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VEDTEKTER FOR EKNE VASSVERK SA 

Org. nr.:  970 188 347 MVA 

Revidert på årsmøte 19.03.2018 

1. Sammenslutning og foretaksnavn 

Ekne Vassverk SA, heretter kaldt EV, er et samvirkeforetak. Medlemmene hefter ikke overfor 

kreditorene for vannverkets forpliktelser 

2. Forretningssted 

EV har forretningskontor på Ekne i Levanger kommune 

3. Formål 

EV har som formål å skaffe vann av godkjent kvalitet til enhver som eier eller bruker en 

eiendom innenfor det området vannverkets ledninger omfatter. 

EV har ikke økonomisk erverv som formål. EV har heller ikke som formål å skaffe 

medlemmene økonomisk utbytte 

4. Medlemmer 

Som medlem av EV kan opptas eier av eiendommer i det distrikt som naturlig faller innenfor 

anleggets utstrekning, så fremt at anleggets dimensjoner tillater slik vannlevering.  

Den som ønsker å bli medlem må søke til EV's styre, og ved evt. godkjenning underskrive 

innmeldingsblankett utarbeidet av styret.  Den som er opptatt som medlem godkjenner EV’s 

vedtekter. Medlemmer betaler ikke andelsinnskudd, og det er således ingen forrentning av 

og ingen tilbakebetaling av andelsinnskudd ved eventuell utmelding.  

5. Tilknytningsavgift og vannavgift 

Den som tas opp som medlem får en rettighet til å koble seg til EVs ledningsnett mot å 

betale en tilknytningsavgift etter de til en hver tid gjeldende satser. Tilknytningsavgiften må 

være betalt før tilkobling til vassverkets ledningsnett foretas.  Tilkoblingen må bare foretas 

av autorisert rørlegger som på forhånd er godkjent av EV.  

Etter tilkobling vil eiendommen bli belastet med en årlig vannavgift som skal dekke 

vannverkets utgifter.  

Vannavgift og tilknytningsavgift fastsettes av styret i EV.  

Boliger, fritidsboliger og næringsvirksomhet belastes med samme tilknytningsavgift. 

 

For abonnenter hvor vannavgiften beregnes med en volumdel (m3) kan EV pålegge 

abonnenten å installere vannmåler, og EV skal gis adgang/tilgang til avlesning av slike 

målere.  

Som et sikringstiltak mot forurensing kan EV kreve at abonnenter - der det er relevant, f.eks 

ved husdyrhold - installerer tilbakeslagsventil. Kostnadene ved installasjon av 

vannmåler/tilbakeslagsventil dekkes av abonnenten. EV skal godkjenne installasjonen. 

 

Et medlem som ikke innbetaler vannavgiften til rett tid kan få vannet avstengt etter at 

nødvendig varsel er gitt. Blir vannet frakoblet på grunn av manglende vannavgift utløses 

tilknytningsavgift etter gjeldende sats ved ny tilkobling. 
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Ved for sen innbetaling av avgifter kan det bli beregnet morarente. Styret kan behandle slike 

saker etter skjønn. 

6. Medlemsrettigheter og medlemsplikter 

Et medlem har rett til å koble seg til EV’s ledningsnett. Stikkledning med nødvendige 

innretninger legges, eies, vedlikeholdes og bekostes i sin helhet av medlemmet. 

Et medlem har ikke rett til å la ikke-medlemmer eller andre få vann fra hans/hennes 

ledninger, unntatt når de er hans/hennes leieboere/leietakere. 

Ethvert medlem plikter å søke styret når han vil legge stikkledninger med påkobling til EVs 

ledningsnett.  Arbeidene kan ikke begynne før det er godkjent av styret.  

Et medlem plikter å tillate EV eller et annet medlem å legge, og å ha liggende, ledninger og 

kummer vederlagsfritt på sin eiendom. Ledninger og kummer skal så langt råd er legges der 

eieren anviser. Grøften skal lukkes forsvarlig og opprydding foretas. Beviselig skade skal 

erstattes. EV har ikke leveringsplikt av vann. Styret kan gi restriksjoner for bruk av vann. 

Et medlem plikter å informere EVs styre om endringer i abonnementsforhold. 

7. Medlemskap 

Et medlem kan ikke tre ut av EV før 10 år er gått regnet fra 1. januar etter innmelding.  Når 

10 år er gått, og senere hvert år, kan utmelding skje ved regnskapsårets utgang, med 6 mnd. 

forutgående skriftlig varsel til styret. 

