
BATNFJORD VASSVERK SA.   

Medlemmer innkalles til årsmøtet for 2018 
(Medlem er eier av eiendom / boenhet som det er betalt andel for)  
 

Tid: Torsdag 25. april 2019 kl. 20:oo,  

Sted:   Hjorten Kafe, Nordmørsvegen 10, Batnfjordsøra 
 

 
 
 

 

 

Åpning v. styrets leder. 

1. Valg av skriver og to personer til å underskrive møteprotokoll. 

2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 

3. Årsmelding 2018.      

4. Regnskap 2018    

5. Vassavgift.  

6. Godtgjørelse til styrets medlemmer. 

7. Nytt VBA (VannBehandlingsAnlegg)   
I flere år har driften ved Batnfjord Vassverk SA sitt 20 år gamle VBA vært ustabil; Det har medført en del 
stopp i anlegget, med påfølgende kostnader for utrykning og manuell restart.  
Enkelte abonnenter har vært plaget med dårlig smak på vannet, uten at det har lykkes å påvise årsak og få 
gjort noe med det. Kan en skjult årsak ligge i renseanlegget? 
Årsmøtet for Batnfjord Vassverk SA vedtok 7.4.15 opparbeidelse av egenkapital til nytt VBA, noe som er gjort 
hvert år siden da. Styret mener økonomien er så godt forberedt at det snart er forsvarlig med byggestart. 

     
 

            Med bakgrunn i ovenstående, anbefaler styret årsmøtet å fatte slikt vedtak:  

Årsmøtet gir styret fullmakt til å besørge bygging av nytt vannrenseanlegg under slike forutsetninger: 
 Investeringsbudsjett: kr. 10.500.000,-  eksl. mva. 

o Årsmøtet godkjenner låneopptak inntil kr 6 millioner.  
o Nedbetalingstid inntil 30 år.  
o Pant med pålydende inntil kr. 6 millioner i festekontrakt i gnr. 42 bnr. 13 f.nr. 1 i Gjemnes, 

samt likelydende pant i varelager, driftstilbehør og fordringer.  
o Styreleder og ett styremedlem kan underskrive lånepapirer på vegne av selskapet. Dette 

også i henhold til firmaattest.  
o Inntil kr. 4,5 millioner av selskapets midler kan brukes som egenkapital i prosjektet. 

 Styret vurderer byggingens framdrift, ut fra arbeidsmessige og økonomiske forhold.  
 Anlegget bør realiseres uten ekstra økning i vannavgiften.  
 Anlegget bør stå ferdig innen 31. desember 2024 

 

8. Vannlevering til Høgset og Øre kommunale vannverk, og til Torvik Vassverk SA.  
 

I 2014 sendte Torvik Vassverk SA forespørsel til Batnfjord Vassverk SA om drikkevannlevering fra Batnfjord til 

Torvikbukt. De ble satt ned en gruppe med representanter fra begge vannverk og GK (Gjemnes Kommune) for 

å se på mulighetene for vannlevering fra Batnfjord til Torvik, Høgset og Øre.   

GK sin konsulent anbefaler kommune å få levert vann fra Batnfjord til Høgset, framfor å bygge nytt renseanlegg 

v. Høgset. Dette skal behandles av Formannskap og Kommunestyre i april 2019.   

BV har siste årene levert vann til Høgset i flere måneder i gangen, pga. dårlig drikkevannskvalitet v. Høgset. 
 

 



Med bakgrunn i ovenstående, anbefaler styret årsmøtet å fatte slikt vedtak:  

«Årsmøtet gir styret for Batnfjord Vassverk SA fullmakt til å framforhandle og inngå avtale 
om vannlevering til Høgset, Øre og Torvik Vannverk, under slike forutsetning: 
 Med bakgrunn i selvkostprinsippet skal Batnfjord Vassverk SA sine abonnenter ikke 

påføres økt andelspris / vannavgift som følge av samarbeid med andre vannverk.» 
 

9. Valg.  

Eventuelt:   (Det kan gjøres bindende vedtak kun i saker som står på saklista.) 

 

Enkel servering.  -    Vel Møtt ! 
 

(- sign - ) 

……………………………………………………….…………………………….. 

Åge Ødegård 

- styrets leder - 

Endring av andels- og abonnements opplysninger: 
 

Det minnes om plikten til straks å melde fra til Batnfjord Vassverk SA om alle endringer vedrørende 

kontaktopplysninger, medlems- og abonnementsforhold, jfr. vedtektene. Dersom det er slike endringer og /eller 

om faktura ønskes tilsendt pr. e-post (  fakturagebyr på kr. 50,- unngås), benytt skjema nedenfor: 
 

Fylles kun ut dersom det er endringer. 

 
Erklæring v. endringer og / eller ønske om tilsending av faktura og medlemspost via e-post . 

 
Undertegnede erklærer med dette at fakturaer og post som årsmøteinnkallinger o.l. for ettertiden ønskes tilsendt pr. e-post. (PDF)       

 Jeg er klar over at eventuelle purringer blir sendt pr. vanlig brevpost.  Ved elektronisk tilsend faktura unngås faktureringsgebyr; kr. 50,-.  

Jeg er også klar over at min e-postadresse blir synlig for øvrige mottakere i e-posten adressefelt, når  felles e-poster blir sendt ut.. (Gjelder 

ikke e-post med faktura) 
 
 

 

(Opplysningene som oppgis nedenfor nyttes også til å komplettere / korrigere medlemsopplysningene.)  
 

SKRIV TYDELIG MED BLOKKBOKSTAVER. 

Medl.nr.: ………..…………………. Navn.: ……………………….…………………………..……..…………Fødselsdato / org.nr.:.………………..…………………………… 
STÅR PÅ FAKTURAEN  NAVN og FØDSELSDATO TIL DEN / DE PERSONER SOM EIER EIENDOMMEN. (Org.nr. for bedrifter / organisasjoner) 

 
 

Abonnementsadr.:……………………………………………..…………………………………………………………………………..…………G./br.nr:……………………………… 
VEGADRESSE og HUSNUMMER HVOR ABONNEMENTET ER. 
 
 

E-post for fakturamottak og post fra Batnfjord Vassverk SA.: ………………………………………………..…………………………………………………………………….. 
        SKRIV TYDELIG m. BLOKKBOKSTAVER 
 

 

Fakturaadr.:………………………………………………………………………….………….………………..……………………………..….…Tlf.nr.: .…………………………………… 
OPPGI HER POSTADRESSE, DERSOM DEN IKKE ER SAMME SOM ADRESSEN FOR ABONNEMENTET.  

 

Dato:………………………………. Underskrift.: ……………………………………………………………………….….………………………………………………………..……………… 
 

 

 

Utfylt skjema sendes i brevpost til Batnfjord Vassverk SA, co.  Batnfjordsvegen 74,  6631 Batnfjordsøra.  (Evt. smettes i postkassa til Ola Hoftun) 

 
Elektronisk tilbakemelding: post@batnfjordvassverk.no   eller:  
 
www.batnfjordvassverk.no      «Andeler og vassavgift»  «Erklæring om e-post», og følg anvisningene der. 

mailto:post@batnfjordvassverk.no
http://www.batnfjordvassverk.no/

