
Interkommunalt vannverk for Gran og Lunner 

 
PROTOKOLL fra VKS-møte 3.mai 2019. 
 
Sted/tid: Lunner rådhus, kl. 14.28 – 14.40 
 
Deltakelse: 
Fra vertskommunen (Lunner):   Dag Flacké, rådmann  

Erica Sanger-Elnaes, kommunalsjef Strategi og 
samfunn 
Atle Hermansen, enhetsleder Vann og avløp 

      
Fra samarbeidskommunen(Gran):  Leif Arne Vesteraas, kommunalsjef  
      Hilde Kristin Smerud, varaordfører 
      Willy Westhagen, ordfører 

Trygve Rognstad, enhetsleder vann og avløp 
 
Observatør:     Eli Stigen, rådgiver Gran 
 
Protokollfører:  Jenny Hemstad, fagleder/koordinator Lunner 
 
Møteledelse: 
Møtet ble ledet av rådmannen i Lunner kommune, Dag Flacké. 
 
Dokumenter: 
Sammen med innkalling til møtet var følgende dokumenter sendt ut: 

 Innspill til VKS-møtet 3.mai fra vertskommunen. 

 Innspill til VKS-møte 3.mai fra samarbeidskommunen. 

 Protokoll fra møtet 21. september 2018 
 
Dagsorden: 
Møtet ble gjennomfør som beskrevet i Håndbok for det interkommunale samarbeidet på Hadeland. 
Dagsorden var som følger: 

1. Tjenesteleveranse, evaluering 2018 
2. Kvalitet – måloppnåelse/regnskap (evaluering). 
3. Vurdere status hittil i år. 
4. Styringssignaler (mål/økonomi – neste år og for økonomiplanperioden). Nye tiltak skal 

gis mål og økonomiske konsekvenser må beregnes. 
5. Bestille nødvendig etterarbeid som må være utført til VKS-møte 2. 

 
Enhetsleder for Vann- og avløp Atle Hermansen orienterte om status for vannverket/innspill fra 
vertskommunen. 
 
Konklusjon: 

 Prosjekt fremtidig vannforsyning for Gran og Lunner kommuner er under prosjektering.  
Saken følges opp i egne møter.  

 Det er innkalt til møte med fremlegging av ROS-analyse 22.mai. 
 

 
Jenny Hemstad 
protokollfører 
Mai 2019 

 

 

 



 

INNSPILL TIL IS-MØTET 3. MAI 

Fra vertskommune for: Gran og Lunner interkommunale vannverk 

· Vurdering av tjenesteleveranse og måloppnåelse 2018 

- Driften av vannverket gikk som planlagt i 2018, ingen driftsstanser og levert de 

vannmengder som er påkrevd til begge kommuner. 

- Vann produksjon i 2018, 1.91 mill. m3. 

 

Regnskap 2018 

· Kommentar til regnskap for 2018 Det var et merforbruk på 750 tusen som skyldtes 

utskifting av tak på Koperud høydebasseng og utredning utført av DIO, grunnet 

nedbørsituasjonen sommeren 2018. 

· Innspill til mål og økonomi for 2020 

 

Prosjekt fremtidig vannforsyning Gran og Lunner kommuner. 

Det er bevilget 4.0 mill. til prosjektering 

ROS analyse og mikrobiell barriere analyse (MBA) er utført for Gran og Lunner 

vannverk. 

 

Fremdrift: 

Detalj-prosjekteres i 2019. 

Gjennomføres i 2020/2021. 

 

Detaljplanleggingen vil avklare budsjett for gjennomføring av prosjektet. 

Før man tilknytter nye områder til vannverket og øker uttak av vann må 

lekkasjeandelen ned i henhold til NIVA rapport 5983- 2010, dette for å sikre at man 

kan bruke UV til desinfeksjon, vannkvaliteten (fargetall/ humus innhold) vil bli 

merkbart dårligere. 

