
1 
 

 
Årsmelding for Kjerringholmen vann- og avløpslag SA 

 
  for perioden 2013 
 
 
Virksomhetens art 
Kjerringholmen vann- og avløpslag SA (org.nr 990 446 539) har som formål å etablere, 
anlegge, eie, vedlikeholde og drifte et komplett vann- og avløpsanlegg for lagets medlemmer 
på Kjerringholmen i Hvaler kommune, ivareta lagets medlemmers interesser og behov i denne 
forbindelse, og annet som står naturlig i forbindelse med dette. Lagets vedlikeholds- og 
driftsansvar forutsettes kun å omfatte felles installasjoner og tiltak. 

 
Styret har i perioden bestått av følgende medlemmer: 
 
Jan Søgaard, Styrets leder/Daglig leder  
Øivind Rønning, Styremedlem  
Trond Moengen, Styremedlem  
Hroar Møthe, Styremedlem 
Torbjørn Holtan, Styremedlem 
 

Rettvisende oversikt over utvikling, resultat og stilling 
Anlegget har vært meget stabilt i perioden, uten driftsforstyrrelser.  Lyn og torden 22. 
desember første til at styringselektronikken og alarm/fjernstyringsenheten for 
hovedpumpestasjonen ble ødelagt, men ingen medlemmer ble berørt. Disse komponentene 
ble byttet av vår driftspartner 
 
Driftsinntektene økte til kr. 59.200 i 2012, mot kr. 57.600 i 2012.  Økningen skyldes tilgang 
på ett nytt medlem. Driftskostnadene ble kr.434.289, mot kr.414.416 i 2012, hvorav 
avskrivninger utgjorde kr.386.868.  Endringen skyldes i hovedsak økning i andre 
driftskostnader (strøm, pålagt endring av selskapsform fra BA til SA og kjøregodtgjørelse).  
Selskapets omløpsmidler økte til kr. 363.431 (hvorav bankinnskudd utgjorde kr. 358.832), 
mot kr.351.467 i 2012.  Selskapet har ingen langsiktig gjeld. Den likviditetsmessige stillingen 
er god. 
   

Fortsatt drift 
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under 
denne forutsetning. 
 

Arbeidsmiljø og likestilling 
Selskapet har ingen ansatte. 
 

Styrets arbeid 
Styret har i perioden gjennomført to styremøter, årsmøte samt enkelte arbeidsmøter.   
 

Medlemsstatus 
Kjerringholmen vann- og avløpslag har 37 medlemmer.   
 

Det ytre miljø 
Kjerringholmen vann- og avløpslag driver ikke virksomhet som innebærer fare for 
miljøforurensning av betydning. 
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Kompensasjon til styret 
Styrets arbeid drives på frivillig basis og det har ikke vært utbetalt kompensasjon til styret 
for utført arbeid.  Kjøring i selskapets tjeneste har vært dekket etter statens satser. 
 
 
 
Kjerringholmen 250514, 
 
 
Styret i Kjerringholmen vann- og avløpslag SA 
 
 
 
 
 

______________________ 
Jan Søgaard 

Daglig leder/Styrets leder 

________________________ 
Torbjørn Holtan 

Styremedlem 

________________________ 
Hroar Møthe 
Styremedlem 

 
 
 

______________________ 
Øivind Rønning 
Styremedlem 

 ________________________ 
Trond Moengen  
Styremedlem 

 
 
 
 
 


