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§ 1  NAVN
 Selskapets navn er Vestfold Vann IKS.

§ 2  SELSKAPETS DELTAKERE
 Selskapets deltakere er:
 Andebu kommune
 Horten kommune
 Holmestrand kommune
 Hof kommune
 Nøtterøy kommune
 Re kommune
 Sandefjord kommune
 Stokke kommune
 Tjøme kommune
 Tønsberg kommune

§ 3  HOVEDKONTOR
 Selskapets hovedkontor er i Larvik kommune.

§ 4  SELSKAPETS FORMÅL
 Selskapets formål er på en kostnadseffektiv måte å levere tilstrekkelige mengder med 

drikkevann av offentlig godkjent kvalitet til eierkommunene på like vilkår fra egne 
vannverk i Farris og Eikeren.

 Dersom vannverkenes kapasitet er tilstrekkelig, kan selskapet selge vann til jordvanning 
eller selge drikkevann til kunder utenfor eierkommunenes forsyningsområder.

 Selskapet kan, når det fremmer selskapets og eiernes formål, inngå samarbeid med andre 
virksomheter og delta på eiersiden i selskaper og interkommunale selskaper med begren-
set ansvar.

§ 5  EIERANDEL / ANSVARSFORDELING
 Kommunene skal ha følgende eierandeler i selskapet:
 Andebu kommune 0,98 %
 Horten kommune  15,75 %
 Holmestrand kommune  5,12 %
 Hof kommune  0,62 %
 Nøtterøy kommune  12,68 %
 Re kommune  0,60 %
 Sandefjord kommune  28,32 %
 Stokke kommune  4,49 %
 Tjøme kommune  2,17 %
 Tønsberg kommune  29,27 %

 Den enkelte deltaker hefter med hele sin formue for sin aktuelle eierandel av selskapets 
samlede forpliktelser.

§ 6  DELTAKERNES INNSKUDDSPLIKT
 Eierkommunene har ingen særskilt innskuddsplikt, men er forpliktet til å innbetale den 

årlige fastsatte vannpris etter målt eller stipulert vannforbruk til drift, vedtatte fonds-
opplegg, nedbetaling av lån og nye investeringer.
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§ 7  REPRESENTANTSKAPET
 Selskapets øverste organ er representantskapet. Representantskapet skal bestå av 10  

medlemmer.

 Representantskapets medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnes av de respek-
tive kommunestyrer for fire år av gangen i samsvar med den normale valgperiode. Represen-
tantskapet velger selv sin leder og nestleder.

 Kommunene har følgende stemmeandel:
 Medlem oppnevnt av Andebu kommune stemmer for 0,98 % av samtlige stemmer.
 Medlem oppnevnt av Horten kommune stemmer for 15,75 % av samtlige stemmer.
 Medlem oppnevnt av Holmestrand kommune stemmer for 5,12 % av samtlige stemmer.
 Medlem oppnevnt av Hof kommune stemmer for 0,62 % av samtlige stemmer.
 Medlem oppnevnt av Nøtterøy kommune stemmer for 12,68 % av samtlige stemmer.
 Medlem oppnevnt av Re kommune stemmer for 0,60% av samtlige stemmer.
 Medlem oppnevnt av Sandefjord kommune stemmer for 28,32 % av samtlige stemmer.
 Medlem oppnevnt av Stokke kommune stemmer for 4,49 % av samtlige stemmer.
 Medlem oppnevnt av Tjøme kommune stemmer for 2,17 % av samtlige stemmer
 Medlem oppnevnt av Tønsberg kommune stemmer for 29,27 % av samtlige stemmer

 Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til stede 
og disse representerer minst 2/3 av stemmene. Representantskapets beslutninger treffes med 
alminnelig flertall når unntas endringer av selskapsavtalen og særbestemmelser for levering 
av vann. Jfr. §14.

§8  REPRESENTANTSKAPETS OPPGAVER
 1. Fastsette resultatregnskap og balanse for foregående år, herunder anvendelse av 
  overskudd eller dekning av underskudd.
 2. Vedta selskapets budsjett for kommende år samt økonomiplan for fire år. 
 3. Velge en valgkomite på tre medlemmer som skal innstille på valg fem eiervalgte 
  styremedlemmer med tre varamedlemmer i nummerrekkefølge, for fire år herunder   

 styreleder og nestleder.
 4. Velge fem styremedlemmer og tre varamedlemmer i nummerrekkefølge for fire år.
 5. Velge styreleder, nestleder og revisor.
 6. Fastsette godtgjørelse til styrets og representantskapets medlemmer og revisor.
 7. Vedtak om låneopptak og pantsettelse av selskapets eiendeler og eiendommer 
  i henhold til godkjent selskapsavtale.
 8. Vedtak om å avhende fast eiendom eller andre større kapitalgjenstander eller å 
  foreta investeringer som er av vesentlig betydning for selskapet.
 9. Behandle andre saker som etter lov eller selskapsavtale hører under representantskapet,
   eller andre saker som styret ønsker å legge frem til behandling.

