
 

Drangsholt vannverk (BA), styremøte 24.08.2017 
 
Sted: Hos Beint Foss, Foss 
 
Til stede: 
Styreleder: Liv Hangeland 
Styremedlemmer: Harald Brekke, Beint Foss, Iren Sommerset 
Daglig leder: Folke Kallhovd 
 
Kun en sak ble behandlet på møtet: 
 

1. Brev fra Mattilsynet med «Tilsynsrapport med vedtak – etter tilsyn med vannverket» 
 
Brev fra Mattilsynet med tilsynsrapport 
 
I brev fra Mattilsynet ble det vist til inspeksjonen som Mattilsynet gjennomførte 27.06.2017 hos 
Drangsholt Vannverk SA. Dette tilsynet ble gjennomført i etterkant av en svikt i rutinene i vannverket 
som hadde ført til bakterieinfisert vann var gått ut på nettet og gjort flere av abonnentene syke. I 
tilsynsrapporten kommer Mattilsynet med følgende to vedtak om pålegg: 
 
1. Mattilsynet, avdeling Agder pålegger Drangsholt vannverk å gjennomføre tiltak som sikrer at 
abonnentene mottar helsemessig trygt drikkevann til abonnentene til enhver tid. 
 
2. Mattilsynet, avdeling Agder pålegger Drangsholt vannverk å etablere rutiner som sikrer at 
Mattilsynet varsles straks ved mistanke om avvik som kan utgjøre en helsefare, dvs avvik fra kravene i 
drikkevannsforskriftens § 5 første ledd eller ved overskridelser av tiltaksgrensene i vedlegg 2 som kan 
utgjøre en helsefare. 
 
Frist for å etterkomme påleggene ble satt til 31.08.2017. 
 
Styret diskuterte først hva vi kan gjøre med det første pålegget. Umidelbart er det bare mulig å sikre 
vannkvaliteten ved å innføre sikrere rutiner for det nødvendige tilsynet med vannkvaliteten. Styret 
mener at dette kan gjøres ved at den som har det ukentlige tilsynet melder fra til daglig leder på SMS 
at tilsynet er utført, seinest søndag ettermiddag. Dersom daglig leder ikke får slik melding, skal han 
sjekke med tilsynspersonen om tilsynet er gjennomført.  
 
På litt lengre sikt vil styret vurdere om vannverket kan installere et system med en egen PC i 
vannverket der tilsynspersonen logger inn og fyller ut tilsynsrapporten før han/hun forlater 
vannverket. Denne PCen er påkoblet en egen server via internett, slik at daglig leder umiddelbart kan 
se at det ukentlige tilsynet er utført og lese tilsynsrapporten.  
 
På lang sikt må vannverket installere et system med bedre rensing/filtrering av vannet, særlig for å 
bedre fargetallet. Det filtreringsanlegget som ble installert av IPEC på Birkeland virker ikke etter 
hensikten og må erstattes av noe som bevislig fungerer. På Iveland har de et filtersystem som virker, 
og styret vil se på dette.  Styret vil også se om vannverket kan få refundert kostnadene til det 
feilslåtte IPEC-systemet. 
 
Styret vedtok å sende følgende svar til Mattilsynet når det gjelder det første pålegget: 
 
Med umiddelbar virkning innføres en rutine der tilsynspersonen melder fra på SMS til Daglig leder 



når ukens tilsyn er utført. 
På litt sikt vil vi installere en PC/nettbasert løsning for rapportering av tilsyn i sann tid. 
På lengre sikt arbeider vi med å etablere en teknisk løsning for møte kravet om fargetall. 
Styret diskuterte deretter det andre pålegget. Dagens ordning var at abonnentene får varsling om 
koking og evt andre tiltak pr SMS. Styret mente at varslingsplikten da kunne oppfylles ved at de 
samme meldingen også går samtidig til Mattilsynet i Agder.  
 
Styret vedtok å sende følgende melding når det gjelder det andre pålegge: 
 
Det innføres en rutine der Daglig leder varsler Mattilsynet om alle avvik som samtidig varsles til 
abonnentene. Abonnentene og Mattilsynet varsles pr SMS. 
 
