
Juptjenn vannverk SA 
Styrets årsmelding 2014 

 

 

Styret har i 2014 bestått av : 

 

Ole Th Holth.       leder   valgt 14 for 1 år  (1994) 

Petter Rudsbråten,     nestleder  valgt 13 for 2 år (2002) 

Rune Vangen Solberg  styremedlem  valgt 13 for 2 år  (2005 

Kari Støverud Hansen  styremedlem  valgt 12 for 2 år (2012)  

Jorun Vestli    styremedlem  valgt 14 for 2 år (2012) 

vara  

Odd Erik Sannerud 

Ottar Trøften 

 

Kommunal representant  Thomas Amundsen 

 

Kontrakter med :  Odal Rør og Varme AS , Fridjof Nordhagen og sønner AS   

Regnskap:    Merete Andreassen  - Odal Regnskapskontor  

 

Status 2014:   Vannforbruk Juptjenn      ca. 50.000  m³ (150.000 / 2012)  

  Vannforbruk Svarttjenn       ca 250.000  m³ (150.000 / 2012) 

  Vannforbruk totalt     300.000  m³      

  Tilkoblinger      3 abonnenter     ( 4 i 2013)   

 

Hovedledningsbrudd: 3 

Vannavgiftene ble  endret med ca 3 %  i 2014 

Andelskapital   327.520 kr   (326 920 /2013) 

Abonnenter 1104  (1104) 

 

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 Nord-

Odal kommune – fra Størjen i sør til Trøftskogfeltet i nord og  østover mot Granerud og til 

Bunes. 

 

Fra driften  2014. 

Det har vært stabil drift på anleggene gjennom året. Vi hadde en periode problemer med at 

ventilene «hang» på den nye anlegget, noe som resulterte i at vi måtte restarte filterene. Men 

dette kunne gjøres fra nettbrett  - så det gikk greit. Dette ble løst da man endelig fant på å 

bytte konaktene i PLS skapet. Ellers fikk vi startet utbytting av hovedledninger og la ny 160 

med mer PE ledning fra Syverstuen til Sandsbråten til erstatning for støpejern. 

Vi ble gjort oppmerksom på at en vannmåler på sykehjemmet ikke ble avlest og ikke hadde 

vært det siden starten i 2004. Det sto ca 24000 m³ registrert på den. Kommunen sa seg bare 

villig til å dekke siste tre år med bakgrunn i foreldesesfristen. Dette ble sendt til ordfører og 

kommunestyret og etter et forslag fra Ap fikk vi betalt det halve av det resterende. 

Det ble kjøpt inn utstyr for å legge inn ledningskartet i Gemini og at det da blir liggende 

sammen med de kommunale kartdata i en felles løsning.    

 

 

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat. 

Årets resultat viser  481.846,76   kr   (212 023 kr i 2013)  

 



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 10 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. 

 

Nord-Odal      2015 

Styret 

 

_____________________   ____________________    _____________________ 

        Ole Th Holth        Rune V Solberg      Jorun Vestli 

 

_____________________   ____________________    _____________________ 

     Petter Rudsbråten           Kari Støverud Hansen 


