre 
å sette sammen et nytt styre som er villig til å leve med denne risikoen.   
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Leveringssikkerhet 
Leveringssikkerhet dreier seg om vannverkets evne og mulighet til å levere rent vann til 
andelshaverne.  
 
Befolkningen på Tyristrand og Nakkerud har i årtier kunnet bruke rent og godt vann. Men 
dette har gått på bekostning av nyinvesteringer og oppgraderinger og man har egentlig bare 
dyttet problemer og kostnader foran seg. Den epoken er nå over, denne løsningsmodellen 
fungerer ikke lenger. Det har kommet nye og vesentlig strengere krav til leveringssikkerhet 
og vannkvalitet de siste tiårene. Vi står derfor nå overfor en situasjon hvor vannverket må 
ta tak i et stort og tungt etterslep av vedlikehold og oppgraderinger for å komme opp til 
det som kreves for en effektiv drift.  
 
Etterslep  
De første to månedene etter årsmøtet i mai var styret stort sett opptatt med å få på plass en 
ordning med vakttelefon for rørnettet og en tilsynsavtale for renseanlegget. Det ble inngått 
avtaler med Varme og Sanitær i Hønefoss om tetting av lekkasjer og 24 timers alarmtelefon. 
Samtidig ble det etablert en midlertidig avtale med Ringerike Kommunale Vannverk (RKV) 
om ettersyn og drift av renseanlegget. Det ble ansatt en ny daglig leder samtidig som tvisten 
om veirett opp til det planlagte høydebassenget på Fegri ble løst. Avtalen er nå i orden og 
tinglyst. Byggingen kan starte straks det er penger tilgjengelig og planene er godkjente.  
 
Først da dette var på plass hadde styret mulighet til å se nærmere på hvorledes vannverket 
fungerte eller ikke fungerte. Og det ble etter hvert klart at det var et formidabelt etterslep 
med ting som må ordnes før Tyristrand vannverk kan fungere som et moderne vannverk. 
 
På tross av at det meste av tiden har gått med til å jobbe med renseanlegget er det blitt 
reparert eller erstattet nødvendige måleapparater som ikke fungerte, gjennomført service 
og byttet defekte eller utslitte deler på nødstrømsaggregatet. Huset er blitt vasket ned og 
det er etablert hygieniske soner inne i bygget. Det er blitt ryddet på lagret og kastet 
materiale som sto for tett opp til nedgangen til rentvannbassenget samtidig som det 
arbeides med å få satt opp en mengdemåler for bassenget på Nakkerud for å unngå at det 
tømmes uten at noen oppdager det før det er for sent. Det er vært foretatt service og byttet 
ut defekte deler i ventilasjonsanlegget og vi har hatt vedlikehold på brannalarmen som ikke 
har vært i virksomhet på fem år. Samtidig er det modemet som sender varsel til 
vaktselskapet om innbrudd byttet ut og antennen til telefonforbindelsen er byttet til en som 
fungerer bedre, og det er laget et separat avlukke med vaskemuligheter for de som skal 
arbeide med kloring. Det siste er basert på Arbeidsmiljøloven og er et krav fra kommunens 
verneombud. 
 
Men det gjenstår fremdeles mye. Det må settes opp skillevegger rundt rentvannbassenget. 
Dette gjøres for å blokkere forurensing fra dieselmotoren i nødstrømsaggregatet inn til 
drikkevannet i buffertanken. Det må kjøpes inn en reserve ozongenerator, og 
vannverkshuset må gjerdes inn fordi avføring fra beitedyr renner rett ned i grunnen ved 
siden av rentvannbassenget og dersom det er sprekker i tanken kan bakterier trenge inn. Det 
var det som skjedde på Askøy i sommer. Bassenget på Nakkerud må gjerdes inn det også. I 
tillegg er det mange som etter beskjed fra vannverket har satt inn vannmålere. Her har 
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vannverket et moralsk kravet om å tilbakebetale kostnadene. Og, fremfor alt, renseanlegget 
må settes i stand til å operere trygt innenfor Drikkevannsinstruksens grenseverdier.  
 
