Batnfjordsøra 1. november 2020.

Til abonnentene i Batnfjord Vassverk SA.

Nytt vannbehandlingsanlegg er i all hovedsak ferdig bygget. Anlegget er testkjørt, og så
langt fungerer det godt.
Vann fra det nye anlegget skal nå fases inn i ordinær drikkevannslevering.

Den nye prosessen er litt forskjellig fra den gamle; Kalksand nyttes ikke lengre til pHregulering og filtrering. Det betyr at plagen med hvite render på oppvask og etter vindusvask
vil forsvinne, og vannet forventes å bli mindre hardt.

Det nye anlegget nytter vannglass for å bringe pH til det nivå som drikkevannsforskriften
krever. Vannglass har også den egenskapen at det løsner belegg i vannledningene og holder
vannledningene renere på innsiden; på lang sikt forventes færre hendelser med farget
vannet.
På kort sikt; nærmeste måneder / året, vil vannglasset kunne få belegg som er i
vannledningene fra gammelt av, til å løsne. For å begrense ulempen for abonnentene blir vann
fra det nye renseanlegget faset inn over tid, og det skal sendes rensesvamp gjennom alle
ledninger der det er mulig.

- Se varsel på arkets bakside.

Vi vil i innfasingsperioden følge ekstra nøye med for å sikre stabil produksjon og best mulig
drikkevannskvalitet.
Fram til sommeren 2021 holdes det gamle anlegget operativt, slik at det kan tas i bruk om
noe uforutsett skulle skje. Det må påregnes at det i perioder kan bli levert vann også fra
det gamle anlegget.
Det bes derfor om forståelse for at det i vinter kan bli variasjoner i hvordan vannet
oppleves.

Hilsen oss som arbeider i Batnfjord Vassverk sa.
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Batnfjordsøra 1. november 2020

!!!! STENGEVARSEL !!!!
Mandag 16. nov. 2020 startes kjøring av rensesvamp gjennom alle ledninger det er teknisk mulig, for å bedre
drikkevannskvaliteten til abonnentene.
PLAN
Angitte abonnentene vil få trykkfall / bortfall av vann og farget vann i hele eller deler av angitt tidsrom.



Mandag 16. nov. og Tirsdag 17. november, kl. 09:oo – 18:oo :
Gaupsetvegen 67-362 unntatt nr.73, hele Silsetvegen, Batnfjordvegen 174- 409 og
hele Solsida boligfelt unntatt: Solsidavegen 1-12.
Øvrige abonnenter vil få vann fra Høgset Kommunale Vannverk, med nedsatt leveringsevne – og vannforbruket må begrenses
til det mest nødvendige. Påregn også her at farget vann kan forekomme, spesielt ved omkoblingen som skjer allerede før
helga.



Onsdag 18. nov. kl. 09:oo – 18:oo:
Nordmørsvegen, Ekservegen, Evjevegen, deler av Flata, Torget, Skulvegen og Elvavegen.
Det blir redusert leveringsevne til Ørvegen 1-169, og abonnentene må begrense vannbruken til det mest nødvendige.
(Strekningen Blakstad - Astad får vann fra Høgset. Øvrige abonnenter får tilnærmet normal vannleveranse.)



Torsdag 19. nov. kl. 09:oo – 18:oo:
Batnfj.vn. 1-173, Indergardsvegen, Bakken, Flata, Ørvegen 1-169 og Nordmørsvegen 1.
(Strekningen Blakstad - Astad får vann fra Høgset. Øvrige abonnenter får tilnærmet normal vannleveranse.)



Fredag 20. nov., kl. 09:oo – 18:oo:
Gaupsetvegen 1-63 + nr. 73, Solsidavegen 1-12,

Gjemnesvegen 1-306

(Øvrige abonnenter vil kunne oppleve noe redusert leveringsevne og trykk, og det bes om at vannforbruket begrenses til det
nødvendigste.)

Forbehold: Arbeidet kan bli forskjøvet framover i tid dersom det skjer uhell / uforutsette forsinkelser undervegs.
(Stenging vil uansett ikke skje tidligere enn varslet.)
HUSK:






Å tappe vann på forhånd, for hushold og toalettskylling.
Å ikke sette på vaskemaskiner.
Å varsle alle i familien, leieboere, alle på arbeidsplassen
Det anbefales å ha stengt hovedkran mens arbeidet pågår.
Det første vannet som tappes etter arbeidet må påregnes at er farget; Tapp litt kaldtvann inntil vannet blir
klart, f.eks. via hageslange.

Endringer og oppdateringer skjer fortløpende på www.batnfjordvassverk.no / Facebook;
minimum hver kveld når arbeidet er avsluttet og når avklaringer for nest arbeidsdag er klare.
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