 

Roa 2019-04-15 Atle Hermansen 

 

sted dato ansvarlig leder 



 

INNSPILL TIL VKS‐MØTET 3. MAI 
Fra samarbeidskommune for:_ Gran og Lunner interkommunale vannverk 
_ 
(Navn på samarbeidet) 
Utarbeides av ansvarlig leder og sendes rådmannen innen 10. april. 
Videresendes fra rådmannen til samarbeidskommuner. 
1. Vurdering av tjenesteleveranse og måloppnåelse 2018 
(Kort beskrivelse med utgangspunkt i tilsendt årsmelding) 
Ikke mottatt årsmelding. 
Tørr sommer førte til vanningsrestriksjoner. Dette ble håndtert noe ulikt i de to kommunene. I 
framtiden må vi sørge for likebehandling i forhold til hva restriksjonene innebærer (vanning med 
kanner, vask av biler, hus o.l. etc.) 
For øvrig ingen særskilte merknader. 
2. Kommentarer til regnskap for 2018 
Ingen særskilte merknader 
3. Innspill til mål og økonomi for 2020 
(Behov for justeringer i forhold til nåværende tjenesteleveranse) 
Det er ønskelig med et møte på Kommunalsjef‐nivå angående videre arbeid med den 
interkommunale vannforsyningen og krisevannsforsyning. 
 
Jaren 8.4.2019 Trygve Rognstad 
sted dato ansvarlig leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Interkommunalt vannverk for Gran og Lunner 

 
PROTOKOLL fra VKS-møte 21.09. 2018. 
 
Sted/tid: Lunner rådhus, kl. 14.15 – 14.30 
 
Deltakelse: 
Fra vertskommunen (Lunner):  Dag Flacké, rådmann  

Erica Sanger-Elnaes, kommunalsjef Strategi og samfunn 
Atle Hermansen, enhetsleder Vann og avløp 

      
Fra samarbeidskommunen(Gran):  Lars Ole Saugnes, rådmann 

Trygve Rognstad, enhetsleder vann og avløp 
 
Observatør:     Kent Arntzen, varaordfører 

Eli Stigen, rådgiver Gran 
Halvor Bratlie, varaordfører Lunner kommune 

 
Protokollfører:  Jenny Hemstad, fagleder/koordinator Lunner 
 
Møteledelse: 
Møtet ble ledet av rådmannen i Lunner kommune, Dag Flacké. 
 
Dokumenter: 
Sammen med innkalling til møtet var følgende dokumenter sendt ut: 

 Innspill til VKS-møtet 21.september fra vertskommunen. 

 Innspill til VKS-møte 21.september fra samarbeidskommunen. 

 Protokoll fra møtet 20. april 2018 
 
Dagsorden: 
Møtet ble gjennomfør som beskrevet i Håndbok for det interkommunale samarbeidet på Hadeland. 
Dagsorden var som følger: 

 Avholdes ultimo oktober – fravikes i henhold til avtale 

 Dagsorden for møtet kan påvirkes. Innmelding av supplerende punkter må da sendes de 
andre kommunene og regionkoordinator senest åtte dager før møtet. 

 Skjema-mal for innspill til møtet sendes ut fra regionkoordinator til rådmennene som 
distribuerer dette i egen organisasjon 

 Innspill til møtet skal utarbeides både av vertskommunen og samarbeidskommunen(e) i 
forkant av møtet. 

  Innspillene skal minimum inneholde: 
- Vurdering av tjenesteleveranse, forbruk og måloppnåelse pr. 2. tertial/så langt i året. 
- Oppfølging av styringssignaler fra IS-møte 1, tilbakemelding på bestilling som ble gitt. 
- Andre vurderinger som er gjort etter IS-møte 1 
- Budsjettforslag kommende år 

 
Enhetsleder for Vann- og avløp Atle Hermansen orienterte om status for vannverket/innspill fra 
vertskommunen. 
 
Konklusjon: 

 Prosjekt fremtidig vannforsyning for Gran og Lunner kommuner er fortsatt under 
utarbeidelse. Sak kommer til politisk behandling denne høsten. 
 

 
Jenny Hemstad 
protokollfører 
September 2018 



 

 


