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Til stede:  

Ca. 30 medlemmer 

Fra Advokatfirmaet Buttingsrud: Advokat Lars Reinsnos 

Fra kontrollutvalget: Bjørn Kåre Solem 

Fra styret:  Styreleder Helge Hollerud 

  Styremedlem Marit Hollerud 

  Styremedlem Frode Østlund 

Fra administrasjonen: Daglig leder Rune Fredheim 

 

Styreleder Helge Hollerud ønsket velkommen. Alle presentasjoner og referat over stilte 

spørsmål og svar (dette referat) vil bli lagt ut på hjemmesidene (www.tyristrandvannverk.no) 

til vannverket. Spørsmål og innspill til den fremlagte informasjonen kan etter møtet sendes til  

post@tyristrandvannverk.no. 

 

Drift av vannverket. 

Spørsmål: Har vannverket tilstrekkelig med reservedeler, spesielt til IT-anlegget? 

Svar: Styrekonsol (Reserveskjerm) er på vei. Omlegging til trådløst anlegg gjør at behovet til 

reservedeler til IT-anlegget er meget begrenset. Vi har tilstrekkelig med reservedeler til selve 

renseanlegget. 

Spørsmål: Får vi vann selv om internett er nede? 

Svar: Ja 

Spørsmål: Hvem ordner med reparasjon ved vannlekkasje på ledningsnettet? 

Svar: Steg entreprenør AS utfører garving/rørarbeid og Varme & Sanitær AS rørarbeid. 

Spørsmål: Har vi reservevannkilde? 

Svar: Det vil det bli informert om senere i møte. 

 

Status pågående prosjekter: 

Rehabilitering av ledning Nakkerud -Tyristrand, gjenstår 200 m: 

Spørsmål: Er vi ferdige da? 

Svar: Det er påvist kvikkleire i bunn av Holleruddalen, avventer geologisk undersøkelse som 

er bestilt. 

Høydebassenget på Fegri: 

Spørsmål: Skulle det ikke vært ferdig i desember 2022? 
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Svar: Ja det stemmer, vi er 2 måneder forsinket, skal være ferdig i februar 2023. 

Spørsmål: Er tomta stor nok? 

Svar: Det arbeides med en mindre justering av grensen og når det er utført blir det plass nok. 

Spørsmål: Er det tilstrekkelig med bare en ledning? 

Svar: Det er gjennomført trykkmålinger de 4 til 5 siste månedene som viser at bassenget kan 

fylles på natten og «tømmes» på dagen. En ledning vil således være nok. 

Reservevann: 

Svar på tidligere spørsmål: Reservevann er et lovpålagt krav fra Mattilsynet. Planen som vi 

har laget og som Mattilsynet har sagt seg fornøyd med viser at reservevann skal være på 

plass i august 2025. 

 

Hvilke tiltak må vannverket gjøre fremover? 

Spørsmål: Hovedledningen fra Væleren til Tyristrand, hvor gammel er den? 

Svar: Noe av den er fra 1952 

Spørsmål: Skal hele strekningen Nakkerud – Tyristrand rehabilitert? 

Svar: Ja, vi skal helt fram til kum ved idrettsanlegget. 

Kommentar: Bra at vannverket også informerer på Facebook. 

 

Forslag til reviderte vedtekter 

Disse ble gjennomgått av advokat Lars Reinsnos fra Advokatfirmaet Buttingsrud, han har 

fagområdene eiendom og selskapsrett. 

Spørsmål: Hvorfor skal vannverket og daglig leder godkjenne/kontrollere en autorisert 

rørlegger? Kan ikke det skape konkurransevridning? Dette bør ut. 

Svar: Det er ikke urimelig at vannverket sikrer seg kontrollmulighet. Selv folk med 

autorisasjon kan gjøre feil. Kalibrering av vannmålere for fjernavlesning er det ikke alle som 

kan, selv om de er autoriserte rørleggere. 

Spørsmål: Avlesning en gang i året, medfører det også en faktura i året. 

Svar: Nei, det medfører avregning en gang i året. Fakturaer gjennom året baseres på 

tidligere forbruk. 

Spørsmål: Innsyn i medlemslister, hvorfor får vi ikke det? Mener at samvirkeloven trumfer 

GDPR på dette området. 

Svar: Leder av kontrollrådet er tilbudt innsyn i medlemslister på kontoret til vannverket. Styret 

fremskaffer en juridisk vurdering som legges ut på hjemmesiden. 

Spørsmål: Er det overtagelse eller sammenslåing vi forhandler med Ringerike kommune 

om? 



