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Skjørsand og Fusa vassverk SA (SFV) 
 
 
Legging av ny hovedvannledning fra FV 122 ved Skåte til renseanlegget har i 2016 vært 
hovedaktiviteten til vassverket. Helge Kaland, John Erik Foer og Erling Syvertsen har fungert 
som et arbeidsutvalg for utbyggingen og har fulgt opp hovedentreprenør Vestafjell, samt 
koordinert aktiviteten mot vår konsulent Andre Bjørndal og Hordaland Rørteknikk som vår 
rørleggingsentreprenør. 
Prosjektet var et samarbeid mellom Strandvik og Vinnes vassverk der det ble lagt 2 parallelle 
vannledninger i grøften, en for hver av vassverkene. Vi hadde på samme måte som ved 
forrige delprosjekt det samlete ansvar for å inngå kontrakter og følge opp fremdrift på vegne 
av begge vassverkene, også legging av ny vannledning for Strandvik og Vinnes frem til 
tilkoblingspunkt ved Torstein Skåtun ble administrert av oss. Prosjektet ble gjennomført på 
en god måte, uten uforutsette hendelser av betydning og uten større krav om tillegg fra 
entreprenøren. 
 
På nedsiden av renseanlegget ble det montert en kum for å kunne sende rørskrapere 
gjennom vannledningene. Vi ser dette som et første skritt for å ta i bruk rørskrapere som et 
hjelpemiddel til å oppnå ennå bedre rengjøring av ledningsnettet.  
Vi har hatt noen utfordringer med dårlig vannkvalitet, spesielt ved leveranser til Framo. 
Styret ønsker derfor å prioritere tiltak for å hindre dette i fremtiden.   
Kostnad for vår del av anlegget endte på  616.802 kroner eksklusiv konsulenthonorar til 
Bjørndal. 
 
Nytt inntaksfilter med finere filtreringsgrad (50 micron) ble ferdigmontert i 2016  
Komponentene i renseanlegget som var tæret pga de ikke tålte ozon har blitt skiftet ut og 
det arbeides med å forbedre vedlikeholdsrutinene for å forhindre uforutsette hendelser i 
anlegget.  
 
På Fagerheim ble det utført et større arbeid for å sikre god vannkvalitet til de 5 abonnentene 
der. Arbeidet besto i å føre frem 50 mm vannledning gjennom den gamle 
hovedvannledningen og utskiftning av ventiler.  Etter dette har alle abonnenter langs vegen 
mellom Skjørsandkrysset og Skåte fått fornyet sine tilkoblinger til hovedvannledningen 
 
Regnskapet viser brutto driftsinntekter på 1,23 mill. kroner, som er en nedgang på 137.000 
fra 2015. Dette skyldes at vi fra og med 2016 har iverksatt den avtalte rabatten til Framo, 
som følge av deres tilskudd til ny vannledning. Ut fra erfaringstall har styret funnet det 
forsvarlig å øke nedskrivningstiden på vannledninger fra 20 til 50 år.Som følge av denne 
endringen har ikke avskrivningene øket til tross for de store investeringene som er blitt 
gjennomført i 2015 og 2016.  Regnskapet viser et driftsresultat på 405.678 kroner og et 
likviditetsoverskudd på  0,8 mill. kroner. Bankinnskudd utgjorde ved årsskiftet 3,6 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. 
 
Fusa, 28. mars 2017   
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