Mye er nå i orden eller i ferd med å rettes opp. Men det har kostet mye tid og enda mer 
penger.  
 
Dette er kostnader vannverket ikke kommer unna og som må tas i løpet av i år og neste år. 
Til sammen dreier etterslepet seg om et beløp mellom en og halvannen million.  
 
Vannrensing  
Utgangspunktet er at renseanlegget ikke fungerer godt nok.  
 
Mye tyder på at UV rensingen ikke holder mål fordi vannet som sendes inn i UV 
generatorene ikke er klart nok. Og da er det fare for at eventuelle mikrober og bakterier som 
ikke ble fanget opp i den første renseprosessen overlever UV strålene og at de slippes ut på 
nettet. Løsningen på dette er at vannet som sendes inn i UV generatorene må være renere. 
Det må leveres vann med mindre humus fra det biologiske renseanlegget. Alternativt at UV 
generatorene må erstattes med noen sterkere.  
 
Vannet i Væleren inneholder for mye humus. Humus er jord som er oppløst i vannet. Ta med 
et klart glass til Væleren og se på vannet opp mot himmelen. Vannet er svakt brunt. Det er 
humus, og den må vekk. Til det benytters ozon som «bleker» vannet og får humuspartiklene 
til å feste seg til hverandre slik at de lettere kan felles ut av det biologiske renseanlegget 
(som egentlig er et sand- og trekullfilter). Men maskinene som lager ozon har vist seg å 
levere mindre enn det vi trenger. Og uten en tilstrekkelig ozonering i vannet strever det 
biologiske renseanlegget med å gjøre jobben.  
 
Men for å lage mer ozon som er en gass, trengs mer oksygen som ozon lages av. Det er 
derfor to oksygengeneratorer koblet til renseanlegget. De leverer oksygen til de to 
generatorene som i sin tur produserer ozon. Der stanger vi i taket. Det er for liten kapasitet i 
oksygengeneratorene også. De må eventuelt oppgraderes eller det må kjøpes en til. Det er 
dyrt. Særlig når vi i tillegg muligens må bygge et nytt hus til disse maskinene. Det er ikke 
plass i renserommet. Og da snakker vi om beløp som fort passerer millionen med god margin 
før rensingen kan bli i orden. Muligens kan vi slippe å bygge på renseanlegget ved å for-rense 
det vannet vi tar fra Væleren før det går inn i renseanlegget eller bytte filtermasse i det 
biologiske filtret. Det er muligens billigere selv om også dette vil koste hundretusener.  
 
Det må med andre ord gjøres store investeringer for å komme opp på et nivå som er 
innenfor de kravene Drikkevannsforskriften stiller. Disse investeringene er en kostnad som 
vannverket ikke kommer utenom. Hvor store de blir er det ikke mulig å si i dag siden vi enda 
ikke er sikre på hva som må gjøres.  
 
Ledningsnettet 
Store deler av ledningsnettet er modent for utskifting. Vi har fremdeles ledningsstrekk som 
er fra 1950-tallet. Hverken i fjor eller i år har det vært økonomi til å bytte noe. Med over 50 
kilometer med rør med en levealder på 50 år burde vi bytte i overkant av 1 kilometer årlig.  
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Buffer 
Kapasiteten i bufferbassenget på Væleren er et akutt problem. Rentvannbassenget som 
fungerer som buffer for å håndtere toppene i forbruk om morgenen og på ettermiddagen er 
for lite. Ved stopp på Væleren har vi fem timers forbruk i buffertanken før den er tom. Det er 
vanskelig for en driftsoperatør å komme seg ut til Tyristrand og fikse feilen og deretter 
restarte anlegget på den tiden. Bufferen må derfor utvides slik at det i hvert fall inneholder 
vann til to-tre dagers forbruk dersom leveringssikkerheten skal ivaretas. I tillegg er det et 
annet seriøst problem forbundet med liten bufferkapasitet. Vi har i dag ikke nok vann til 
videre utbygging på Tyristrand sentrum og på Fegri.  
 