Styret ble deretter enige om å avholde neste styremøte 30.08.2017 i forkant av svarfristen til 
Mattilsynet i tilfelle man kom på noe mer som burde være med i svaret. 
 
Oppgaver fordelt til styremedlemmene (legges ikke ut på web):  

1. Beint undersøker mulige PC-baserte varslingssystemer som vannverket kan benytte, f eks 
etter modell fra skytebas-bransjen. 

2. Harald setter opp utkast til svarbrev til Mattilsynet 
 
 

Styret i Drangsholt Vannverk, 21.09.2017 
 
 
  



Drangsholt vannverk (BA), styremøte 30.08.2017 
 
Sted: Hos Harald Brekke, Sannes 
 
Til stede: 
Styreleder: Liv Hangeland 
Styremedlemmer: Harald Brekke, Beint Foss, Iren Sommerset 
Daglig leder: Folke Kallhovd 
 
Saker som ble behandlet på møtet: 

 
1. Svarbrev til Mattilsynet 
2. Møte med Mattilsynet 
3. Driftsorganisasjonen til vannverket 

 
Svarbrev til Mattilsynet 
Svaret til Mattilsynets rapport og pålegg som ble diskutert på forrige møte, ble godkjent og 
oversendt Mattilsynet pr e-post før kontortid dagen etter (31.08.2017).  
 
Møte med Mattilsynet 
Etter forrige styremøte var styret invitert til et møte hos Mattilsynet i Kristiansand 31.08.2017 kl 
13:00 for å diskutere kvaliteten av vannet og eventuelle undersøkelser og tiltak som kan være 
nødvendig. Kommunelegen, Dagfinn Harr, vil også være med på møtet. Styret ble enige om at Iren, 
Harald og Folke stiller for vannverket på dette møtet. 
 
Driftsorganisasjonen til vannverket 
Styret diskuterte hva som ville være en hensiktsmessig organisasjon etter at Folke går av som daglig 
leder ved nyttår 2018. Beint foreslo følgende struktur som erstatter daglig leder: 
 

- Daglig leder bør være teknisk leder (forslag: Kenneth Winsjansen) 
- Det opprettes en stilling for en som tar seg av forretningssiden (Merete Melby) 

 
Som teknisk leder ble det foreslått å ansette Kenneth Winsjansen som allerede har stor innsikt i hele 
røropplegget og annet teknisk utstyr. Som forretningsfører ble det forslått Merete Melby som nå er 
regnskapsfører. Begge personer er forespurt allerede av Beint og er villige til å ta jobben. Merete 
Melby gir sitt tilbud i e-post av 24.08.2017. 
 
Styret gjorde følgende vedtak: 
 
1.  Vi ansetter Kenneth Winsjansen som Teknisk leder.  
2.  Vi ansetter Merete Melby som forretningsfører 
 
Styret diskuterte også hvordan vannverket skal holde nødvendig oversikt over sine abonnenter. Et 
problem er at kommunen ikke vil eller kan sende oss oversikt over salg av hus og bygging av nye hus. 
Det viser seg også at noen byggherrer kobler seg på nettet uten å spørre eller melde fra og heller ikke 
betaler påkoblingsavgift. Påkoblingsavgiften er nå 19 000,- pr hus og 10 000 pr leilighet i rekkehus.  
 
Eventuelt 
Lederen av det forrige styret, Lasse Grødum, foreslår at medlemmene av det forrige styret får 
utbetalt halve årsgodtgjørelsen sin, dvs kr 2 500,- hver. 



Styret foreslår at godtgjøringen til det nye styret nå skal være en middag i året og ellers at utgifter 
som påføres de enkelte medlemmene i forbindelse med styrearbeidet skal dekkes.  
 
Styret ble enige om å ta en befaring på vannverket 7 september kl 17:00 
 
Oppgaver fordelt til styremedlemmene (legges ikke ut på web):  

1. Beint gir beskjed til Kenneth Winsjansen og Merete Melby om vedtakene om ansettelse og 
avklarer vederlagene deres. 

 
 

Styret i Drangsholt Vannverk, 21.09.2017 
 
 
 

 


