
 

 

 

 

 

NOTE 4 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER  SVAL  2013 

 

I ekstraordinært årsmøte i Storøya vann- og avløpslag SA den 29. februar 2012, ble følgende vedtak 

vedtatt. 

 Styret tar sikte på å avvikle SVAL som prosjektorganisasjon innen utgangen av 2012. da skal 

kommunen har kjørt anlegget i drift i ett år, og ettårsbefaring med entreprenøren utført. Innen den 

tid forventes at det meste av etterarbeidet på overflaten skal være gjennomført. Imidlertid er det 

oppgaver som må videreføres, og styret ser det som naturlig at disse overdras til Storøen Velforening. 

Disse er i hovedsak: 

1. Overta og forvalte økonomiske avsetninger for framtidig driftskostnad. 

2. Administrere service- og driftsavtale for de private pumpestasjonene (PS3, PS4 og PS5) 

3. Administrere gjenværende tilknytningskontrakter med alternativ B 

 

Ved ordinært årsmøte 30. juni 2012 ble det foretatt følgende vedtak: 

 SVAL ble opprettet for å gjennomføre planlegging og bygging av vann- og avløpsnettet for 

hyttefeltet på Storøya, VA-nettet er fullført våren 2012. prosjektselskapet har dermed oppfylt sitt 

formål og kan oppløses. Event- gjenværende oppgaver som skal videreføres slik de fremstår i eget 

dokument, overleveres Storøen Velforening. Vedtak: SVAL oppløses. 

 

Ved overtagelse fulgte det krav om enkelte utbedringer. 

 Istandsetting av ledning for ”gatelys” og tele i Rode 1 

 Trapp i bratt skråning mot stranda mellom hytte 12A og 13A 

 Trapp til skråning i strandområde mellom hytta 3A og 4A 

 Oppgjør for reetablering av grensemerker. 

 Drenering av vannkum V1 

 Stige i spillvannskummer S5 og S21 

 Vannlekkasje 

 Uavklarte tiltak vedr stoppekraner. 



 

VA- anlegget er opparbeidet slik at det er tre ”private” pumpestasjoner (PS3, PS4 og PS5). Dette 

skyldes at Hole kommune ikke aksepterte overtagelse til sin driftsavdeling. Storøen Velforening 

(SVAL)står da som ansvarlig for drift og vedlikehold av disse. Styret i SVAL ingikk i sin tid avtale med 

Varme &Sanitær AS for gjennomføring av driften på disse pumpene. Oppgaven består i å foreta 

ettersyn, med spyling og annet vedlikehold to ganger pr år for hver av pumpene. Leverandøren skal 

stille med spylebil med tank og strømagregat. Kontraktprisen er pr. 2012 kr. 10.000,00  (eks moms) 

for alle tre pumpene pr år. De vil i tillegge rykke ut ved feil mot betaling av timer og materiell. 

Dette gir følgende forventet kostnad: 

 Faktura fra Varme & Sanitær AS 

 Strøm på pumpene (via Trond By) 

 Det ble påvist feil på pumpe PS3 (23.02.2013) 

 Gjennomføring av tiltak og oppfølging av PS4 og PS5 

 Varsellampe fungerer dårlig, pristilbud innhentet. 

 Kompensasjon av kostnad for ny oppmåling av etablert grensemerking som var 

fjernet som følge av av graving av VA-anlegg. 

Det er opprettet en ny A-kontrakt med hytte 13 A. 

Dette gir følgende regnskapsnote for SVAL 2013 

           Inntekter   

 På konto ved overføring før SVAL               481,82 
 Overføring fra SVAL     277.476,56 
 Overføring fra SVAL        53.195,28 

Påkobling A-kontrakt         129.458,00 
____________________________________________________________________________ 
Sum inntekter SVAL 2013    460.611,66        

      Utgifter 
 

 Varme & Sanitær:                          - 26.163,00 
 Ringeriks- kraft (Trond By)                            - 5.006,96 
 Driftskostnader (advok. Økonomihus, cowi, telenor)                       -14.145,40 
 Kompensasjon for grensemerking/graving                        -13.400,00 
 Tronerud anlegg:                           -24.231,00 

Brødrene Helgesen                            -30.923,85 
Bank gebyr:                                 - 106,00 
____________________________________________________________________________

 Sum kostnader SVAL 2013            -113.587,72
  

Totalt på SVAL konto pr. 31.12.2013   347.023,94 
 
 
 
 
 
 



 

 

De latente verdiene i 6 B-kontrakter forvaltes videre av Storøen Vel, slik at framtidig 
tilknytning til VA-nettet betales av disse hytteeierne til Storøen Vel, slik øvrige A-
kontrakter allerede har betalt til SVAL.  

Alle overførte verdier forvaltes forholdsmessig pva. de som var medlem i SVAL pr. 
31.10.2012. 

 
 

Vedlegg til Regnskap,ordinært årsmøtet i Storøen Velforening 2014.  Oppdatert pr. Jan 2014.  

         

B-kontrakter Budsjett 
Kapital-

innskudd 
Overfinans

tilbake 
Privat 

stikkledn. Sum 

Indeks 
pr nov 
2013 

Administr
asjon Å betale 

Gnr 198 bnr 1  165 000 -5 000 -20 000 -32 000 108 000 6 372 3 000 117 372 

Gnr 198 bnr 51 165 000 -9 000 -20 000 -10 500 125 500 7 405 3 000 135 905 

Gnr 198 bnr 80 165 000 -9 000 -20 000 -32 000 104 000 5 136 3 000 112 136 
Gnr 198 bnr 1 fnr 
54 165 000 -5 000 -20 000 -20 250 119 750 7 065 3 000 129 815 
Gnr 198 bnr 1 fnr 
78 165 000 -9 000 -20 000 -24 000 112 000 6 608 3 000 121 608 
Gnr 198 bnr 1 fnr 
81 165 000 -9 000 -20 000 -24 000 112 000 6 608 3 000 121 608 

         

        
738 444 

          


