
ARSMELDING for 2015, BATNFJORD VASSVERK SA

Styret har i 2015 avholdt 3 styremøter, og behandlet 16 saker.

ARBEID OG VEDLIKEHOLD
• Skiftet 2 kummer m. innhold for tilpasning til pluggkjøring og nødvendig fornying, og etablert 1 ny kum

som endepunkt for hovedledningen i Indergård boligfelt. Arbeidene var krevende.
• Gjennomført vurdering av renseprosessen i vårt renseanlegg i samarbeid med konsulent, og

gjennomført utprøving aven anna variant av kjemikaliumet (jernkloridsulfat) som inngår i
renseprosessen. Så langt ser det ut til at denne nye varianten reduserer forbruket ca. 20%, og at
anlegget har fått mer stabil drift; det er blitt langt færre utrykninger til driftsstopp i anlegget.

• Utført noen mindre endring i ledningsnettet som forberedelse til kjøring av rensesvamp.
• Kjørt rensesvamp i nye 2 km. av hovedledningsnettet.
• Montert ny, stor utluftingsventil etter klager om luftbobler i vannet i Solsida boligfelt.

PRODUKSJON OG KVALITET
Også i 2015 har det i perioder vært misfarget vann, ofte knyttet til stort vannforbruk / "sjokktapping". Hvis
abonnenter oppdager misfarget vann kan det ofte være nok å la en kaldtvannskran renne en stund.

Alle vannprøver i 2015 har vært stabilt innenfor myndighetenes krav, med unntak av to prøver høsten 2015.
Det ble da påvist 1 stk. koliform bakterie i bassenget, men ingen ute på ledningsnettet. Mattilsynet ble varsla
og situasjonen ble fulgt opp i tråd med deres anbefaling. Analyser for november og senere har vært innenfor
drikkevannsforskriftenes krav uten at det det er funnet årsak til bakteriefunn. Fristen på 3 mnd. for
gjenoppretteise av normalsituasjon, ble overholdt.

Melding om enkelte abonnenter tidvis opplevet smak på vannet høsten / førjulsvinteren 2015, ble mottatt i
romjula. Unormal smak / farge / lukt er i 2015 ikke registrert ifm. vannanalyser.
Ekstra analyse er tatt ut 3.1.2016 på sted som er oppgitt til ha unormal smak, uten at laboratoriet har gjort
funn. Det arbeides videre i 2016 for, om mulig, å finne årsaken og eventuelt å utbedre forholdet.

UØNSKA HENDELSER
I 2015 var det 23 uønska hendelser, mot 78 tilfeller året før.
vannbehandlingsanlegget.

12 av disse var knyttet til

I 2015 vart 1 lekkasje på ledningsnettet reparert, og i tillegg vart hovedledningen i en bekkekryssing på
Gaupset senket, fordi den var blitt blottlagt som følge av erosjon.

HMS (HELSE MILJØ SIKKERHET)
Følgende kan nevnes om HMS for 2015:

• Ingen skader på personell eller nestenulykker er meldt i 2015; verken under arbeid SV har utført selv
eller arbeid leverandører har utført for SV. Styret er svært godt fornøyd med dette.

• En ansatt har deltatt på dagskurset «Arbeid på veg»
• SV samarbeider med Torvik Vassverk om obligatorisk bedriftshelsetjeneste.

ANSATTE I 2015
Daglig leder Ola Hoftun
Driftsoperatør Jens Marius Harstad
Driftsoperatør Magne Roy Astad

30% stilling
Timebasert arbeid, tilsvarende ca. 25 % stilling
Timebasert arbeid, tilsvarende ca. 5 % stilling