Løsningen er høydebasseng på Fegri. Den vil øke det tidsvinduet vi har for å få i gang 
renseanlegget etter en stopp fra noen timer til noen dager. Bassenget vil koste fra fire 
millioner og oppover. Dette må lånefinansieres. Styret arbeider sammen med COWI med å 
kvalitetssikre de eksisterende planene for det.  
 
På den positive siden kan vi si at styret nå har fått veiretten opp til bassengtomta på Fegri i 
orden.  
 
Alarm og Fjernstyring 
De fleste vannverk som f. eks Ringerike Kommunale Vannverk og Hole vannverk har 
fjernkontroll og alarmer på sine verk. Operatørene får beskjed om feil via en alarm på 
mobilen om noe er galt og kan ofte rette feilen over nettet. Vi arbeider med å få til et 
tilsvarende system. Med en buffer med renset vann som varer fem timer før nettet går tomt 
for vann har ikke operatørene all verden av tid til å reise ut til Tyristrand og rette feilen 
dersom noe svikter og anlegget stopper. Vi kan selvsagt si at det har gått bra hittil. For det 
har det. Men styret mener at vi ikke kan leve med denne risikoen fremover.  
 
Løsningen på alt dette er egentlig alarmer og fjernstyring. Det bør være løpende overvåkning 
og mulighet for justeringer over nettet. I verste fall krever dette at vi i må installere et nytt 
og moderne datastyringssystem. Det som er i anlegget nå, ser ikke ut til å oppfylle dagens 
krav til fjernstyring selv om det ser ut til at alarmfunksjonen nå fungerer selv om 
fjernstyringen ikke gjør det.  Men et nytt dataanlegg krever et forholdsvis omfattende 
system med servere og lisenser til å bruke programmer. Og det krever kompetent 
vedlikehold. Alt dette er dyrt. Styret forsøker derfor i første omgang å tilpasse det 
styringssystemet som vi allerede har i renseanlegget til å klare denne jobben. Det er 
vesentlig billigere. Alarmanlegget har nå vært oppe og gått i noen uker. Om løsningen er 
stabil kan vi utsette eventuelle oppgraderinger dersom vi er villige til å leve noen år med at 
renseanlegget ikke kan fjernstyres. Men med driftsoperatører stasjonert i Hønefoss er også 
dette en dyr løsning på grunn av reisetid og hyppigere besøk på Væleren enn det ellers 
hadde vært nødvendig å ha.   
 
Daglig ettersyn av renseanlegget 
Renseanlegget krever kontinuerlig oppfølging. Dette krever at vi har driftsoperatører stand 
by på samme måte som det vi har på ledningsnettet. I dag har vi fått Ringerike Kommune til 
å hjelpe oss. De stilte umiddelbart da vi la frem problemene våre for dem. All takk til dem for 
det. Uten denne assistansen hadde vannverket virkelig vært i hardt vær. De har nå daglig 
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kontroll av renseanlegget med sine driftsoperatører. Men dette er ingen permanent løsning. 
Og det er en forutsetning av vi arbeider med å få til en avtale med et privat selskap. En ny 
avtale med et eksternt selskap vil koste omtrent en million mer i året enn det vi tidligere 
har brukt på denne tjenesten. Det å ansette egne driftsoperatører lett det firedobbelte. 
Om vi da klarer å finne et slikt selskap og få til en avtale med det. De krav som må stilles til 
driftsoperatører er såpass høye at det ikke på noen måte er sikkert at det er mulig. Hvis 
ikke dette går i lås er det bare RKV som kan gjøre jobben. Ringerike Kommune har gitt helt 
klar beskjed om at de ikke er villige til å drifte renseanlegget dersom Tyristrand Vannverk 
skal fortsette som selvstendig selskap. Og hvis heller ikke de er villige til å drifte 
renseanlegget for vannverket er det ikke mulig for Tyristrand Vannverk å fortsette siden 
det ikke finnes noen til å drifte renseanlegget innenfor lovlige grenser. Da har ikke styret 
noe annet valg enn å innstille driften.  
 
