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SIDE 1 

Stiftelse og drift 
Storholmen Drift SA ble stiftet den 26. februar 2016. Selskapet er en direkte 
videreføring av det tidligere Arbeidsutvalget og alle oppgaver og økonomi er overført 
fra Arbeidsutvalget til Storholmen Drift SA. 

Selskapet ble stiftet samtidig som Storholmen Utbygging SA, og etablert som en følge 
av utbyggingen av vann og avløpsanlegg på Storholmen. Storholmen Utbygging SA er 
nå avsluttet og kapital og ansvar er overført til Storholmen Drift SA. Storholmen Drift 
SA har ansvaret for drift og vedlikehold av anlegget.  

Det var ved årsskiftet 2018/19 totalt 55 betalende medlemmer i Storholmen drift, og 39 
betalende medlemmer i VA anlegget. 

Styre har avholdt 5 styremøter i løpet av styreåret februar 2018 til februar 2018, samt en 
del virksomhet via telefon og email. 

Økonomi 
Verdal Driftslag SA er engasjert som regnskapsfører for Storholmen Drift SA. Det er 
brukt et online faktureringsprogram i utfakturering av medlemskontingent. 

Kontingenten for 2017 har vært kr. 1500 for medlemmer ikke tilknyttet Avløpsanlegget 
og kr. 2500 for medlemmer tilknyttet Avløpsanlegget. 

Inntekt pr. 31.12.2018: kr. 102.555,- 

Resultat før skatt pr. 31.12.2018: kr. - 8.009,- 

Egenkapital pr. 31.12.2018: kr. 251.677,- 

Likviditet pr. 31.12.2017: kr. 224.903,- 

Kontingenten har blitt holdt på samme nivå over mange år. Gitt årlig prisstigning i 
resten av samfunnet har kontingenten reelt sett gått ned over tid. Akkumulert 
underskudd over de to siste år har vært ca 40.000. Dersom dette er riktig driftsnivå for 
Storholmen Drift, så bør medlemskontingent økes med 363 kr i gjennomsnitt. Styret 
har valgt å foreslå økede kontingenter for 2019 

Aktiviteter 
Det er gjennomført to dugnader hhv på vår og høst. Eksempler på aktiviteter som ble 
gjennomført: 

- grusing og vedlikehold av veier 
- rydding og vedlikehold av stier 
- satt ut brøytestikker 
- ryddet vegetasjon  
- Tilrettelegging av ny vegetasjon rundt VA tank 
- Oppsetting av 2 redningsbøyer 
- flytebrygge utsatt og inntatt 
- Påskebingo, fiskekonkurranse og barneskirenn 
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Styret har innhentet tilbud på ytterligere utbedring av vei langs stranda og frem til 
høydedrag på veien rett før Krogstad.  Formålet er tykkere gruslag, og heving av vei for 
å ha den kjørbar i de fleste flom situasjoner. Estimert kostnad på dette arbeidet er 80-
90 tusen kroner. Prosjektet vil bli lagt frem for årsmøtet, med mulige 
finansieringskilder 

Ny parkeringsplass opp fra indre parkeringsplass som er omsøkt av Sandvika 
hytteutbygging er ennå ikke godkjent regulerings og planmessig i Verdal kommune. 
Styret avventer endelig avklaring der før en eventuelt i dialog med Sandvika 
hytteutvikling kikker på andre alternativer for oppretting av nye/flere 
parkeringsplasser for de 4 nye hyttene som er regulert inn på storholmen 

Informasjon og kommunikasjon 
Storholmen Drift har egen Nettside (www.storholmendrift.no) samt en egen Facebook 
side (www.facebook.com/storholmendrift).  

Styret har en e-post-liste til alle hytteeiere. Denne forsøkes oppdatert jevnlig og 
benyttes til løpende kommunikasjon. 

VA-anlegg 
Anlegget driftes av Storholmen Drift SA som har ansvar for drift og vedlikehold.  

Eget VA-anlegg har fungert tilfredsstillende, og det er gjennomført service på alle 
pumper i 2018. Noen kummer og pumper hadde mindre feil og mangler som er rettet 
opp. Det er problemer med kloakklukt via utlufting ved hytter nærmest pumpe 
nedenfor Balgård. Mesteparten av avløp går via denne kummen på vei til septiktanken. 
Styret vurderer tiltak, og minner om at alle hytter skal ha utlufting av kloakk via tak 
med minimum 50-75 med mer avluftingsrør. Lufterør som står på yttervegg må være så 
høyt at det ikke snør ned og vacumventil er ikke tillatt brukt, det skal vøre åpen 
utlufting. 

Styret har en løpende service kontrakt med QPS AS om service på VA-anlegget. 

Plan for stier 
Styret fikk i oppdrag av årsmøtet å se på aller utarbeide en plan for stier på 
Storholmen. Stier er regulert i reguleringsplanen for Storholmen hyttefelt. Følgende 
retningslinjer er angitt: 

• De stiene som er avmerket på plankartet som hoved adkomststi kan 
opparbeides med dekkmateriale av grus/bark og en bredde av inntil 1,5 meter. 

• De stier som er merket som adkomststi kan opparbeides gjennom forsiktig 
rydding. 

o Begrepet forsiktig rydding er ikke et definert begrep av kommunen, 
men tilsier kun lette tiltak 
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Det eksisterer stier og veier som er utenfor reguleringsplan.  Det understrekes at disse 
er hver enkelt tiltakshaver sitt ansvar. Dagens hovedstier er ikke nødvendigvis 
samsvarende med de som er avmerket på kart. 

Ved en eventuell reguleringsendring igangsatt av Storholmen Drift, så kan korrekte 
stier omsøkes, en kan også søke om annen type opparbeiding av adkomsstier dersom 
dette er ønsket av årsmøtet 
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