Glitrevannverket IKS –selskapsrapport 2019
Hensikt
Hensikten med selskapsrapporten er å gi eierne tilbakemelding i forhold til forventninger formulert i
selskapsavtale og eierstrategi samt måloppnåelse i forhold til selskapsstrategi.
Eierstrategi og selskapsstrategi begge vedtatt i 2015, og revideres årlig, legges til grunn for denne
selskapsrapporten.

Eiernes forventninger
•

•

•

•

•

•

Selskapsstrategi
Primo 2015 vedtok representantskapet strategisk plan (selskapsstrategi) for selskapet.
Styret vurderer selskapsstrategien årlig. Det er i 2019 foretatt mindre justeringer der bl.a.
hygienisk sikkerhet og -beredskap, styrking av miljø- og klimaarbeidet samt være en aktiv
innovasjonspartner, fremheves.
Grunneierinteresser i nedbørfelt
Selskapet har som mål å beskytte vannkilder og nedbørfelt gjennom en aktiv dialog med
både grunneiere og brukerinteresser der selskapet om nødvendig vil opptre som partner for
å sikre nødvendig tilrettelegging for friluftsformål som bidrar til å skjerme kilder og
nedbørfelt. Selskapet har fokus på vern av vannkilder og begrense aktivitet i nedbørsfeltene.
Selskapet har påklaget vedtak om bygging av ny skogsbilvei i Røysjømarka. Saken ligger nå
hos Drammen kommune.
Kundeavtaler og kundeoppfølging
Systematisk kundeoppfølging foregår i kundeforum som møtes halvårlig og det foregår et
utstrakt samarbeid i den daglige virksomhet.
Sikkerhet og beredskap
Arbeidet med å øke sikkerheten mot fysisk inntrengning i vannverkets anlegg har fortsatt høy
prioritet. Ytterligere tiltak er iverksatt.
Arbeidet med ny vannledning for å styrke forsyningssikkerheten for Konnerud bydel i
Drammen/Mjøndalen syd ferdigstilles i 2020.
For å ytterligere sikre forsyningssikkerheten er det besluttet å bygge ny vannledning fra
vannbehandlingsanlegget ved Landfalltjern til høydebasseng på Åssiden. Anleggsarbeidene
forventes å starte i 2020 med ferdigstillelse i 2021.
Organisering av aktiviteter utenfor kjernevirksomheten
Selskapet er en av 10 deltagere i det felles utviklingsprogrammet «Godt Vann
Drammensregionen, og er vertskap for virksomheten som har 8 ansatte.
Glitrevannverket samarbeider med NIVA og Statskog i et prosjekt som undersøker om
skoggjødsling påvirker vannkilde.
Det er prosjektert løsning for etablering av småskala kraftproduksjon knyttet til
trykkreduksjon i vannledning på Åssiden. Beslutning forventes i 2020.
Etikk
Selskapet har som del av sitt internkontrollsystem utarbeidet etiske retningslinjer og
bevisstgjør sine ansatte om disse.
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Måloppnåelse 2019
1. Samfunn og ytre miljø
Vannforbruk
Det totale vannforbruk ligger 14,7 % lavere enn forbruket i 2004 som er referansepunkt
for målet om å holde forbruket under dette nivået til 2021.
Vannkvalitet
Det er i 2019 registrert ett avvik av helsemessig eller bruksmessig karakter. Avviket
hadde ikke helsemessige konsekvenser.
Sikkerhet og beredskap
- Det er ikke registrert avvik i eksterne revisjoner.
- Glitrevannverket og Lier kommune har inngått avtale om økt kvalitet og sikkerhet i
vannforsyningen i Sylling med forsyning fra Glitrevannverkets øvrige nett.
- Det er gjennomført omfattende intern analyse av evnen til å levere hygienisk
betryggende drikkevann.
- Det er sammen med eierkommunene utarbeidet krisekommunikasjonsplan og
anskaffet nødsamband.
- Investering i reservevann Konnerud er forsert og forventes ferdigstilt medio 2020.
Miljø.
Selskapet har utslipp av CO2 fra sin transportvirksomhet. Utslipp 28 002 t.
Beslutning om ev. å etablere småskala el-kraftproduksjon på Åssiden vil bringe selskapet
et langt skritt nærmere energinøytralitet.
Omdømme
Informasjonsindikatorene har utviklet seg positivt og det er styrets klare inntrykk at
selskapets omdømme er godt.
2. Økonomi/effektivitet
Det er et tilfredsstillende samsvar mellom budsjett og regnskap.
Selvkostfondet er ved årets utgang på et forsvarlig nivå.
3. Kunder
Kundene er tilfredse med samarbeidet. Dette er basert på de årlige kundeundersøkelser
som gjennomføres.
4. Medarbeidere/HMS
Sykefravær på 1,2 %. Sykefraværet er ikke arbeidsmiljørelatert.
Det er høy medarbeidertilfredshet og det er ikke registrert personellskader/-ulykker.
Selskapet har 23 ansatte hvorav 5 kvinner. Selskapet hensyntar krav til likestilling i
rekruttering og behandling av ansatte. Styret er sammensatt av 3 menn og 2 kvinner.
5. Fremtidsutsikter
Glitrevannverket vil videreføre sin samfunnsrolle og ha som særlig siktemål å bli en
energinøytral virksomhet samt å søke å øke andelen fornybar energi.
Selskapet har fokus på relevante deler av FNs bærekraftsmål slik som rent vann, ren
energi, innovasjon, klima og ansvarlig forbruk og produksjon.
Glitrevannverket ønsker å være en aktiv samarbeidspartner for utredning av fremtidige
regionale løsninger for bærekraftig vannleveranser.
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Kostnadsnivå og investeringer
Styret og representantskap har i økonomiplanen for kommende fireårs-periode og budsjett for 2020
konkretisert og prioritert de strategiske satsingene i form av fysiske og organisatoriske tiltak med
tilhørende økonomiske virkemidler. Videre er det satt av midler til styrking av arbeidet innen
bærekraft/klima, innovasjon og sikkerhet. Det vil bli lagt vekt på å dokumentere kost/nytte-forhold
og priskonsekvenser og sikre god styringsdialog mellom eiere og selskap.
Vannprisen vil i 2020 øke til kr 2,90 m3 og fra 2021 til kr 2,95 m3.

21.2.2020

Side 3