Nødstrøm og automatisk start av anlegget ved strømbrudd 
Ved lynnedslag og strømbrudd som tar ned renseanlegget må alarmanlegget varsle om 
stoppen og renseanlegget må restartes. Automatisk.  
 
Under ettersynet på nødstrømanlegget i august, ble det oppdaget at renseanlegget ikke 
startet automatisk når strømmen kom på igjen. Det måtte startes manuelt. Bufferen med 
rent vann varer bare som tidligere nevnt i fire til fem timer før den er tom dersom 
renseanlegget ikke går, og når det kreves at en driftsoperatør er fysisk til stede på Væleren 
for å starte anlegget er tidsfaktoren kritisk. Dette er det vanskelig å få til med operatører 
stasjonert i Hønefoss selv om operatøren umiddelbart får et varsel om at noe er galt. Det er 
derfor viktig at anlegget starter automatisk etter strømbrudd. Hva det koster å få 
automatisk restarting av renseanlegget opp og gå er usikkert i og med at det ikke er klart 
hva som må er feil og hva som må gjøres. Styret samarbeider også her med leverandøren av 
anlegget med å reprogrammere datasystemet i anlegget for å finne en løsning.  
 
Finansiering 
Både problemet med manglende bufferkapasitet og manglende fjernstyring er løsbart. Det 
samme er trolig problemet med renseanlegget. Men bare det å bygge et nytt høydebasseng 
forutsetter en investering på mellom fire og seks millioner. Det vil i så fall medføre en årlig 
rente- og avdragsbelastning i årene som kommer på rundt en million. Det er en halv million 
mer enn det vannverket har med dagens lån i DnB. Om det må lånes penger til 
fjernstyringsbiten og renseanlegget vil lånebelastningen økes ytterligere. Det må 
understrekes at Tyristrand Vannverk pr. i dag ikke har noe lånetilsagn til bygging av 
høydebasseng på Fegri. Dette vil bli vurdert av Sparebank 1 først når det foreligger et 
prosjektdokument og et budsjett for bassenget. Og den første faktoren en långiver vil se 
etter er hvorvidt låntager, i dette tilfellet Tyristrand Vannverk, vil ha penger til å betjene et 
slikt lån.  
 
Administrasjon 
Et moderne vannverk har en omfattende administrasjon. Vannavgifter skal kreves inn og 
innbetalinger sjekkes, medlemsregistre vedlikeholdes, samarbeid med firmaer som leverer 
tjenester til vannverket skal administreres og fakturaer betales, regnskaper skal føres og 
kontrolleres, staten skal ha et momsregnskap, og det skal utarbeides et revidert regnskap. I 
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tillegg skal rapporter lages og leveres til diverse instanser som f. eks. risikoanalyser og 
vannprøverapportering til Mattilsynet. I tillegg til at det skal drives en service overfor 
andelshavere. Noen må være til stede for å ta telefonen og svare på brev og mailer. Noen 
må saksbehandle søknader fra medlemmer om alt fra nedsatte vannavgifter til utbygging av 
nye boligfelt og ha en sekretariatrolle for vannverksstyret. Og det må fremfor alt være et 
forståelig arkiv, et system som sikrer at vi finner igjen gamle avtaler, har orden på inngåtte 
forpliktelser, og vet hvorledes vi stiller oss til f. eks søknader om utbygging av hytter slik at 
avgjørelser ikke er avhengig av hvem som tilfeldig møtte på styremøtet den kvelden og 
kanskje husker tidligere vedtak. At status for vannverket viser at det er et omfattende behov 
for å sette i gang og å styre investeringer og oppgraderinger i årene som kommer legger et 
ytterligere arbeidspress på administrasjonen. Alt i alt krever dette en profesjonell og 
kvalifisert administrasjon som har dette som yrke. 
 
