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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 ble avsluttet i 

2017 og kapital og ansvar ble overført til Storholmen Drift SA. Storholmen Drift SA har ansvaret 

for drift og vedlikehold av VA anlegget samt oppgaver vedrørende brøyting og vedlikehold av 

fellesarealer på Storholmen. Det var ved årsskiftet 2020/2021 totalt 62 betalende medlemmer i 

Storholmen drift, og 44 betalende medlemmer i VA anlegget. Styre har avholdt 3 styremøter i løpet 

av styreåret februar 2020 til februar 2021, samt en god del kommunikasjon via telefon, email og 

messenger.  

Økonomi 

Verdal Driftslag SA er engasjert som regnskapsfører for Storholmen Drift SA. Det er brukt et online 

faktureringsprogram i utfakturering av medlemskontingent. 

Kontingenten for 2020 har vært kr. 1700 for medlemmer ikke tilknyttet Avløpsanlegget (kun drift) 

og kr. 3300 for medlemmer tilknyttet Avløpsanlegget (drift + VA). Det ble i tillegg innkrevd en 

ekstraordinær innbetaling på kr 1000,- for medlemmer av VA anlegget i 2020 

• Inntekt pr. 31.12.2020: kr 170 170,- 

• Resultat før skatt pr. 31.12.2020: kr 13 222,- 

• Egenkapital pr. 31.12.2020: kr 204 581,- 

• Likviditet pr. 31.12.2020: kr 226 360 

Kontingenten ble øket både på drift (brøyting/ generelt vedlikehold) og for VA delen i 2020.  For 

ordinær drift ser kontingent økningen ut til å ha truffet riktig for 2020 sin del da denne delen går 

med et lite overskudd. Styret har valgt å foreslå en økning i kontingent for vanlig drift for å dekke 

inn økte kostnader for brøyting. Det er også foreslått en økning i kontingent for VA del for å dekke 

inn årlig pålagt septikk gebyr fra Verdal kommune samt inndekning av tidlige års underskudd. Se 

forslag til driftsbudsjett for foreslåtte økninger 

Arbeid med gebyrpolitikk fra IR og Verdal Kommune 

Styret har i løpet av året arbeidet med gebyr for tømming av septikk, og innhentet råd fra advokat 

vedrørende dette.  Resultatet av dette arbeidet kan kort oppsummeres slik at Verdal Kommune og 

Innherred renovasjon har dekning i lov og forskrifter for innkreving av renovasjonsavgifter per 

abonnement. I vår dialog med advokat mener styret og advokat at det kan finnes grunnlag for å 

hevde at medlemmer av Storholmen Drift betaler for mye for tjenesten tømming av septikk utført av 

Innherred Renovasjon. Dette synet er også delt av advokat Truls Karlsen hos Steinkjer advokatene. 

Hans siste redegjørelse er kort gjengitt nedenfor: 
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Styret har fremskaffet dokumentasjon for å gå videre med en eventuell klage som anvist av 

Steinkjer advokatene, men har ikke gjennomført dette steget ennå. Dette er et arbeide som kan 

medføre ytterligere advokatutgifter, og klageadgang kan være avskåret. Styret vil be om en uttalelse 

fra årsmøtet før en går videre med en slik klage. Alternativet med å betale fakturaer bare delvis ser 

ikke styret som et godt alternativ da det kan sette Storholmen Drift i fare for betydelige 

sakskostnader 

Ny brøytekontrakt 

Det er i løpet av året lagt ned arbeide for anbudsdokumentasjon og anbudsinnhenting for brøyting. 

Arbeidet er gjort i samarbeid med flere hytteforeninger i området. Ny kontrakt er inngått med 

Trøndelag Entreprenør AS med en varighet på 5 år.  

 

Kontrakt: http://www.storholmendrift.no/wp-content/uploads/2020/12/KONTRAKT-OM-

SN%C3%98BR%C3%98YTING-Storholmen.pdf 

Aktiviteter 

Året 2020, har vært pandemiens år og dette har også virket inn på Storholmen Drift, hytteeierne og 

styret sine normale aktiviteter. Det ble tidlig i mars innført forbud for bruk av hyttene for eiere 

bosatt utenfor hyttekommunen. For å bidra til å redusere risiko for smittespredning ble også det 

normale påskearrangementet på Langfredag avlyst, men et medlem av styret fikk heldigvis 

gjennomført en liten konkurranse for de minste på Langfredag 

Ut fra deres egen redegjørelse ser det ut til at gebyret er fastsatt etter et annet prinsipp enn det 

loven krever, et lik pris for lik tjeneste prinsipp beregnet for alle 9 deltakerkommunene . Etter 

mitt skjønn blir dette i strid med forurensningsloven.  

