
Årsmelding for Drangsholt vannverk 2020 

Styret 

Styret ble valgt på årsmøtet 12.03.2020 og har bestått av: 

Leder: Liv Hangeland – valgt for to år 

Sekretær: Harald Brekke – ikke på valg 

Styremedlem: Dagfinn Brørs – valgt for to år 

Styremedlem: Tommy Svenhaug – valgt for to år 

Styremedlem: Iren Sommerset  - ikke på valg 

 

Varamedlem: Preben Peppe Undheim, valgt for ett år 

Varamedlem Glenn Erik Drangsholt, valgt for ett år 

 

Valgkomite: Anne Kathrine Solbakken og Tor Gunnar Elle. 

 

 

Driftsorganisasjon 

Teknisk leder. 

Rørlegger Kenneth Winsjansen  

 

Regnskapsfører 

Regnskapsfører er Accountor, Kristiansand  

 

Tilsynsfolk 

Det rutinemessig tilsyn av driften ble i 2020  utført av: 

Tomas Drangsholt Gabrielsen 

Jesper Retlef Lassen 

Jan Erik Broen 

Preben Peppe Undheim 

Glenn Erik Drangsholt           

 

 

Styrets arbeid 

Det er avholdt tre styremøter i perioden, samt at styret har drøftet flere saker på mail.  

Styret har blant annet jobbet med å følge opp den nye vannprøveplanen som ble satt ut i praksis 

tidlig på året. Det har også blitt behandlet søknad om tilskudd til filter og styret  har hatt 

korrespondanse med grunneier som selger tomter i Lintjønnveien.   Godkjente referater blir lagt ut 

på nettsida til velforeningen  http://www.drangsholtoggrodumvelforening.net/ 

 

Styret har ellers en kontinuerlig oppgave med ajourhold av liste over abonnenter.  Vannverket har 

103 abonnenter. 

 

 

Driften av vannverket i perioden 

Resultatene fra den nye vannprøveplanen viser at vannkvaliteten er meget god og ligger stabilt godt 

innenfor kravene (resultatene legges ut på nettsida til velforeningen). Det eneste problemet er at 

fargetallet varierer en god del og i perioder ligger høyere enn anbefalte verdier (Det er ikke satt 

about:blank


lovpålagte krav til fargetall, kun gitt anbefalinger). Det viser seg at høyt fargetall faller sammen med 

perioder med mye nedbør. Mye nedbør og ingen frost i bakken gir økt innhold av humuspartikler i 

vannkilden (Stemtjønn) og dermed økt fargetall. At pH er blitt gradvis økt til stabilt nivå i henhold til 

pålagte krav, kan være en medvirkende årsak, da dette kan ha gjort at partikler løsner fra rørene.  

Det vil bli forsøkt tiltak for å bedre denne situasjonen. Dette består i grundig spylinger på alle punkter 

i ledningsnettet over flere dager, samt spyling av internt basseng i bua utført av et ansvarlig firma. 

Dette planlegges våren 2021. 

Hendelser i perioden 2020 

Det var ingen spesielle hendelser i 2020. 

 

Tekniske tiltak i 2020 
Spyling av dam og  ledningsnett 

Testing ulike filtre 
Fullføring og oppstart av siste filter-rack 
Ferdig koblet UV- lys 
Rekkverk inngang 
Påløpende vedlikehold 
Sendt ut vanningsrestriksjoner på sommeren 

  
Det har vært en del problemer i vinter med ising i trykkluft , frost i inntak mm,  men driften av 
anlegget er ivaretatt, og vi har levert sikkert drikkevann til alle gjennom hele året. Det er mange som 
gjør en stor innsats, men det har blitt noen helger, netter og kvelder for å levere sikkert vann. 
 

 

Saker til Mattilsynet 

Styret har avgitt to rapporter til Mattilsynet; årsrapporten for vannforsyningen og rapport med 

informasjon om vannverkets interne drikkevannsbasseng. Sistnevnte var del av en landsomfattende 

undersøkelse.    

 

 Årsrapporten for vannforsyningen fra Drangsholt Vannverk SA i 2020 ble levert gjennom Altinn  

7. mars 2021. 

 

Økonomi 

Vannverket lager hvert år et kontantbudsjett siden det er viktig å ha en plan for den likvide 

situasjonen.  Vannverket har ingen kassekreditt.  For 2020 hadde vannverket kontantmessig 

underskudd. Det er et mål at vannverket har en reserve på ca 80 000 kr til et evt større 

ledningsbrudd, men på grunn av underskudd har denne reserven blitt redusert. 

 

I 2020 har flere av våre driftsutgifter økt, bl.a kostnader til vannprøver.   

Vi har kartlagt behov for vedlikehold på bygningene på vannverket. 

 

Vannverket har fremdeles lån etter den siste investeringen i anlegget fra flere år tilbake.  Lånet vil 

være tilbakebetalt om ca tre år.  

 

 

 

Styret 10.03.2021 


