
ÅRSBERETNING 2021 
 

 

Administrative forhold 

 
I driftsåret 2021 har Hobøl Vannverk SAs styre bestått av følgende personer: 

Knut Egil Karlstad (leder), Marit Hoff Lund (nestleder), Erik Nordli, Elisabeth Holstad og Olav 

Pedersen. Varamedlemmer: Asbjørn Moen og Aina Henie Edwardy. 

I administrasjonen har følgende vært ansatt i perioden: 

Daglig leder Christine Strømsæther, prosjektleder Rakel Elisabeth Filtvedt, 

driftsoperatører/vaktmedarbeidere: Erik Nordli, Ronny Hagen, Safin Nerwai og Per Strømsæther. 

 

Etter styrets oppfatning gir det avgitte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter 

fyllestgjørende informasjon om driften og selskapets stilling pr 31.12.21. Det kjennes ikke til noe 

forhold for øvrig som kan innvirke på selskapets stilling og resultat. Det har ikke inntrådt forhold etter 

regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelse av selskapets stilling. 

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for dette ligger selskapets 

positive resultat og egenkapitalens utvikling. Selskapets økonomiske og finansielle stilling kan 

beskrives som god. 

Det har ikke vært skade eller ulykker i virksomheten i driftsåret 2021. 

Regnskapsførere har vært: Råd & Regnskap Akershus AS. Revisor har vært: Registrert 

revisjonsselskap Total Revisjon DA. 

Pr. 31.12.21 har Hobøl Vannverk SA 1438 andelseiere som til sammen innehar 4370 andeler. 

Styret har hatt 3 møter og behandlet 24 saker i driftsåret 2021. 

 

Driftsrapport – ordinær drift 

Vannforsyningen har fungert tilfredsstillende i perioden. Vannkvaliteten kontrolleres jevnlig av ALS 

Laboratory Group Norway AS, og har vært stabil. Det er foretatt ordinært vedlikehold av ledningsnett 

og utbedringer av lekkasjer. Gjennomsnittlig vannforbruk har vært 46 m3/time.  

  

Generelt 

Hobøl Vannverk SA drives etter og innenfor de lover og regler som gjelder for denne type virksomhet. 

Så vidt vites forårsaker ikke virksomheten skade på miljøet ved utslipp eller på annen måte ut over det 

som er forventet og forutsatt i henhold til fastsatte offentlige vilkår og tillatelser. Styret har med 

bakgrunn i dette ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området siste år. Hobøl Vannverk SA legger 

vekt på at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn. 

 

 

 

Tomter, 19.05.2022 

 
 

 

Knut Egil Karlstad  Marit Hoff Lund  Olav Pedersen 

             

 

 

 

 

Erik Nordli    Elisabeth Holstad 


