ARBEIDSGRUPPENS
UTKAST TIL INNSTILLING FØR REVISOR'S BETENKNING
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE IHVA 28. OKTOBER 2015
SAMMENSLÅING AV IHVA OG IHVR?
Årsmøtene den 26. mai 2015 i IHVR og IHVA vedtok at spørsmålet om sammenslåing skulle utredes og
realitetsbehandles innen utgangen av oktober 2015. IHVR, som er en paraplyorganisasjon for vellene, ble i 2005 bedt
av Frogn kommune om å lage en rammeplan for utbedring av avløpsforholdene i området. Rammeplanen ble
utarbeidet av firmaet Multiconsult i samarbeid med representanter for IHVR. Konklusjonen ble en anbefaling om å
etablere et felles vann- og avløpsanlegg for alle oppsitterne. Planen var å bygge eget vannverk og renseanlegg i det
kommunen avslo forespørsel om å få knytte anlegget til det offentlige nettet. USBL ble engasjert som
forvaltningsfører.
På grunn av mva-saken ble IHVA etablert som eget selskap med gjennomgående representasjon fra IHVR.
Det ble arbeidet med å bygge felles vannverk og renseanlegg med ytre Hallangspollen. Dette ble det ikke noe av.
Det ble ikke oppnådd enighet med grunneierne om føring av ledningsnett over deres områder. IHVA valgte å bringe
saken inn for Akershus og Oslo jordskifterett.
Det ble oppnådd enighet med grunneierne under forhandlingene i jordskifteretten og hver enkelt eiendoms plikter og
rettigheter fastlagt. Firmaet Veidekke AS ble engasjert som totalentreprenør.
IHVA mottok en henvendelse fra kommunen med spørsmål om vi fortsatt var interessert i å knytte anlegget opp mot
deres nett via sjøledninger.
Ekstraordinært årsmøte ble avholdt, som enstemmig vedtok dette alternativet. Frogn kommunestyre imøtekom
søknaden med betingelser om tilknytningsavgift og at de skulle overta og drifte pumpestasjonene. Frogn kommune
krevde at pumpestasjonene skulle etableres i strandsonen hvor sjøledningene ikke kom i konflikt med ålegress.
Anlegget ble overtatt 20. juni 2012. Samme dag overtok Frogn kommune pumpestasjonene og driften av disse. IHVAs
eiendeler er anlegget på landsiden foruten pumpestasjonene i strandsonen.
IHVR har i medhold av lensmannskjønnet av november 1970 ansvaret for drift og vedlikehold av Kleivaveien. IHVR
står som byggherre for fellesbryggene, postkassestativet og avfallsplassen.
Arbeidet med IHVRs ulike gjøremål, Kleivaveien, avfallsanlegget og fellesområder, har blitt ivaretatt av engasjerte
medlemmer.
Arbeidsgruppen er av den oppfatning at IHVAs og IHVRs oppgaver bør samordnes, ansvaret plasseres i én
organisasjon hva angår drift og utvikling av felles infrastruktur. Så langt det er ønskelig kan vellene inngå samarbeid
om oppgaver det er hensiktsmessig å løse i fellesskap.
IHVA har ekstern regnskapsfører, advokat som styreleder, serviceavtale med Drøbak Rørleggerservice og Elektro Ide.
IHVR har avtale med eksternt snøbrøytefirma. Det arbeides med å ansette en felles driftsansvarlig.
Gruppen understreker behovet for en profesjonell organisasjon hva angår ledelse, forvaltning, regnskapsførsel og
drift. Samtidig som medlemmenes styringsrett og interesser blir ivaretatt (se forslag til vedtekter). Som et registrert
selskap vil mva-reglene være gjeldende og forholdene til Frogn kommune bli håndtert på en enhetlig måte.
Arbeidsgruppen anbefaler at IHVA og IHVR slås sammen til ett selskap/organisasjon med navnet IHSA
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