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Legging av ny hovedvannledning fra Skåte til Skjørsand har også i 2015 vært 
hovedaktiviteten til vassverket. Helge Kaland, John Erik Foer og Erling Syvertsen har fungert 
som et arbeidsutvalg for utbyggingen og har deltatt på byggemøter med Statens vegvesen 
(SVV) og hovedentreprenør Vestafjell, samt koordinert aktiviteten mot vår konsulent Andre 
Bjørndal og Hordaland Rørteknikk som vår rørleggingsentreprenør. 
Samarbeidet mellom oss,  SVV og entreprenørene har fungert meget godt og arbeidet har 
gått som planlagt. Anlegget ble ferdigstilt og koblet på i oktober 2015 og har fungert uten 
noen problemer. Netto kostnad etter at vi har trukket fra kostnader vi fikk lastet over på SVV 
og arbeider utført for Strandvik & Vinnes vassverk ligger på 5,4 mill. mot budsjett 6 mill. 
kroner. 
 
Også i 2015 har det vært driftsproblemer på renseanlegget. Undersøkelser har vist at en 
årsak til dette er at enkelte komponenter ikke har tålt ozon og som følge av dette har blitt 
tæret. Med denne kunnskapen, vil det bli foretatt utskiftninger av komponenter som skal 
hindre liknende hendelser i fremtiden. 
Etter at arbeidet med ny hovedvannledning Skåte – Skjørsand var avsluttet ble det satt nytt 
fokus på å oppgradere renseanlegget.  Første tiltak er installering av nytt inntaksfilter med 
finere filtreringsgrad (50 micron) der arbeidet nå er i god gjenge. 
Uværet ”Nina” medførte en del rotvelt på Skjørsand i områder der vår vannledning går. 
Enkelte steder medførte det at vannledningen kom helt opp i dagen. Styret var bekymret for 
at bruk av skogsmaskiner i arbeidet med å fjerne skogen, ville kunne skade vår vannledning. 
Det forelå ikke nøyaktige kart over hvor vannledningen gikk og det var derfor nødvendig å 
engasjere hjelp til å få vannledningstraseen lokalisert og merket. Det ble avtalt med 
skogsentreprenør hvor vannledningen kunne krysses og gjort tiltak for å hindre 
ledningsbrudd på kryssingspunktene. Vi unngikk på denne måten at det oppstod skader. 
 
Regnskapet viser et driftsresultat på 768.165 kroner og et likviditetsoverskudd på  1,1 mill. 
kroner. Bankinnskudd utgjorde ved årsskiftet 3,5 mill kroner og gir etter styrets oppfatning 
grunnlag for å arbeide videre med fornying av vannledningen mellom renseanlegget og 
fylkesvegen. 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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