Lønn, sammen med kostnader til folketrygd, skatter og avgifter, feriepenger, tvungne 
pensjonskostnader, osv. drar denne kostnaden opp i godt over en million i året. Men dersom 
vi skal ha ansatte er det ikke mulig å unngå dette. Det eksisterer egentlig ikke noe alternativ. 
Det er ganske enkelt ikke mulig å drive en så omfattende bedrift som vannverket ved at et 
par ildsjeler bruker fritiden sin på administrasjonen. Vannverket har i dag to ansatte, en 
regnskapssekretær i full stilling og en daglig leder i 60 % stilling. Høstens aktivitetsnivå har 
klart dokumentert at dette er for lite til å sikre en forsvarlig drift.  
 
Årsaker til kostnadsøkningene 
Det er i hovedsak 7  8 poster som vil koste mer enn det som Vannverket har brukt penger 
på tidligere og som står for det meste av kostnadsøkningen. Det er viktig å merke seg at 
dette er kostnadene eller kostnadsøkningene som kommer i tillegg til de om lag 3,5 til 4 mill. 
vannverket har brukt de siste årene. 
 

Engangskostnader 
 Etterslep (Deles mellom 2019 og 2020)  1 mill. 
 Alarm og fjernstyring     Usikkert. 0,1  0,5 mill. 
 Investeringer til vannrensing    ½ til 1 mill. 

Faste årlige kostnader 
 Utskifting av ledninger (ikke gjort siden 2017) 0,8 mill. 
 Daglig ettersyn     1 mill. 
 Økning i renter og avdrag    0,5 mill.  
 Øking i administrasjonskostnader   0,3 mill. 

I tillegg til dette risikerer vannverket at det må investeres store beløp i drift og 
nyinvesteringer av renseanlegget. Det er ikke klart hvor stort dette beløpet kan bli da det 
ikke er klart hvor feilene ligger.  
 
Det meste av dette er permanente kostnader. Penger som kommer til å gå ut på årlig basis. 
Dermed sitter vi med et årlig finansieringsbehov for vannverket på 6  7 millioner årlig, et 
beløp som lett kan bli større. Dette er investeringer som ikke kan utsettes eller skyves inn i 
fremtiden. Og det er penger som må hentes inn hos andelshaverne.   
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Til sammen står Tyristrand Vannverk overfor så store og kostnadskrevende investeringer 
at den totale belastningen overgår det som er realistisk for vannverket å håndtere med 
god margin. Ut fra Samvirkeloven (og andre lover) er det ikke tillatt for et styre å drive et 
selskap dersom styret ser at det på sikt ikke vil klare sine forpliktelser. Det er denne 
situasjonen styret mener at Tyristrand Vannverk nå er i.  
 
Alternative løsninger 
Det foreligger egentlig bare to valg. Vannverket kan modernisere og oppgradere slik at det 
fortsetter som et selvstendig vannverk, eller andelshaverne kan anmode Ringerike 
Kommune om å overta driften. Det tredje teoretiske alternativet, å fortsette driften slik som 
det har vært drevet frem til i dag, er ikke realistisk.  
 
Det er dermed to alternativer som eierne må ta stilling til: Skal Tyristrand Vannverk 
fortsette som selvstendig vannverk, eller om vi skal be Ringerike Kommune om å overta.   
 
Oppsummering 
Vi har i dag en avtale med Varme og Sanitær om å drifte vakttelefonen og å tette lekkasjer. 
Det må på samme måte inngås en avtale med et eksternt firma som har kapasitet og 
kompetanse til å drifte renseanlegget. Systemet med en eller to operatører til å håndtere 
denne jobben er ikke tilstrekkelig, det må være flere for å unngå at vannverket blir altfor 
sårbart. Og da går kostnadene i været. Anlegget bør dessuten kunne styres over internett og 
ha en alarmtelefon.  Samtidig må renseanlegget oppgraderes slik at det fyller kravene til 
rensing. Og i tillegg vil vi måtte bygge gjerder, skillevegger, og reparere annet utstyr. Totalt 
ligger vi vel rundt 2 til 3 millioner årlig for hele pakka. Dersom ingen finner alternative 
løsninger som sparer vannverket for mye penger da.  
 