§ 9  STYRET
 Selskapets styre skal bestå av seks medlemmer. Fem styremedlemmer er eiervalgte og skal ha 

tre varamedlemmer i nummerrekkefølge. Styremedlemmene skal tjenestegjøre i fire år. Ett 
styremedlem med et varamedlem velges av og blant de ansatte.

 Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede.
 Styrets beslutning kan treffes med simpelt flertall blant de fremmøtte. De som stemmer for 

beslutningen må utgjøre mer enn 1/3 av samtlige styremedlemmer. Ved stemmelikhet er 
møtelederens stemme avgjørende. 

 Selskapets firma tegnes av styrets leder eller i dennes fravær av to styremedlemmer, i begge 
tilfelle sammen med daglig leder.
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 Styrets oppgaver:
 1. Ansvar for tilfredsstillende organisering og drift av selskapets virksomhet.
 2. Virksomheten skal drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets 
  årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet.
 3. Sørge for at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
 4. Styret ansetter/sier opp daglig leder og oppretter ansettelseskontrakt.

§ 10  DAGLIG LEDER
 Daglig leder står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet og skal følge de retningslinjer 

og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold 
er av uvanlig art eller av uvanlig stor betydning. Daglig leder skal minst hver tredje måned, 
muntlig eller skriftlig, gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatut-
vikling.

§ 11  OFFENTLIGHET OG INNSYN
 Forvaltningsloven og Offentlighetsloven gjelder for selskapets virksomhet.

§ 12  LÅNEOPPTAK
 Selskapet skal kunne ta opp lån innenfor en ramme av 750 mill. kroner. Vedtak om låneopptak 

skal treffes av Representantskapet og godkjennes av departementet eller fylkesmannen dersom 
denne myndighet er delegert.

§ 13  REGNSKAP OG REVISJON
 Styret har plikt til å kontrollere at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av 

selskapet. Regnskap skal føres etter regnskapsloven, og fastsettes av representantskapet.

§ 14  ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN OG SÆRBESTEMMELSER FOR  
LEVERING AV VANN

 Beslutning om endring av selskapsavtalen og særbestemmelser for levering av vann kan treffes 
av representantskapet med 3/4 flertall av stemmene i representantskapet. 

 Forslag til endring av selskapsavtalen og særbestemmelser for levering av vann skal oversendes 
eierkommunene til behandling før behandling i representantskapet.

§ 15  UTTREDEN
 Den enkelte eierkommune kan etter år 2030 si opp sitt deltakerforhold i selskapet og kreve 

seg utløst av dette med ett års skriftelig varsel. Representantskapet eller hver av de øvrige 
deltakerne kan bringe spørsmålet om uttreden inn for departementet innen en måned etter at 
selskapet har mottatt melding om uttreden.

§ 16  IKRAFTTREDELSE
 Vestfold Vann IKS er et interkommunalt selskap organisert etter lov om interkommunale 

selskap og er en videreføring av Vestfold interkommunale vannverk tidligere organisert etter 
kommuneloven § 27.

 Denne selskapsavtalen er sist revidert 01.01.2014 og erstatter tidligere avtaler.

§ 17  ØVRIGE BESTEMMELSER
 For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldene bestemmelser i lov om interkommunale selskap.
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 Anleggseier har ansvar for drift, vedlikehold og fornyelse av anleggene. Anleggseier forplikter å vedlikeholde 
anleggene slik at disse ikke forårsaker skader eller dårlig vannkvalitet.

 Etter søknad kan anleggsdeler tilhørende en eller flere av eierkommunene overføres Vestfold Vann IKS.  
Ved slik overføring skal prinsippet om kontinuerlig eierskap til anleggene legges til grunn.*

SÆRBESTEMMELSER OM LEVERING AV VANN

Anleggsdel - vannbehandlingsanlegg Anleggseier
Seierstad Vannbehandlingsanlegg (VBA) Vestfold Vann IKS
Eidsfoss Vannbehandlingsanlegg (VBA) Vestfold Vann IKS
Akersvann reservevannverk (ikke i drift) Vestfold Vann IKS