I tilfeller der et medlem selger eller overdrar sin eiendom, eller eiendommen blir gjenstand 

for arv eller odelsoverdragelse, går medlemskapet over på ny eier som da overtar de 

rettigheter og plikter som et medlem har. 

8. Anvendelse av årsoverskudd 

Årsoverskudd tilbakeføres til driften av foretaket, og evt. underskudd føres mot 

egenkapitalen. 

9. Styre 

Vassverket skal ha et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. 
Leder velges for 1 år, de øvrige for 2 år.  Det tilstrebes at minst halvparten av styrets 
medlemmer fortsetter av hensyn til kontinuitet. 
Styret er beslutningsdyktig når minst 50 % (dvs. 3) av styrets 5 faste medlemmer, eller 2 
faste medlemmer og ett varamedlem er til stede.   
Styret sammenkalles til møte av styrets leder når han finner det nødvendig eller når 3 av 

styremedlemmene krever det. Til gyldig vedtak kreves at 3 av styrets medlemmer stemmer 

for. Det føres protokoll hvor møtene refereres. 

Styret skal lede EVs virksomhet og fastsette bestemmelser for bruk av vann fra vassverket og 

regler for innkreving av vannavgift. Styret skal videre utarbeide driftsreglement, 

forretningsregler og sørge for at det blir ført regnskap, som blir fremlagt til revisjon til rett 

tid. 

Ethvert medlem plikter å motta valg, men kan frabe seg gjenvalg i så lang tid som han har 

tjenestegjort. 

Styret kan meddele prokura. 

10. Medlemsmøter 

Medlemsmøtene er øverste myndighet for EV.  

Medlemsmøter ledes av styrets leder og kan sammenkalles når styret finner det nødvendig, 

eller når minst en halvpart av medlemmene krever det. Medlemsmøte holdes minst én gang 
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i året (årsmøte) og senest innen utgangen av mars måned. Sammenkalling til medlemsmøte 

med sakliste gjøres kjent med minst 14 dagers varsel. Hvert medlem deltar i avstemminger 

med 1 stemme hver. 

Alle vedtak fattes, hvor intet annet er sagt, med simpelt flertall.  I tilfelle stemmelikhet har 

styrets leder  2 stemmer. Det føres protokoll over møtene. 

På årsmøtet behandles og gjøres vedtak om følgende: 

1. Godkjenning av sakliste og innkalling 

2. Valg av ordstyrer og referent, samt 2 personer til å underskrive protokollen 

3. Årsmelding 

4. Regnskap  

5. Budsjett til orientering 

6. Anvendelse av årsoverskuddet eller dekning av underskudd i henhold til den i 

regnskapet fastsatte balanse 

7. Valg  

8. Framsatte forslag. Disse må for å behandles være sendt styret seneste 31.desember i 

året før årsmøtet. 

 

11. Revisjon 

Styret skal påse at det anlegges et moderne regnskapshold, at det blir ordentlig ført og 

revidert i rett tid. Revisorene kan kreve fremlagt alle opplysninger som er nødvendig for 

bedømmelse av driften 

12. Tvister 

Tvist mellom andelshaver og vannverket avgjøres ved voldgift, etter først å ha inngått 

skriftlig avtale om det. Partene oppnevner et medlem hver til voldgiftsretten, sorenskriveren 

oppnevner oppmann.  I tilfelle en av partene etter 4 uker etter mottatt varsel ikke har 

oppnevnt sin representant, oppnevnes også denne av sorenskriveren. Omkostningene ved 

en slik voldgiftssak skal i sin helhet bæres av den part avgjørelsen går i mot, med mindre 

voldgiftsretten bestemmer at partene skal bære utgiftene i fellesskap 

13. Vedtektsendringer  

Forslag til endring av vedtektene kan kun behandles på et ordinært årsmøte. Til gyldig 

vedtak av forslag til endring kreves 2/3 flertall. 

14. Oppløsning av EV 

Til gyldig vedtak for oppløsning kreves at minst halvparten av medlemmene er til stede, og 

at minst 2/3 av disse stemmer for. Møter ikke så mange, avgjøres forslaget på 

ekstraordinært medlemsmøte hvor det avgjøres med simpelt flertall av de møtende.  

15. Avvikling 

Blir det vedtatt å oppløse EV, velges et avviklingsstyre på 3 medlemmer med 2 varamenn. 

Styret velger selv sin formann og nestformann. Dette styret skal avvikle selskapets 

virksomhet, selge unna dets eiendeler, kreve inn tilgodehavender og betale gjeld.  

Gjenværende midler utover dette skal tilfalle formålet. 

 

 


