Årsmelding 2019
for
Skjørsand og Fusa vassverk SA (SFV)
I 2019 har vi fornyet hovedvannledningen fra Arne Rein gjennom Grødalen og frem til Fusa
Auto. På grunn av restriksjoner knyttet til fornminner i området ble oppstart av arbeidet
forsinket. Mye nedbør i anleggsperioden medførte også at arbeidet ble krevende og tok
lenger tid enn beregnet. Arbeidet ble utført i samarbeidet med Fusa kommune som fornyet
avløpsledningen og benyttet samme grøft som oss. Dette gav betydelige fordeler for begge
parter. Vår forventete kostnad var 1,4 mill. Faktisk kostnad endte på 1,57 mill kroner.
Mattilsynet påpekte ved inspeksjon i slutten av 2018 at kapasiteten til vårt UV-anlegg var på
grensen til å holde seg innenfor fastsatt norm. Allerede i starten av 2019 gjorde vi vedtak om
å øke kapasiteten på UV-enheten. Dette arbeidet har pågått i 2019, men blant annet på
grunn av stor arbeidsbelastning knyttet til anlegget i Grødalen kom den ikke på plass i 2019.
Ny UV-enhet ble installert i april 2020.
Arbeidet med å finne den beste måten å forbedre renseprosessen på er videreført i 2019.
Det er utfordrende å danne seg et klart bilde av effektivitet i den enkelte renseprosess og
driftskostnadene knyttet til de to hovedalternativene vi vurderer. Det er på det rene at ny
prosess vil medføre økte driftskostnader og stille større krav til gode oppfølgingsrutiner.
Likeså er der knyttet problemstillinger til utslippstillatelse fra et fremtidig oppgradert
renseanlegg.
Det er styrets målsetting å konkludere hvilken renseprosess vi skal gå for i løpet av august
2020 og å plassere bestilling innen utgangen av 2020.
Arbeidet med ny ROS-analyse i samarbeid med DIHVA ble fullført i 2019. Dette er et
omfattende dokument som krever bearbeiding/forenkling for å kunne benyttes i praktisk
arbeid. Vi måtte erkjenne at dette ville være for arbeidskrevende for oss «amatører» og har
derfor søkt hjelp hos Bergen Vann til dette. De vil ta utgangspunkt i vår analyse og laste
opplysningene inn i sin struktur. Den informasjon som fremkommer av dette arbeidet kan
videre nyttes til å lage en oppdatert beredskapsplan. Vi håper at dette arbeidet kan fullføres
i 2020.
Rettvisende oversikt over utvikling og resultat
Regnskapet viser brutto driftsinntekter på 1,18 mill. kroner, som er en økning på 62.000 fra
2018. Driftsutgifter eksklusive avskrivninger har økt fra 510.650 til 574.673. Hovedårsaken til
dette (94.000 kroner) er arbeid knyttet til å kartlegge hvordan nåværende anlegg fungerer
og forbedringspotensialet for dette anlegget. Dette er en del av arbeidet med å velge
strategi for forbedring av renseprosessen.
Regnskapet viser et driftsresultat på 267.441 kroner, en reduksjon på 13.000 fra 2018 og et
likviditetsoverskudd fra driften på 0,6 mill. kroner, det samme som i 2018. Bankinnskudd
utgjorde ved årsskiftet 3,3 mill kroner, en nedgang på 1 mill kroner fra 2018.
Likviditetsbeholdningen er tilstrekkelig til å finansiere vår andel av nytt renseanlegg.

Økning av vannavgiften
Ettersom likvidbeholdningen vil bli sterkt redusert når renseprosessen blir oppgradert og vi
må forvente økte driftskostnader fremover, foreslår derfor styret at vassavgiften økes med
100 kroner ex. mva pr. abonnement. Samme prosentvis økning gjøres gjeldene for alle
kundegrupper.
Fortsatt drift
Styret bekrefter at det er grunnlag for fortsatt drift og viser ellers til regnskapet.
Arbeidsmiljø/ytre miljø
Selskapet har ingen ansatte. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø.
Likestilling
Selskapets styre består av 5 menn. Styret er oppmerksom på kravet om likestilling mellom
kjønnene.
Andre forhold
Ut over det som er nevnt, kjenner ikke styret til at det har skjedd noe etter regnskapsårets
utgang som har innvirkning på vurderingen av selskapets stilling og resultat.
Disponering av overskudd
Styret foreslår at hele overskuddet på 296.480 kroner avsettes til annen egenkapital.
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