Årsmelding for Drangsholt vannverk 2019
Styret
Styret ble valgt på årsmøtet 05.03.2019 og har bestått av:
Leder: Liv Hangeland – valgt for ett år
Sekretær: Harald Brekke – valgt for to år
Styremedlem: Dagfinn Brørs – ikke på valg
Styremedlem: Tommy Svenhaug – suppleringsvalg, valgt for ett år
Styremedlem: Iren Sommerset -valgt for to år
Varamedlem: Preben Peppe Undheim, valgt for ett år
Varamedlem Glenn Erik Drangsholt, valgt for ett år
Valgkomite: Tor Gunnar Elle. Han finner en person til.

Driftsorganisasjon
Teknisk leder.
Rørlegger Kenneth Winsjansen
Regnskapsfører
Regnskapsfører er Accountor v/ Reidun Johannessen.
Tilsynsfolk
Det rutinemessig tilsyn av driften ble i 2019 utført av:
Tomas Drangsholt Gabrielsen
Jesper Retlef Lassen
Jan Erik Broen
Preben Peppe Undheim
Glenn Erik Drangsholt

Styrets arbeid
Det er avholdt fire styremøter i perioden. Styret var representert på møte med Mattilsynet 10.11.
Styret har blant annet jobbet med prøvetakingsplan, farekartlegging, beredskapsplan og årsrapport
til Mattilsynet.
Styret har også gjort forberedelser til fakturering og purringer. Fra og med 2019 blir dette sendt ut
av regnskapsfører. Utestående krav fra 2018 og tidligere er oversendt til inkasso. Styret har også
arbeidet med ajourhold av liste over abonnenter. Vannverket har 103 abonnenter.

Driften av vannverket i perioden
Perioden har vært preget av vedlikehold på anlegget og utprøving av nye filterløsninger. Nå har vi
også fått det nye UV-lyset på plass. Vannprøvene viser at vi har en rimelig stabil kvalitet på vannet.

Hendelser i perioden 2019
28-05-19 Lekkasje på luke dam.
31-07-19 Brudd. Årsak var oppirra klave på kobling. (Privat).
Tekniske tiltak
Spylinger av ledningsnett.
Spyling dam.
Installert sandfilter.
Nytt uv lys.
Ombygging eksisterende filter rack.
Testing div. filtre.
Innkjøp støvsuger, verneutstyr, div verktøy etc.
Opprydning gammelt røropplegg, deler lager, etc.
Bortkjøring av søppel og gammelt produksjonsutstyr.
Ups batteribank for stabil spenning.
Ny kompressor.
Belter til ATV.
Pukk på vei.
Nedvask og desinfisering av gulv.
Div. vedlikehold.
Tilsyn fra Mattilsynet
Mattilsynet gjennomførte årets tilsyn ved å innkalle til et tilsynsmøte 11 november. Teknisk leder og
en representant fra styret møtte til dette møtet. Der gikk vi gjennom følgende saker:
1. Vannverkets arbeid i behandlingsanlegget for å sikre trygt drikkevann
2. Prøvetakingsplan
3. Farekartlegging og farehåndtering
4. Tiltak for å rette avvik
5. Rapportering
Mattilsynets hovedanliggende var å få vannverkets prøvetakingsplan oppdatert i henhold til
Drikkevannsforskriften av 2017.
22 oktober mottok styret årets tilsynsrapport. Der varslet Mattilsynet at de ville opprette en
tilsynssak med pålegg om å utarbeide en slik plan innen en viss tidsfrist. De øvrige sakene tok de til
etterretning, men med en forventning om at vi også jobber videre med farekartlegging- og
håndtering. Styret mottok den offisielle tilsynssaken med pålegget den 8 november der fristen for
oppdatert prøveplan var satt til 4 februar 2020.
Styret, sammen med teknisk leder, utarbeidet så en oppdatert prøveplan som fyller kravene i
Drikkevannsforskriften. I dette arbeidet fulgte vi en veiledning fra Norsk Vann og selve forskriften.
Den endelige planen ble oversendt Mattilsynet 31 januar 2020. Denne planen ble godkjent av
Mattilsynet 5 februar og tilsynssaken ble avsluttet. Vannverket følger nå den nye prøveplanen.
Årsrapporten for vannforsyningen fra Drangsholt Vannverk SA i 2019 ble levert gjennom altinn 23.
februar 2020.

Styret 26.2.2020