  

Jeg vil anbefale dere å klage på gebyret dere er pålagt med henvisning til at IR mangler 

lovhjemmel for å innkreve det fulle beløpet da det overstiger selvkostprinsippet i forurl. § 34.. 

Klage kan fremsettes til IR i første omgang, men hvis det er kommunestyret eller øverste organ 

i IR som har fastlagt avgiften vil klagen overføres til departementet for avgjørelse.  Vær 

oppmerksom på at klageadgang kan være avskåret, dette avhengig av hvem som har vedtatt 

gebyrregulativet (eller fastsatt avgiftsnivået) og hvordan dette er gjort. Det er et omstridt 

spørsmål om det er en rett å kunne klage på gebyrer/avgifter som følger automatisk av en 

forskrift.  

  

Alternativet, gitt at klageadgangen ikke er åpen, vil være å bare betale fakturaene delvis. Da 

vil IR være tvunget til å starte innkrevingssak for å få fullt oppgjør. Denne fremgangsmåten 

har risiko for betydelige sakskostnader dersom IR starter tvangsfullbyrdelse av kravet. Avgiften 

er i utgangspunktet sikret med lovbestemt pant i eiendommene jf. forurl. § 34 femte ledd, og 

kan gi grunnlag for begjæring om tvangssalg.  

  

Håper dette var til hjelp.  

  

Truls Ove Karlsen  

Advokatfullmektig 

http://www.storholmendrift.no/wp-content/uploads/2020/12/KONTRAKT-OM-SN%C3%98BR%C3%98YTING-Storholmen.pdf
http://www.storholmendrift.no/wp-content/uploads/2020/12/KONTRAKT-OM-SN%C3%98BR%C3%98YTING-Storholmen.pdf
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Vi klarte allikevel å gjennomføre to dugnader hhv på vår og høst da smittepresset var mindre og 

nasjonale føringer tillot det. Dugnadene inneholdt våre normale aktiviteter som: 

- grusing og vedlikehold av veier 

- rydding og vedlikehold av stier 

- satt ut brøytestikker 

- ryddet vegetasjon  

- Tilrettelegging av ny vegetasjon rundt VA tank 

- flytebrygge utsatt og inntatt 

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 2020, 

anbefaling fra serviceleverandør er service hvert annet år.  

 

Vannpost på parkeringsplass ble tatt ned i 2020, for å unngå problemer en hadde i 2019 med 

oppsamling av kolibakterier i denne vannposten 

 

Det har vært driftsproblemer på pumpe P4 og P9 i januar, og styret vil følge opp dette med 

serviceleverandør for å se hvordan slike driftsproblemer kan unngås fremover. Det er problemer 

med kloakklukt via utlufting ved hytter nærmest pumpe nedenfor Balgård (P4). Mesteparten av 

avløp går via denne kummen på vei til septiktanken. Styret minner om at alle hytter skal ha utlufting 

av kloakk via tak med minimum 50-75 mm utluftingsrør. 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. 

 

Styret minne også om driftsinstruks og gjentar denne her: 

• Vann skal ikke legges inn i hytta uten at kloakk/avløp er tilkoblet. 

• Hytteeier er selv ansvarlig for at rør bort til utvendig stengekran er frostfritt da evt. med 

varmekabel ved behov. 

• I avløpet må det ikke tømmes olje, maling, gift eller andre kjemikalier. Såpe/vaskemiddel er 

selvsagt ok. 

• Bleier, våtservietter, vasketuer og lignende må ikke kastes i toalettet. 

• Matkvern i utløpsvask er ikke tillatt. 

• Hytteeier er selv ansvarlig for at installasjon i egen hytte er etter forskriftene. 

• Kloakkledningen skal ha lufting over tak. 

• Alle henvendelser angående VA – anlegget skal gå via styret. 

  

http://www.storholmendrift.no)/
http://www.facebook.com/storholmendrift)
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Styret 2020 

Nils Martin Hynne 

 

Rigmor Wiborg 

 
 

 

 

Sign: Digital signatur Sign: Digital signatur 

Jan Tore Grande 

  
 

 

 

Heidi Røstad Aunan 

 
 

 

Sign: Digital signatur Sign: Digital signatur 

Tor Johnson 

 
 

 

 

Øyvind Standal (leder) 

 
 

Sign: Digital signatur Sign: Digital signatur 
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