Overtagelsesavtale
Mellom Østre Toten kommune (ØTK), Vestre Toten kommune (VTK)
og Sivesind vannverk SA (SV)

1. Avtalens bakgrunn og formål
1.1 ØTK har sagt opp avtale 20. juni 2005 om levering av vann til SV med virkning fra 1. januar 2022.
Partene er enige om at ØTK og VTK skal overta SV vederlagsfritt på de vilkår som fremgår av denne
avtalen. Etter overtagelsen vil ØTK og VTK overta ansvaret for å levere vann til lagets medlemmer i
henhold til kommunegrensene mellom kommunene.
1.2 ØTK og VTK ved sine respektive kommunestyrer, og årsmøtet i SV har gjennom vedtagelse av denne
avtalen besluttet å overta SV på de nærmere vilkår som fremgår av denne avtalen.

2. Avtalens omfang
2.1 ØTK og VTK overtar ansvaret for vannforsyningen med leveranse frem til påkobling av private stikkledninger, på samme vilkår som øvrige kommunale abonnenter, jf. standard abonnementsvilkår for
vann- og avløp utarbeidet av KS som begge kommuner har vedtatt som gjeldende i de respektive
kommuner. De administrative bestemmelsene vedlegges som bilag 1.
Alle abonnenter som gjennom overdragelsen blir tilknyttet kommunalt nett anses pr. overtagelsestidspunktet som ordinære abonnenter i hhv. ØTK og VTK, og plikter å etterleve vedtatte abonnementsvilkår og øvrige bestemmelser for beregning av vann- og avløpsgebyr fastsatt i, eller i medhold
av lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, forurensningsforskriften kapittel 16 og lokal forskrift om
vann- og avløpsgebyrer med tilhørende gebyrregulativ.