Det er et svært godt samarbeid med det Ringerike Kommunale Vannverk. De har vært svært 
forståelsesfulle og strekker seg langt for å hjelpe med å finne gode løsninger på de 
problemene Tyristrand Vannverk står overfor. Slik sett kan vannverket trekke på den beste 
ekspertisen i distriktet til en rimelig kostnad. Dette er de villige til å fortsette med en kort 
stund fremover.  
 
RKV har gjort det helt klart at det ikke er aktuelt at de kommer inn som permanent 
samarbeidspartner i et selvstendig selskap. Alternativet er dermed et kommersielt firma. 
Alle de andre kostnadene er uendret. Konsekvensen av alt dette er at vannverket uansett vil 
trenge vesentlig større inntekter enn dagens 3,5  4 millioner i året for å få driften til å gå 
rundt. Med det investeringsbehovet vi vil få fremover for å modernisere vannverket vil vi 
raskt passere seks og nærme oss syv millioner på årsbasis, muligens en god del mer. Det vil 
hele tiden være et sett med kostnader som må dekkes inn. Dette kan bare gjøres ved at 
andelshaverne til sammen betaler det vannverket må ha for å kunne driftes. Prisen på vann 
må derfor økes i 2020 med minimum 2.200 kroner pluss moms, muligens en god del mer.  
 
Selvstendig drift eller kommunal overtagelse 
Et utgangspunkt er at Ringerike Kommune i en krisesituasjon hvor Tyristrand Vannverk ikke 
klarer sine leveranseforpliktelser har en plikt til å skaffe innbyggerne vann. Dersom 
Tyristrand Vannverk kaster kortene vil det normalt være kommunen som må gripe inn for å 
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skaffe vann til befolkningen på Tyristrand og Nakkerud. Det er imidlertid ingen automatikk i 
dette. Årsmøtet må først vedta at man ønsker å tas over av Ringerike Kommune og deretter 
må der forhandles frem en avtale som i siste instans vil måtte vedtas av kommunestyret.   
 
Hvor raskt dette kan gjøres om det blir aktuelt er usikkert. Vedtektene har regler for 
oppløsning eller overdragelse av vannverket. Oppløsning er neppe et realistisk alternativ. 
Der skisseres det salg av vannverkets eiendeler og fordeling av salgsinntektene mellom 
andelshaverne etter at all gjeld er betalt. Det er neppe realistisk å tenke seg at det er mulig å 
selge et vannverk hverken i deler eller som en enhet. Og hvordan skal det leveres vann i 
denne perioden? Men heller ikke overdragelse er problemfritt. Vi snakker dermed trolig om 
en eller annen gang i løpet av 2020. Det er derfor sannsynlig at det blir vannavgift basert på 
de varslede økte prisene i hvert fall i 2020 uansett veivalg. Selv om det muligens er et 
alternativ at RKV overtar ansvaret og styringen i påvente av de formelle vedtakene om 
overtagelse. I et tilfelle hvor styret går inn for nedleggelse av vannverket og fratrer sine verv 
og det ikke er mulig å finne et annet styre som vil overta sine verv fordi det ikke foreligger 
noen som kan følge opp renseanlegget er det ikke er mulig å drifte vannverket, er dette et 
mulig men lite ønskelig senario.  
 
Fordeler og ulemper ved å fortsette som selvstendig vannverk er nettopp det at vi er 
selvstendige. Det er eierne som gjennom styret styrer vannverket. Andelshaverne 
bestemmer i en viss grad reglene selv. Det er en viss frihet til å velge løsninger så lenge 
løsningene er innenfor lover og regler og så lenge de gir vannverket tilstrekkelige inntekter 
til å drifte vannforsyningen. Diskusjonen om vannavgift kontra fastavgift er et godt eksempel 
på eiernes styringsrett. Det gir dessuten en viss kontroll over drift og investeringer selv om 
det er mye som er bundet opp uten særlig slingringsmonn. Drikkevannsinstruksen skiller 
mellom vannverk ut fra størrelse, ikke eierform. Ulempene er dels at Tyristrand Vannverk på 
grunn av størrelsen har de samme rensekravene som et stort kommunalt vannverk og 
dermed også tilsvarende kostnader. Tyristrand Vannverk har få abonnenter til å dele 
kostnadene mellom og det gir utslag i høye priser for vannet. Særlig forbrukere med normalt 
og lite forbruk vil fremover oppleve at de betaler mye for vannet på Tyristrand 
sammenlignet med prisene i RKV.  
 
