SELSKAPSAVTALE
FOR
TRONSTADVANN INTERKOMMUNALE VANNVERK IKS
§ 1 Navn
Tronstadvann Interkommunale Vannverk IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel
i lov om interkommunale selskaper.
Selskapet har følgende deltagere:
Kristiansand kommune, Songdalen kommune, Søgne kommune

§ 2 Hovedkontor
Selskapet har sitt hovedkontor i Kristiansand kommune.

§ 3 Formål og ansvarsområde
Selskapet skal anlegge og drive et felles vannverk basert på utnyttelsen av Tronstadvann som
3
forsyningskilde, innenfor det det opprinnelig er gitt konsesjon for, 40 mill. m .
Formålet er å dekke vannbehovet i de tre deltagerkommunene.
Selskapets eiendom omfatter vannrettighetene og dam i Tronstadvann, hovedledninger med
nødvendige inntaksordninger, vannbehandlingsanlegg og pumpestasjon på hovedledningen.
Som selskapets hovedledning betegnes overføringsanlegg fra Tronstadvann til Krossen med
grenledning fra Nodeland til Tangvall.
Selskapet skal levere vann fra sin hovedledning ved følgende tilkoplingssteder:
a: Tangvall (fram til Søgne kommunes hovedpumpestajon)
b: Nodeland- Brennåsen
c: Krossen (ved nedre jernbanebro)
Medlemmenes forbruk fastsettes med målere ved alle uttak.
Målerne eies, monteres og avleses av selskapet.
Nye uttak fra hovedledningen kan etableres når det foreligger godkjenning fra styret.
Selskapets eiendomsgrense mot hvert medlem eller flere medlemmers fellesledninger er
tilkoplingsflens til og med måler. De tilsluttede anlegg som tjener til å fordele vannet til medlemmenes
forbrukere, anlegges, eies og vedlikeholdes av angjeldende medlem.

§ 4 Drift/driftsansvar
Selskapets drift underlegges lederen for ingeniørvesenet i Kristiansand kommune. Denne har
anvisningsmyndighet innen rammen av vedtatt budsjett.
Ingeniørvesenet i Kristiansand kommune har ansvar for selskapets drift og vedlikehold.
Kristiansand kommune skal ha godtgjort sine utgifter forbundet med arbeid utført for selskapet, samt
påslag for administrasjon.
Satsene godkjennes av styret.

§ 5 Andre ansvarsbestemmelser
Så vel selskapet som medlemmene har plikt til å anordne og vedlikeholde sine anlegg på en slik
teknisk måte at en jevn økonomisk og mest mulig sikker drift oppnås.
Feil skal straks etterspores og rettes. Dersom grove feil oppstår i et medlems ledningsnett, kan
selskapet bryte tilførselen til feilen er rettet, såfremt ikke medlemmet selv kopler ut skadestedet.
Selskapet har rett til å iverksette driftsstans for ordinært vedlikehold og ettersyn. Medlemmene skal
varsles minimum 2 dager før planlagt dritsstans iverksettes.

Ved inntredende katastrofe, brudd på ledninger, feil i inntak og pumpestasjon eller andre anlegg, har
selskapet rett til straks å stenge vanntilførselen. Medlemmene skal uten ugrunnet opphold underrettes
om dette.
I tilfelle vannmangel eller utsikter til sådan, kan selskapet ta de forholdsregler som er nødvendig for å
sikre alle medlemmene en redusert vannforsyning så lenge det er nødvendig.

§ 6 Ansvarsfordeling
Eierandelen mellom kommunene fordeler seg slik:
Kristiansand kommune
Søgne kommune
Songdalen kommune

85%
9%
6%

De enkelte deltagerne hefter med hele sin formue for sin aktuelle andel av selskapets samlede
forpliktelser, jfr § 7.

§ 7 Innskuddsplikt og eierandel
Deltagerne betaler for den faktiske uttatte (målte) vannmengde.
(Til dekning av andre utgifter betaler deltagerne inn midler i tråd med vedtak i representantskapet.)
Anlegget finansieres med lån som opptas av styret.
På vegne av selskapet kan styret oppta lån til investeringer i vannverket innenfor en ramme på 35 mill.
kr.
Kommunene garanterer for lånet i forhold til eierandelene i selskapet.
§ 8 Regnskap
Selskapet avlegger regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper.

§ 9 Representantskapet
Det øverste organ for virksomheten er representantskapet, der deltakerne oppnevner sine respektive
representanter. Deltakerne velger sine representanter som følgende:
Kristiansand kommune velger 3 representanter til representantskapet
Songdalen kommune velger 1 representant til representantskapet
Søgne kommune velger 1 representant til representantskapet

§ 10 Styret
Styrets leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer velges av representantskapet for 2 år. Styret
skal ha 5 medlemmer inklusive leder og nestleder hvorav 3 fra Kristiansand, 1 fra Søgne og 1 fra
Songdalen. Før valg foretas, skal hver deltager fremme forslag på kandidater. Styremedlemmene skal
ha personlige varamenn.

§ 11 Øvrige bestemmelser.
For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper
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