2.2 Begge kommuner overtar ledningsnettet til SV i henhold til kartgrunnlaget som er vedlagt avtalen. Se
bilag 2. Kartgrunnlaget er basert på oppdatert kart fra Sivesind vannverk fra 2011 og bygger på det
grensesnitt som er definert i § 6 i SV sine vedtekter der det fremgår at:
«Eget anlegg defineres som stikkledning fra hovedledning til første hus med vann på
eiendommen. Der hvor stikkledninger forgrenes til flere eiendommer, regnes ledningen som
hovedledning frem til forgreiningspunktet. Egen stikkledning begrenses til 100 meter.»
Det vises videre til kart for de respektive kommuner som er utarbeidet på grunnlag av foretatte
innmålinger i 2021, i samarbeid mellom ØTK, VTK og SV. Hovedledninger og andre transportledninger
og installasjoner som hhv. ØTK og VTK overtar er markert med blå strek og punkter på kart datert 9.
november 2021. Se bilag 2 a for ØTK og bilag 2 b for VTK.
Anlegget overtas i den stand det er på overtagelsesdato.
ØTK og VTK forbeholder seg rett til å endre definisjonen av grensesnittet mellom private og offentlige
anlegg etter overtagelse.
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2.3 SV har utarbeidet en oversikt over eksisterende abonnenter og andre som skal knyttes til det
offentlige ledningsnettet. Listen følger vedlagt avtalen som bilag 3 A for abonnenter som skal overtas
av ØTK og bilag 3 B for abonnenter som skal overtas av VTK.
2.4 ØTK og VTK overtar fast eiendom, tekniske anlegg og løsøre tilhørende vannverket som beskrevet i
opptegnet liste over dette. Listen følger vedlagt avtalen som bilag 4. Videre overtar ØTK og VTK
samtlige av SVs rettigheter, tinglyste og ikke tinglyste.
2.5 ØTK og VTK overtar all dokumentasjon over Vannverkets anlegg som skal overtas iht. pkt. 2.4 og pkt.
4.
2.6 Kommunene overtar ingen heftelser på eiendeler eller forpliktelser overfor abonnenter eller øvrige
avtaler som Vannverket har inngått, dersom dette ikke uttrykkelig følger av denne avtalen.
Forpliktelser som oppstår overfor SVs abonnenter som følge av ordinær drift i avviklingsperioden
overtas av kommunene. Avtaler om levering av vann gratis eller til redusert pris overtas, men vil bli
meddelt avviklet etter overtagelse da kommunene anser at vilkårene for vannleveranse på slike vilkår
ikke lenger er til stede.
3. Tidspunktet for kommunal overtagelse
3.1 ØTK og VTK overtar ansvaret for vannforsyningen til SVs medlemmer pr. 1. januar 2022.
3.2 SV avvikles som selvstendig vannverk etter tidspunktet for overtagelse iht. vannverkets vedtekter for
oppløsning og samvirkelovens regler for dette.
4. Økonomiske vilkår
ØTK og VTK overtar samtlige aktive og passiva i SV. Det innebærer blant annet at alle anlegg, løsøre og
rettigheter overtas vederlagsfritt fra SV. Bankinnskudd, kontantbeholdning og andre fordringer, samt evt.
gjeld tilhørende Vannverket, overdras også til ØTK og VTK ved overtagelse i tråd med regnskap pr. 31.
oktober 2021 og medfølgende prognose for utgifter og inntekter ut 2021. Se bilag 5. Det samme gjelder
for kostnader forbundet med avviklingen av selskapet, herunder kostnader til avviklingsstyret. Prognose
for forventede kostnader forbundet med dette fremgår av bilag 5.
Fordelingen av bankinnskudd, kontantbeholdning, fordringer og evt. gjeld fordeles mellom VTK og ØTK i
henhold til særskilt fremforhandlet oppstilling. Se bilag 5 A.
Endelig avregning mellom kommunene finner sted på det tidspunkt avviklingsstyrets regnskap er ferdig
revidert. ØTK og VTK skal på forespørsel ha rett til innsyn hos SV avviklingsstyre i avviklingsperioden og få
oversendt regnskapsinformasjon og øvrig korrespondanse til uttalelse før utsendelse til kreditorer,
offentlige myndigheter, SVs medlemmer mv.
SV har fremskaffet og overlevert alle eksisterende avtaler som dokumenterer rett til å ha liggende
ledningsnett og tilhørende installasjoner over annen manns grunn, og til fremtidig drift, vedlikehold og
utskiftning av anlegg og ledningsnettet. Kommunene er innforstått med at en betydelig andel av
eksisterende avtaler ikke er tinglyst. Avtalene kan finnes i kommunens hovedarkiv.
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5. Avtalens gyldighet.
5.1 Partenes godkjenning
Denne avtalen er først gyldig etter at ØTK og VTK, samt SV sitt årsmøte har godkjent avtalen.
5.2 Signatur
Denne avtalen er signert i 3 eksemplarer hvorav partene beholder ett hver.
6. Tvisteløsning
Tvist mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger.
Fører slike forhandlinger ikke frem, skal saken anlegges for de ordinære domstoler med Vestre Innlandet
tingrett som rett verneting.

Sted

dato

/2021

For Sivesind Vannverk SA

For Vestre Toten kommune

For Østre Toten kommune

_____________________

_________________________

____________________________

Bilag:
1
2

Standard abonnementsvilkår, Administrative bestemmelser.
Kart fra 2011 over SV hovedledningsnett basert på vedtektenes § 6 om grensesnitt mot abonnentenes
private ledningsnett.
2A. Hovedledninger og andre transportledninger og installasjoner tilhørende SV, som gjennom avtalen
overtas av ØTK oppdatert i 2021
2B. Hovedledninger og andre transportledninger og installasjoner tilhørende SV, som gjennom avtalen
overtas av VTK oppdatert i 2021.
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A. Liste over eksisterende abonnenter i SV som skal overtas av ØTK
B. Liste over eksisterende abonnenter i SV som skal overtas av VTK.

4

Fast eiendom, tekn. anlegg, løsøre mv. som skal overtas av hhv. ØTK og VTK.

5

Oppstilling over fordeling av bankinnskudd, kontantbeholdning, fordringer og gjeld påhvilende SV, i
tråd med regnskap pr. 31. oktober 2021, og utarbeidet prognose for utgifter og inntekter ut 2021 samt
prognose for forventede kostnader forbundet med avvikling av selskapet i 2022.
5 A. Fordelingen av bankinnskudd, kontantbeholdning, fordringer og evt. gjeld fordelt mellom VTK og ØTK
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