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Skjørsand & Fusa vassverk SA (SFV)
2074har vært et år med stor aktivitet for vassverket.
Den viktigste aktiviteten har vært legging av ny hovedvannledning fra Skåte til Skjørsand.
Den nye hovedvannledningen legges i veglegemet i forbindelse med opprustingen av
fflkesvegen. Prisene på grøftentil vannledningen var allerede fastlagt i den avtalen som
Statens vegvesen (SW) hadde giort med entreprenør, Vestafiell, da SFV ble invitert med i
prosjektet. Disse prisene innebærer en vesentlig økning av enhetskostnadene sammenliknet
med strekningen mellom Fusa og Skjørsand. I forhandlinger med SW lykkes vi å få aksept
for at SW skal bære kostnaden for ny vannledning på de deler av strekningen der den nye
vegen berører den eksisterende vannledningen. Vi lykkes også med å forhandle ned påslaget
som SW krevde for å dekke inn kostnader til rigg, sikring etc.
Afiale om kjøp ay rør, kummer mv. er inngått med Hordaland Rørteknikk AS. Vi regner nå
med en kostnad for denne parsellen på om lag 6 mill. kroner. Det er en økning på2,7 mill. fra
anslaget da parsell I ble bygget. På bakgrunn av denne kostnadsøkningen tok vi kontakt med
Frank Mohn Fusa AS (FM) med forespørsel om de kunne øke deres bidrag til anlegget. FM
har vært svært velvillige og har besluttet å yte et bidrag ph3,15 mill til anlegget. I tillegg har
vi avtalt justering på rabatten som FM innrømmes på det løpende vannforbruk. Dette
innebærer at nyanlegget kan giennomføres uten opptak av lån og at det sannsynligvis ikke blir
behov for ytterligere økning av vannavgiften. Annleggsarbeidet går som planlagt og ventes
ferdigstilt høsten 2015.

I forbindelse

med tordenvær opplevde vi at et styringskort i renseanlegget ble ødelagt. Det
viste seg å være utfordrende å skaffe til vege nytt kort og renseanlegget var delvis satt ut av
drift i en periode. I etterkant av denne hendelsen har derfor styret diskutert risikobildet for
renseanlegget og identifisert tiltak som kan redusere sannsynligheten for at renseanlegget blir
satt helt eller delvis ut av drift. Dette gjelder bl.a. reservedelslager og innsetting av ekstra
filter. Ytterligere tiltak vil bli satt i verk når utbygging av ny hovedvannledning er fullført og
tilstrekkelig likviditet bygget opp.
Inntaksledningen &a Skåtavatnet til renseanlegget er pigget iløpet av året. Vi vil videre
arbeide med optimalisering av hvilken dybde inntaket skal ligge på for å ffi så lavt fargetall
som mulig.

Det er et godt samarbeid mellom Strandvik & Vinnes vassverk (SViV) og SFV. SFV forestår
arbeidet med ny vannledning fra Skåte mot Agnar Skåthun på deres vegne. Det arrangeres
felles styremøter der aktiviteter knyttet til renseanleggetbesluttes. Det har også kommet et
innspill fra SViV om å se på grunnlaget for en sammenslåing av vassverkene. Styret awiser
ikke dette, men mener at tiden ikke er moden nå. Vi vil først gjennomføre de store
investeringsoppgavene vi har igangsatt.
Det har ikke vært større hendelser på ledningsnettet, men enkelte mindre lekkasjer er meldt
inn. Slike saker aktualiserer behovet for å ha klarere retringslinjer for hvilke anleggsarbeid
som skal utføres av SFV og hva den enkelte abonnent kan forestå. Det er også ofte
utfordringer med fordeling av ansvar når det oppstår feil på anlegget. Styret har derfor

