Årsmelding 2017
for
Skjørsand og Fusa vassverk SA (SFV)
Hovedfokus i 2017 har vært å forbedre kvaliteten på vannet som når ut til forbrukerne.
Vi erfarer en økning i fargetallet på råvannet inn til renseanlegget. Vannprøver tatt på ulike
punkter i anlegget viser også at fargetallet øker mer enn ønskelig fra vannet sendes ut fra
renseanlegget og til det når forbruker. Det er derfor nødvendig å arbeide systematisk med
forbedringstiltak.
Arbeidet med å benytte rørplugger til rengjøring av ledningsnettet har fortsatt i 2017.
Erfaringene fra dette arbeidet er at det er en god måte til å rive løs avleiringer i rørene. Det
er imidlertid utfordringer knyttet til ulike former for barrierer som hindrer pluggene å gå
gjennom rørsystemet. Dette er eksempelvis vannmålere, trykkreduksjonsventiler og ulike
rørdimensjoner. Det må derfor gjøres tilpasningsarbeider i anlegget, som gjør at pluggkjøring
kan gjennomføres lettere enn det som er tilfellet i dag.
Planlagt nedvasking av høydebassenget på Fusa er blitt utsatt til 2018.
Inntaksledningen som ligger fra Skåtavatnet til renseanlegget er et svakt punkt som kan gi
store utfordringer ved et eventuelt brudd. Etter at det en periode var drift av steinbrudd i
traseen til inntaksledningen har det blitt liggende store steinmasser over denne.
Planlegging av ny inntaksledning er startet og arbeidet tenkes igangsatt 1. halvår 2018.
Samtidig med legging av ny inntaksledning, vil det bli etablert uttak for vann til
brannslukking.
Årsmøtet 2017 påla styret å utrede en eventuell fusjon mellom Strandvik & Vinnes vassverk
og Skjørsand & Fusa vassverk. I tråd med dette nedsatte de 2 vassverkene en arbeidsgruppe
med 2 representanter fra hvert vassverk. Innstillingen fra arbeidsgruppen var ferdig 1.
Kvartal 2018 og vil bli lagt frem for årsmøtet 2018 sammen med styrets innstilling.
Det er etablert SMS varsling til lagets kunder. Dette gjør det mulig å nå raskt ut til alle
dersom det skulle inntreffe akutte hendelser knyttet til vannforsyningen
Regnskapet viser brutto driftsinntekter på 1,15 mill. kroner, som er en nedgang på 30.000 fra
2016.Driftsutgifter har økt med 104.00 fra 778.000 til 882.000. 89.000 av denne økningen
skyldes økte kostnader til reparasjon og vedlikehold, som igjen er knyttet til arbeidet som
har vært utført med pigging av ledningsnettet for å fjerne avleiringer.
Regnskapet viser et driftsresultat på 306.224 kroner og et likviditetsoverskudd på 0,6 mill.
kroner. Bankinnskudd utgjorde ved årsskiftet vel 4 mill kroner og gir etter styrets oppfatning
tilstrekkelig grunnlag for å arbeide videre med de oppgraderingsprosjekter som er
identifisert, uten behov for å øke vannavgiften. Styret foreslår at årets overskudd føres mot
selskapets egenkapital.
Regnskapet er satt opp under forutsetning om videre drift. Styret bekrefter at
forutsetningene for videre drift er oppfylt.
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