I tillegg sier Samvirkeloven at styret har plikt på seg til å innkalle til generalforsamling / 
årsmøte dersom styret ser at bedriften fremover ikke vil være i stand til å oppfylle sine 
lovpålagte forpliktelser. På dette møtet skal styret enten opplyse at man ønsker bedriften 
nedlagt eller styret skal legge frem et forslag til løsning av krisen.  
 
Ved å legge Tyristrand Vannverk inn under Ringerike Kommune vil renseanlegg og rørsystem 
vedlikeholdes av RKV. De er på samme måte som Tyristrand Vannverk underlagt 
Drikkevannsforskriftene og befolkningen på Tyristrand og Nakkerud vil få god sikkerhet for 
bra vann. Akkurat det samme vannet som leveres av Tyristrand Vannverk i dag faktisk. Her 
vil neppe forbrukerne registrere noen forskjell.  
 
En kommunal overtagelse vil medføre at beboerne på Tyristrand kommer inn under det 
kommunale betalingssystemet. Det er basert på vannmålere. De med stort forbruk betaler 
tilsvarende mye og de med lavt forbruk mindre. Den kommunale prisen per kubikkmeter 
vann som i dag er litt under 30 kroner kubikkmeteren vil garantert stige. Og Ringerike 
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Kommunale Vannverk har ikke ubegrensede midler de heller. På samme måte som 
Tyristrand Vannverk er de nødt til å hente inntektene fra abonnentene. Og også RKV vil 
måtte løse problemet med høydebasseng og renseanlegget.  
 
Det er f. eks. en mulighet for at kommunen krever ny tilkoblingsavgift av abonnenter på 
Tyristrand og Nakkerud ved en overtagelse. Da får alle en ekstrakostnad på 9.000 kroner i 
«startkontigent». Dette er et forhandlingsspørsmål og er ikke støpt i betong. I og med at 
Tyristrand Vannverk overtas som et løpende foretak og ikke er koblet til ledningsnettet til 
RKV er det diskuterbart om det er logisk å kreve tilkoblingsavgift siden abonnentene ikke 
kobles til noe som helst nytt. Men det er ifølge RKV brukt ved andre overtagelser.  
 
Fordelen for innbyggerne på Tyristrand og Nakkerud vil være at det er langt flere å fordele 
drifts- og investeringskostnadene på, ca. 25.000 mot dagens vel 1.000. Hvor mye den enkelte 
deretter vil betale i vannavgift vil avhenge av eget forbruk og kubikkprisen for vann fra RKV. 
Siden kubikkprisen for 2020 ikke er kjent så er det å sette opp et regnestykke vanskelig, 
tallene vil først være klare når kommunens budsjett er vedtatt. Men et regnestykke basert 
på eget forbruk og 30 kroner kubikken og deretter et tillegg for en gjettet prisøkning vil gi en 
pekepinn.   
 
Kommunen dekker heller ikke reparasjoner av tilførselsledninger, altså ledningen mellom 
hovedvannledning og forbrukssted (Bolighus osv.). Hos andelshavere med lange og gamle 
tilførselsledninger kan dette fort bli kostbart dersom noe ryker.  
 
Avslutning / Anbefaling 
Det som er klart at det må tas en avgjørelse i løpet av høsten. Skal Tyristrand Vannverk 
fortsette som selvstendig enhet som i dag, eller skal vi be om at Ringerike Kommune tar over 
vannverket? Dette er avgjørelser som til syvende og sist må tas av andelshaverne.  
 
Avstemmingsgrunnlag: 
Styret anbefaler etter en helhetsvurdering at årsmøtet går inn for at Tyristrand Vannverk 
overtas av Ringerike Kommune og at styret gis fullmakt til å starte samtaler med Ringerike 
Kommune for å iverksette dette.  
 
Lukket avstemming. 
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