Anleggsdel - ledningsnett Anleggseier
Tunnel og ledning fra Farris til Seierstad VBA Vestfold Vann IKS
Inntaksledning fra Eikeren til Eidsfoss VBA Vestfold Vann IKS
Hovedvannledning Ø 1000 fra Seierstad til Orerød Vestfold Vann IKS
Hovedvannledning Ø 800 fra Orerød til Akersvann Vestfold Vann IKS
Hovedvannledning Ø 600 fra Akersvann til Gullkrona Vestfold Vann IKS
Hovedvannledning Ø 700 fra Gullkrona til Frodeåsen Vestfold Vann IKS
Hovedvannledning Ø 600 fra Frodeåsen til Baggerød Vestfold Vann IKS
Hovedvannledning Ø 1000 fra Gullkrona til Eidsfoss VBA Vestfold Vann IKS
Hovedvannledning Ø 600 fra Svinevoll til Åsgårdstrand Vestfold Vann IKS
Avgrening Ø 600 til Mosserød i Sandefjord Vestfold Vann IKS
Avgrening Ø 600 og Ø 500 til Munkerekka. Vestfold Vann IKS

Anleggsdel - høydebasseng Anleggseier
Orerød høydebasseng Vestfold Vann IKS
Gjøgri høydebasseng Vestfold Vann IKS
Frodeåsen høydebasseng Vestfold Vann IKS

Anleggsdel - pumpestasjon Anleggseier
Mosserød pumpestasjon Vestfold Vann IKS
Orerød pumpestasjon Vestfold Vann IKS
Stokke pumpestasjon Vestfold Vann IKS
Akersvannet pumpestasjon Vestfold Vann IKS
Åsgårdstand pumpestasjon Vestfold Vann IKS
Baggerød pumpestasjon Vestfold Vann IKS
Bettum pumpestasjon Vestfold Vann IKS
Valle pumpestasjon Vestfold Vann IKS
Eidstoppen pumpestasjon Vestfold Vann IKS
Klokkergården pumpestasjon Vestfold Vann IKS
Sundbyfoss pumpestasjon Vestfold Vann IKS

Anleggsdel Anleggseier
Signalkabler og fjernoverføringsanlegg Vestfold Vann IKS
Ventil-, lufte- og tappekummer m.m. langs ledningsanlegget Vestfold Vann IKS

 Vedlegg til selskapsavtale sist revidert 01.01.2014 for Vestfold Vann IKS

1 Vestfold Vann IKS forplikter seg til å dekke eierkommunenes behov for drikkevann/forbruksvann i henhold 
til § 4 i selskapsavtalen. Selskapet forplikter seg til å ha anlegg og driftssystem som sikrer en tilfredsstillende 
og stabil vannforsyning.

 Vestfold Vann IKS eier følgende anlegg:
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 Vestfold Vann IKS kan etter avtale utføre oppgaver for kommunene utenfor fastsatt grensesnitt. 
Kommunene skal da betale for disse oppdrag slik at vannprisen etter selvkostprinsippet ikke belastes. 
Dette gjelder for oppdrag som naturlig og mest effektivt kan løses av Vestfold Vann IKS.

 Selskapet kan også delta i etablering av nye hovedforsyningsanlegg der anlegget finansieres som  
spleiselag mellom de deltakende kommuner som har nytte av anlegget og Vestfold Vann IKS.  
For anlegg som godkjennes som spleiselag, dekker Vestfold Vann IKS 25 % av totalkostnadene og  
står som eier av anlegget. Prinsippet om kontinuerlig eierskap til anleggene legges til grunn.*

 Overføring av anleggsdeler, gjennomføring av spleiselagsprosjekter og fastsetting av finansierings- 
løsning forutsetter vedtak i representantskapet med ¾ flertall av stemmene.

 * Med kontinuerlig eierskap til anleggene menes at Vestfold Vann IKS kun skal ha eierskap til anlegg som er 
fysisk sammenhengende. 

2 Innenfor vannverkets kapasitet kan Vestfold Vann IKS selge vann til andre utenfor eierkommunenes 
forsyningsområde. Kommunene kan ikke levere vann fra vannverket til andre kommuner uten god-
kjenning fra representantskapet i Vestfold Vann IKS. Kommunene har heller ikke rett til å kjøpe vann 
fra andre uten tillatelse fra representantskapet.

3 Vannverkets kapasitet forutsetter jevn produksjon over hele døgnet. Kommunene skal sørge for å ha 
et ledningsnett og en bassengkapasitet som sikrer at nødvendig vannmengde kan tas ut jevnt fordelt 
over døgnet. Vestfold Vann IKS skal godkjenne plasseringen av utjevningsbassengene.

