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3.Ottar Trøften

valgt 13 for 1 år (1994)
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Kommunal representant
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Kontrakter med :
Revisor:
Regnskap:

Nord-Odal Rør ANS , Fridjof Nordhagen og sønner AS
Ståle Ruud PriceWaterhouseCoopers
Merete Andreassen - Odal Regnskapskontor

Status 2013: Vannforbruk Juptjenn
ca. 50.000 m³ (150.000 / 2012)
Vannforbruk Svarttjenn
ca 250.000 m³ (150.000 / 2012)
Vannforbruk totalt
300.000 m³
Tilkoblinger 4 abonnenter
( 7 i 2012)
Hovedledningsbrudd: 4
Vannavgiftene ble endret med ca 3 % i 2012
Andelskapital 326 920 kr (321 220 /2012)
Abonnenter 1104 (1097)
Virksomhetens art og hvor den drives.
Juptjenn Vannverk SA leverer vann til ca 1100 abonnenter. Vannkilden er Juptjenn og
Svarttjenn. Juptjenn Vannverk SA tilbyr og leverer vann til abonnenter i vestre del av NordOdal kommune – fra Størjen i sør til Trøftskogfeltet i nord og østover mot Granerud og til
Bunes.
Fra driften 2013.
Årets drift har vært preget av oppstart av det nye renseanlegget på Bjørnlihaugen. Vi startet
opp med vanlig produksjon den 5. januar og hadde stabil drift på produksjon av vann fra
januar og utover. Kvaliteten på vannet ble svært bra. Sluttføring av anlegget ellers tok mye
lenger tid enn forventet. Vi fikk bygget inn et rom mellom gammelt pumpehus og nytt
produksjonshus hvor vi har en tank med jernklorid. Dette var ferdig på sommeren. Det viste
seg da vi skulle bygge at vi ikke fikk byggetillatelse da det var problem med grensene for
tomta vår. Dette ble ordnet med at kommunen foretok en oppmålingsforretning. Innvendige
byggearbeider og sluttføring var ferdig i september og vi hadde sluttbefaring i slutten av
september. I oppstart av nytt renseanlegg opplevde vi fem ledningsbrudd på
tilførselsledningen inn til renseanlegget. Det viste seg at denne var av svært dårlig kvalitet. Vi
fikk da lagt et omløp med lånte ledninger fra sivilforsvaret og lagt om ca 500 meter fra
renseanlegget og opp til en kum ved vegen. Vi tok da den største delen av den trykk utsatte
ledningen. Dette ble en svært kostbar sak som ikke var planlagt.

Vår erstatningsak med Brødrene Dahl endte i ett forlik rett før jul hvor vi fikk refundert våre
utgifter på de delene som ikke holdt mål – og i tillegg kan ta ut kummer for en sum av
100.000kr. Det er lagt om noen stikkledninger til hus der det til tider har vært dårlig
vannkvalitet.

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat.
Årets resultat viser 212.023 kr (53.217 kr i 2011)
Fortsatt drift
Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn ved
avleggelsen av regnskapet.
Arbeidsmiljø.
Juptjenn Vannverk hadde ingen fast tilsatte .
Likestilling.
Styret har 5 medlemmer, 3 menn og to kvinner og represenstantskapet har 11 medlemmer 8
menn og 2 kvinner.
Ytre miljø.
Styret mener at kvaliteten på vannleveransene tilfredstiller alle krav til renhet. For øvrig er
det styrets oppfatning at vannverket ikke forurenser det ytre miljø.
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