TYRISTRAND VANNVERK SA 
Informasjonsmøte 07.11.2022  Kortfattet referat 

 
Side 3 av 4 

 

Svar: Styret fremskaffer en juridisk vurdering/dokumentasjon som legges ut på hjemmesiden. 

 

Spørsmål: Frakopling av stikkledninger. Mener teksten er for lite presis/informerende. 

Svar: Styret vil følge opp med bedre tekst.  

Revidert forslag til reviderte vedtekter vil bli lagt ut i god tid før årsmøtet i mai 2023. 

 

Vannavgiftsmodeller: 

Spørsmål: Ser daglig leder ingen ulemper ved å innføre vannmålere og avgift basert på 

fastledd og variabelt ledd? 

Svar: Klarer ikke å se ulemper. Store fordeler med smarte vannmålere. 

Spørsmål: Vannavgiften må dekke faste kostnader og ved stort dropp i forbruket kan det bli 

for små inntekter med den fordelingen mellom fastledd og variabelt ledd som foreslås. 

Hvor skal vannmålere plasseres? 

De som betalte for vannmåler for noen år siden har ikke fått penger tilbake som lovet. Hva 

skjer? 

Svar: Styret vil frem mot årsmøtet arbeide med vurdering av fordelingen mellom fastledd og 

variabelt ledd. 

Vannmåler plasseres slik at den får med seg alt vann, rørlegger vil passe på dette. 

Tilbakebetaling for vannmålere. Her vil styret komme med forslag til løsning når teknisk 

avklaring rundt eventuelt nye vannmålere er klart. Det er mulig at de gamle vannmålerne kan 

oppgraderes, men dette er ikke fastlagt enda. 

 

Innlegg fra Pensjonistforeningen: 

Ordningen med at de som bruker lite vann og som oftest er alene om å dekke alle utgifter, 

skal være med på å subsidiere forbruket til de som bruker mye vann, må opphøre. 

Vi kjenner ikke til noe annet vannverk som behandler en gruppe av sine medlemmer så 

urettferdig, og det er på tide at følgende ordning nå innføres i Tyristrand vannverk: 

Alle medlemmer skal ha installert vannmålere. Vannavgift betales etter forbruk på 

samme måte som i kommunen. 

 

Innlegg: En investering i vannmålere på 1,5 mill. vil ikke gi noen inntekter for vannverket. Det 

bør være 50/50 fordeling på fastledd og variabelt ledd. Ledningsnettet er den største 

utgiftsposten for vannverket. 

Kommentar fra styret: Dette vil bli kommentert når saken fremlegges for årsmøtet. 

Administrasjonen vil lage sammenligninger med andre private vannverk på lik størrelse med 

vårt. 
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Forhandlinger med Ringerike kommune: 

Spørsmål: Hva koster det kommune forlanger at vi skal dokumentere før en eventuell 

overtagelse? 

Svar: Noe av dette er vi pålagt (Drikkevannsforskriften) å ha dokumentert, bl.a. kart over 

ledninger, kummer, dimensjoner og tilstand. 

Spørsmål: Hva har selve forhandlingene med kommunen kostet vannverket? Hva vil det 

koste å få dem fullført? 

Svar: Styret vil se på en måte å presentere dette på til årsmøtet. 

Spørsmål: Er det nok vann til å dekke opp for de foreslåtte utbygninger på 

Tyristrand/Nakkerud? 

Svar: Slik det ser ut etter siling av kommuneplanen skal det være nok vann, 200 boliger over 

10 år går. 

Spørsmål: Får vannverket alle byggesøknader til uttalelse fra Ringerike kommune? 

Svar: Dette går nå greit etter at det var litt trøbbel for 7 til 8 år siden. 

Kommentar: Løsningen med å bore etter reservevann må absolutt utredes. 

Svar: Alle mulige løsninger vil bli utredet. 

 

Kommentar: Fint møte, alle presentasjoner og referat må legges ut på hjemmesiden. 

Svar: Det vil bli gjort. 

 

Styreleder Helge Hollerud takket for oppmøtet og innspill, og ønsket alle vel hjem. 

 

Møtet varte fra kl. 18.00 til 20.30. Det ble servert kaffe og vann samt noe å bite i. Det var 15 

minutters pause mellom kl. 18.45 og 19.00. 

 

Frode Østlund 

Referent. 

 

PS:  For interesserte er kommunene pålagt å beregne vannavgift ut fra selvkostprinsippet, 

link til retningslinjene: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/49a22f4aa18f424abac7fd93c2a079be/opphevet_r

etningslinjer_selvkost_betalingstjenester.pdf 

DS 

 