I tillegg har noen få personer vært innleid på timebasis ved behov, og det har vært vaktsamarbeid med
Torvikbukt Vassverk SA. (Tilsvarende ca. 5% stiling)
En driftsoperatør har deltatt på 2 dagers kurs / operatørsamling og det er i tillegg gjennomført
internopplæring i internkontrollsystemer for alle ansatte.
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TILLITSVALGTE I 2015 (Etter siste årsmøtet)
Styre leder Kristoffer Skar
Nestleder. Knut Furuli
Styremedl. Oddbjørn Solenes
Styremedl. Gunnar Sørvik
Styremedl. Age Ødegård

1. varamedl.:
2. varamedl.:

Odd Jordhøy
Marius Fladvad

Valgnemd:
Valgnemd:

John Eikenæs
Gunnar Hammerstrøm

ØKONOMI
Arets regnskap viser et lite overskudd. Det er i regnskapet nyttet samme avskrivningssatser som tidligere år, i
tråd med god regnskapsskikk.
Styret viderefører økonomiske forberedelser for framtidige investeringer, som f. eks. at nytt renseanlegg bør
bygges innen 2025.

EKSTERNE TJENESTER - SAMARBEID
Regnskap: AR Økonomi AS, Angvik.
Revisor: Statsautorisert revisor Odd Ivar Thue AS i Molde.

I tillegg er det et godt samarbeid med Gjemnes Kommune, bl. a. om uttak og innsending av obligatoriske
vannprøver.
2015 var første hele kalenderåret Batnfjord Vassverk SA bistod Batnfjord Bygdalag med drift av de veg lys i
bygda vegvesenet / kommunen selv ikke drifter; Batnfjord Vassverk SA betaler den elektriske kraften, mens
bygdalaget besørger vedlikehold m.m. Strømutgiftene til veg lys var i 2015 kr.: 11.300,- , (Strømutgifter kr.
18.000,- - tilskudd kr.: 6.700,- ) Dette tilsvarer kr. 25,- pr. vassabonnement. (Eksklusiv mva.)

Etter forespørsel fra Torvik Vassverk SA ble det i 2014 startet forberedende arbeid sammen med Gjemnes
kommune, for å avklare om dette er hensiktsmessig med mer omfattende samarbeid, og eventuelt på hvilke
områder. Arbeidet ble presentert på Batnfjord Vassverk SA sitt årsmøte 16. april 2015. Etter den tid har det
ikke vært videre utvikling i saken.

MEDLEMSMASSE - ABONNENTER
Batnfjord Vassverk SA hadde ved årets utgang 468 abonnement, fordelt på 338 kunder.
Arlig vassavgift økte i 2015 med kr. 150,-; fra kr. 4.300,- til kr. 4.450,-. (Inklusiv 25% mva.)
Det er i 2015 tilkommet 2 nye medlemskap som det er innbetalt andel for.
Obligatorisk andel for nye medlemskap er av årsmøtet fastsatt til kr. 20.000,- pr. enhet, med virkning fra
1.1.2015. (Det er ikke mva. på andeler.»

Abonnentene bes om å gi beskjed snarest dersom mistanke om lekkasje, og om å utvise sunn fornuft i forhold
til vannforbruk i tørre perioder.
Det minnes også om medlemmenes plikt til å etterleve påbud om f. eks vannrasjonering, og om å varsle ved
endringer i abonnementsforholdene.

Styret i Batnfjord Vassverk SA
Batnfjordsøra 23. februar 2016

0;b*fc7lt;V J.:fil~
Kristoffer Skar ~ut Høgset Furuli

". SI,,.1s leder ~ Nestleder . ~

.Aqt' M.~.~~ ~ ~~~, g&~ ~
Age ødegåHi Gunnar Sørvik Od~~rn ~olenes

Styremedlem Styremedlem ~. . ~ S1Y-remedem

.~y ~? .,' "
~ . ,...- ~

••••••• ~. • •• ,..~. '-'" _-;:-0,.;.10-;-.::-""'- ----- ••- _"~~"'_'_''''''''''

~a·· . ergåra oft n
,/' Dagli~ r.

Årsmelding/or 2015 Side 2av2 Batnjjord Vassverk SA, org.nr.:970 063102


