
Årsmelding for Drangsholt vannverk 2017 

 

Styret 

Styret ble valgt på Årsmøtet 27.06.2017 og har bestått av: 

Leder: Liv Hangeland  

Sekretær: Harald Brekke 

Styremedlem: Beint Foss 

Styremedlem: Iren Sommerset 

 

Styret har hatt åtte styremøter i perioden og holdt ett informasjonsmøte 23.11.2017. 

 

Driftsorganisasjon 

Daglig leder  

Daglig leder Folke Kalhovd hadde meldt ønske om å fratre, men har hatt en deltidsstilling som daglig 

leder fram til 31.12.2017 for å bistå styret i overgangsfasen. 

Kenneth Winsjansen ble ansatt som teknisk leder 30.08.2017 

 

Regnskapsfører 

Regnskapsfører er Accountor v/Merete Melby. 

 

Tilsynsfolk 

Det rutinemessig tilsyn av driften utføres av: 

Thomas Drangsholt Gabrielsen 

Jesper Retlef Lassen 

Jan Erik Broen 

Tommy Svenhaug           

 

 

Driften av vannverket i perioden 

Perioden fra forrige årsmøte har vært preget av en del problemer som i hele høst har krevd løpende 

tiltak for å holde vannleveransen gående og dessverre ført til lengre perioder med kokevarsel. 

 

Tilsynssak fra Mattilsynet 

På grunn av et avvik fra prosedyrene i tilsynet, fikk vi en alvorlig hendelse i juni der ubehandlet vann 

gikk rett i nettet og noen ble syke. Mattilsynet opprettet dermed en tilsynssak der de kom med 

pålegg om at vannverket forbedret sine rutiner i henhold til den nye Drikkevannsforskriften når det 

gjelder varsling av avvik til Mattilsynet, og gjennomføre tiltak som sikrer leveranse av helsemessig 

trygt drikkevann til enhver tid. Det siste punktet gjaldt spesielt å etablere en bedre internkontroll 

med tilsynet av driften. Denne saken lå på bordet da det nye styret overtok i slutten av juni. 

 

Styret sendte forslag om løsning på begge punkter og hadde et møte med Mattilsynet og 

Kommuneoverlegen i august. Styret innførte deretter i september nye rutiner for varsling som ble 

godkjent av Mattilsynet. Styret innførte også rutiner for bedre internkontroll. Disse ble også godtatt 



av Mattilsynet, men de holdt saken åpen inntil de fikk erfaring med rutinene. Mattilsynet lukket 

saken 08.02.2018, men varslet nytt tilsyn over sommeren 2018. I mellomtiden hadde vannverket 

opplevd både storflom og innbrudd med hærverk på renseutstyret i pumpehuset. 

 

Storflommen 

Flommen i begynnelsen av oktober førte til en transformator under vann og strømbrudd. Da 

nødbatteriet i pumpehuset etter hvert gikk tomt, kom igjen urenset vann ut på nettet, og det ble gitt 

kokevarsel. På grunn av ustabil grunn på Drangsholt (synkehull på jordet) var det fare for at 

vannledningen kunne briste. Det ble ordnet med tilgang på slanger som kunne overta dersom brudd 

skulle skje. Heldigvis skjedde det ikke. I tillegg fikk vi ekstra drikkevann fra Kristiansand kommune. 

 

Innbrudd og hærverk 

Rett i etterkant av flommen brøt uvedkommende seg inn i vannverkshuset og begikk hærverk på en 
del av utstyret. Deler var demontert, en skjerm var knust, kloring var stoppet, UV-anlegg var ødelagt. 
Med UV-anlegget ødelagt var det bare kloring igjen for å rense vannet, og kokevarselet måtte 
opprettholdes.  Saken ble anmeldt, og politiet tar det svært alvorlig.  Vannverkshuset var låst. Styret 
jobber med å få mest mulig dekket på forsikringen. Saken er fortsatt under etterforskning. 
 
Tekniske tiltak 
For å reparere UV-anlegget, måtte det til slutt innhentes ekspert fra produsenten, og det er nå i 
delvis drift igjen. I tillegg til reparasjon av UV-anlegget er det satt inn en ekstra kloringsbarriere, slik 
at det nå vil være tre barrierer mellom rå-vannet og drikkevannet som går ut på nettet, når denne er 
i full drift. I tillegg er nå fargetallet under den anbefalte grensen fra Mattilsynet. Disse tiltakene, 
anbefalt og iverksatt av teknisk leder, er grunnen til at Mattilsynet lukket tilsynssaken.  
 
Styret og teknisk leder arbeider videre med plan for tekniske løsninger for enda bedre rensing, særlig 
med hensyn på fargetallet.  
 
Andre oppgaver   
Styret har jobbet med nye rutiner innen fakturabehandling, endringer i medlemslistene, utsendelse 

av varsler og hvordan vi kunne fordele disse oppgavene på en smidig måte.  Ut fra økonomien var det 

ikke rom for å lønne noen for dette arbeidet. I tillegg har styret forsøkt å få ut mer informasjon til 

abonnentene enn tidligere. 

Ordningen med fri årsavgift for styre og tilsynsfolk er avviklet.  Ordningen var ikke i tråd med korrekt 

regnskapsføring. 

 

 

27.2.18  Harald Brekke 


