Drangsholt vannverk - INFO
Oppsummering etter informasjonsmøte 23.11.17 i Fosseveien 110.
1 Velkommen, presentasjon av styret og arbeidsfordeling i vannverket
Liv Hangeland, leder
Iren Sommerset, informasjonsansvarlig
Harald Brekke, sekretær
Beint Foss, styremedlem
Kenneth Winsjansen, teknisk leder

2 Status økonomi
Det ble ikke vedtatt budsjett på siste årsmøte, men fastsatt årsavgift, og den er
førende for økonomien. Vi er rett i overkant av 100 abonnenter. Vannavgiften eks
mva utgjør ca 400000 som utgjør inntektene. Vi har pr 1.10.17 kr 432 000 i lån. Vi
er avhengig av god økonomistyring. Mye av vannverkets arbeid skjer på dugnad. Vi
har midler til det som påløper av driftsutgifter og til å betjene lånet.
3 Historisk tilbakeblikk på Drangsholt vannverk.
Beint fortalte fra stiftelsen av vannverket i 1956 og åpningen i 1958 etter at
anlegget var bygget for en stor del på dugnad. 22 abonnenter ved oppstarten.
4 Tekniske løsninger for vannverket
Harald informerte om pålegg fra mattilsynet. I juni 2017 var det bakterier i vannet
som gjorde at folk ble syke. Vi fikk pålegg om å bedre våre rutiner slik at vi raskt
fanger opp om vannet er i orden. Vi ble også pålagt å følge det nye regelverket for
varsling. Nye rutiner for tilsyn og varsling er nå innført og godkjent av Mattilsynet.
Det er tilsyn på anlegget hver uke, og dette følges opp. Ved varsling om bakterier
skal melding gå til abonnenter og Mattilsynet. Styret har hatt møte med Mattilsyn
og kommunelegen. Vannverket er ikke godkjent og dette skyldes høyt fargetall og
ikke sikre nok «barrierer».
Kenneth orienterte om de tekniske løsningene. Vi ser på hvordan vi kan installere et
bedre kloringssystem hvor kloren tilsettes i en beholder slik at vannet binder seg til
kloren på en riktigere måte enn dagens tilsetting av klor. Vi skal også forsøke å
finne andre typer filter som kan brukes i de holderne som er i anlegget i dag.
Kenneth informerte om at det er begått hærverk på vannverket. Deler er
demontert, en skjerm er knust, kloring var stoppet, UV-anlegg er ødelagt. Saken er
anmeldt og politiet tar det svært alvorlig. Vannverkshuset var låst. Vi vil jobbe med
å få mest mulig dekket på forsikringen.
Siste kokevarsel stemte ikke, det var kloring på vannet og skulle ikke være mulig
med bakterier. Det ble umiddelbart tatt ny prøve som viste at det ikke var
bakterier. Vi opprettholder kokevarsel likevel pga at UV-lampa ikke virker.

5 Spørsmål og kommentarer
Det kom spørsmål om hva styret har gjort i forhold til de investeringene som var
foreslått på årsmøtet. Styret har hittil ikke jobbet videre med dette. Alternative
løsninger vil bli presentert på årsmøtet. Målet er å få anlegget godkjent av
Mattilsynet. De faste driftsutgiftene vil stort sett være de samme med nytt
renseanlegg som det gamle renseanlegget.
Er det mulig å dele opp årsavgiften i flere rater? De som har behov for det kan
henvende seg til styret så skal vi gi beskjed til regnskapsfører. Vi ønsker ikke å gjøre
dette til en fast løsning siden det vil gjøre jobben for regnskapsfører større og gjør
at vi får større kostnader.
Det ble spurt om mulighet for et møte med Kristiansand og Birkenes kommuner og
med Mattilsynet for å høre om muligheter for hjelp fra kommunene. Det tidligere
styret hadde kontakt med begge kommuner og fikk til svar at kommunene ikke kan
/vil overta ansvar for vannleveranser. Styret har ikke prioritert å ta opp igjen disse
spørsmålene.
Det framkom ønske om at styret ikke setter beløpsmessig begrensning når
forskjellige alternativer blir vurdert.
Vi har hatt to typer anlegg som ikke har fungert, en hovedårsak er stort humusinnhold. Det er viktig at vi er sikre på at vi får noe som fungerer hvis vi skal
investere større beløp. Det ble opplyst at det generelt er mer humus i vannet i dag
enn for 40 år siden.
Noen har hatt dårlig trykk. Det skal ikke være noe i veien med trykket. Viktig at alle
sjekker filtre og siler som kan ha tettet seg.
6 Prioriteringer framover og avslutning
Årsmøte planlegges i februar dersom regnskap og forberedelser blir klare.

I etterkant av møtet har styret gått gjennom synspunkter som framkom.
Det har vært en periode med mange saker å følge opp (Mattilsyn, flom, hærverk) og styret
har ikke jobbet med det tidligere styrets forslag til investering. Vi forstår at det har vært en
forventning om dette. Vi jobber foreløpig med vedlikehold og enkle forbedringer innenfor
den økonomien vi har til rådighet. Presentasjon av de alternative løsningene er planlagt på
årsmøtet.
Det er store forskjeller når det gjelder farge på vannet i husstandene. Kenneth
organiserer dugnad for spyling av rørene for å se om dette vil hjelpe.
Styret jobber videre med den arbeidslista som kom fra årsmøtet.
29.11.2017 Iren