4 Vestfold Vann IKS leverer vann til kommunene fra følgende punkter:

 Sandefjord:  
 Mosserød pumpestasjon Skolmerød målekum. Orerød høydebasseng 
   og pumpestasjon
 Stokke:
 Stokke pumpestasjon Vear målekum.

 Andebu:
 Mosserød pumpestasjon 

 Tønsberg:
 Bjelland målekum Jarlsberg (Gullkrona) målekum.  Kjelle målekum
 Saltkopp målekum Åsgårdstrand pumpestasjon. 
 Fadum målekum.  Kjær målekum 

 Følgende leveringspunkter er etablert på strekningen Frodeåsen – Åsgårdstrand, men vannmåler 
benyttes ikke til avregning:

 Greveskogen videregående. Eikveien/Påls vei  Rom.
 Grenaderveien  Prinsesseveien 2 pkt. 
 KongsEik  Prestelia.  

 Nøtterøy og Tjøme:
 Munkerekka målekum.

 Horten:
 Åsgårdstrand pumpestasjon  Adal målekum.  Mastebakk målekum.
 Damgata målekum. Vielsrød målekum.  Kirkebakken målekum.
 Kjær (Breidablikk)målekum Skotås målekum.  Baggerød pumpestasjon. 
 Bakkenteigen målekum . Vestmanarød målekum.  Nykirke målekum.
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 Re:
 Valle pumpestasjon utvendig. Kirkevoll målekum. Pauli målekum.
 Fossan målekum. Haugan målekum. Fadum målekum.
 Svinevold målekum. Haugestad målekum. 
 
 Holmestrand:
 Kronlia målekum.

 Hof:
 Eidstoppen pumpestasjon. Klokkergården pumpestasjon. Sundbyfoss pumpestasjon.

5 Vestfold Vann IKS eiendomsgrense mot hver kommune er utvendig kumvegg.

 De tilsluttede anlegg til fordeling av vannet til kommunens forbrukere, bygges og vedlikeholdes 
av vedkommende kommune. Både Vestfold Vann IKS og kommunene har plikt til å bygge og 
vedlikeholde sine anlegg på en slik måte at en jevn, økonomisk og mest mulig sikker drift oppnås. 
Dette gjelder også arbeid mot felles mål i forbindelse med redusert lekkasjeandel.

 Feil i vannforsyningssystemet skal straks etterspores og rettes. Dersom grove feil opptrer i en 
kommunes ledningsnett, kan Vestfold Vann IKS bryte tilførselen til feilen er rettet, såfremt kom-
munen selv ikke kopler ut skadestedet. Normalt skal kun Vestfold Vann IKS betjene stengeventi-
ler mot kommunene.

 Vestfold Vann IKS har rett til å iverksette driftsstans for ordinært vedlikehold og ettersyn til forut 
kunngjort tid, med minst to dagers varsel. Ved katastrofe, brudd på ledninger, feil i inntak og 
pumpestasjoner eller andre anlegg, har Vestfold Vann IKS rett til straks å stenge vanntilførselen. 
Kommunene skal varsles omgående. I tilfelle vannmangel eller utsikt til sådan, kan Vestfold Vann 
IKS ta de forholdsregler som er nødvendig for å sikre alle kommunene en redusert vannforsyning 
så lenge det er nødvendig.

6 Vestfold Vann IKS forplikter seg til å levere et vann som tilfredsstiller de krav som stilles til 
drikkevann i Norge, innenfor de rammer som vannverkets tekniske muligheter til enhver tid 
setter. Vestfold Vann IKS skal sørge for å ha nødvendige kontrollrutiner, internkontrollsystem og 
beredskap, for å kunne fremlegge den dokumentasjon som myndigheter og kunder har behov for.

 Vestfold Vann IKS skal til enhver tid ha to tilfredsstillende, helt uavhengige vannverk som hver 
for seg minst kan gi årsmiddeldøgn med god kvalitet.

7 Kommunene betaler for den mengde vann de mottar. Vannprisen er definert som pris pr. m3 og 
skal være den samme for alle kommunene.

 Vannprisen fastsettes av Vestfold Vann IKS i forbindelse med budsjettbehandlingen hvert år. 
Kommunene mottar regning en gang i måneden basert på stipulert vannmengde. Endelig avreg-
ning foretas så snart årlig målt vannmengde er fastlagt.

 Faktura forfaller til betaling etter 15 dager. Etter forfall beregnes morarenter etter Lov om renter 
ved forsinket betaling m.m. av 17.12.76.

8 Den vedtatte vannpris pr. m3 skal holdes fast for vedkommende års budsjett. Overskudd/under-
skudd kan reguleres mot fond.

Vedtatt 05.12.13
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