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1. Sammenslutningsform og foretaksnavn  

Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er:  

Vessøyneset Øst Vann og Avløpslag SA.  
(heretter benevnt VØVA eller Laget)  

 
Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.  

Laget drives iht regler og forskrifter i Lov om Samvirkeforetak av 29. juni 2007  

Laget er registrert i fortaksregisteret med organisasjonsnummer 894 855 282 

2. Forretningsadresse/ Beliggenhetsadresse  

Lagets vann og avløpsnett er lokalisert på Vessøyneset i Grimstad kommune.  
Post-/ kontoraddresse til Laget er for tiden VØVA SA c/o Vegard Urnes, Åsliveien 3a, 1368 Stabekk.  

3. Kontaktadresse og informasjonskanal  

Laget har etablert en egen hjemmeside, www.vessoya-va.org hvor Laget til en hver tid søker å 

oppdatere Lagets medlemmer om løpende drift og prosjekter samt med annen relevant informasjon.  

Laget ønsker at kommunikasjon primært skal skje elektronisk via Lagets epostadresse: 

post@vessoya-va.org eller til de epostadresser styremedlemmene har, se Lagets hjemmeside, 

www.vessoya-va.org  under fanen ”Kontakt oss”.  

4. Virksomhet  

Selskapet skal etablere og drive et privat vann og avløpsnett (VA-nett) for beboerne på Vessøyneset 

og tilliggende områder i Grimstad og Arendal kommune. I tillegg skal Laget dersom det er til nytte for 

deltakerne supplere virksomheten med varer og tjenester som etterspørres av Lagets medlemmer og 

som naturlig faller inn under Lagets drift.  

Foretaket har til formål å fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i 

virksomheten som kjøpere av bl.a. følgende varer og tjenester fra foretaket:  

 tilknytning til privat, felles helårs vann og avløpsnett på Vessøyneset. Nettet forutsettes 
tilknyttet det kommunale vann og avløpsnettet i Grimstad og/ eller Arendal Kommune.  

 Løpende drifts- og vedlikeholdstjenester knyttet til vann og avløpsnettet  

 Legge til rette for etablering av kommunikasjonsløsning basert på Fibernett for TV/ 
Internett og IP-telefon i samme trase som for VA- nettet.  

 Øvrige tjenester som er av felles interesse for, og som etterspørres av deltakerne i Laget  
 

Virksomhetens avkastning blir stående i virksomheten for brukt til nyinvesteringer/ utvidelse av 

leveranseportefølje og til større vedlikeholdsarbeider på etablert infrastruktur. Bruk av midler vedtas 

på årsmøtet.  

Virksomheten skal til enhver tid ha en kontantbeholdning minst kr 250.000,- på virksomhetens 

bankkonto. Generalforsamlingen avgjør om overskytende beløp på konto skal utbetales til 

medlemmene. Slik utbetaling skjer forholdsmessig likt til hver andel i foretaket ved 

utbetalingstidspunktet.  

http://www.vessoya-va.org/
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5. Andelsinnskudd og medlemskontingent  

Alle beboere (hytteeiere og grunneiere) på Vessøyneset og i nærmeste nabolag som naturlig hører 

til, og som ønsker å tilknytte seg ledningsanlegget, kan delta som andelseier med en andel pr gårds- 

og bruksnr/ boenhet (evt med dokumentert anneks).  Flere bruksenheter på samme gårds- og 

bruksnummer krever like mange andeler.  

Andelsinnskudd for å være medlem er kr 3000.  Innskudd skal ikke forrentes.  

Hytteeiere og grunneiere som ønsker å tilknytte seg ledningsanlegget etter at dette er driftsatt må 

betale andelsinnskudd i tillegg til fastsatt tilknytningsavgift. 

Styret fører protokoll over medlemmer og andeler, og utsteder andelsbevis.  

Andelseier som har tilknyttet vann og avløpsnett til sin eiendom plikter å delta i løpende vedlikehold 

og drift av anlegget. VØVA forskuddsfakturer fastsatt/ forventet beløp for årlig drift og vedlikehold. 

Avregning skjer basert på regnskap. Eventuelt underskudd faktureres. Eventuelt overskudd 

godskrives neste års regning for drift.  

Andeler kan ikke omsettes annet en ved salg av egen eiendom og da kun til ny eier. Andeler kan 

heller ikke pantsettes eller tas utlegg i.  

6. Revisor, regnskap m.v.  

Laget skal følge gjeldene krav til regnskap og revisjon i Lov om Samvirkeforetak.  

Laget skal ha regnskapsfører og revisor. Regnskapsfører og Revisor velges hvert år av årsmøtet.  

Styret skal sørge for at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll og skjer 

i samsvar med god regnskapskikk og iht gjeldende lover, forskrifter og andre bestemmelser. 

Regnskapet følger ordinært regnskapsår.  

I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om Lages formuesforvaltning er foretatt i samsvar med 

Lagets formål, vedtektene og lovverket for øvrig.  

Eventuelle godtgjørelser til regnskapsfører og revisor fastsettes av årsmøtet.  

7. Medlemskap og eierskifte  

Inn- og utmelding skjer skriftlig til styret. Ved utmelding har medlemmet ikke krav på å få 

tilbakebetalt sitt andelsinnskudd eller tilknytningsavgift. Ved utmelding fraskriver medlemmet seg 

retten til å knytte seg til VA- nettet til gjeldende betingelser som legges til grunn pr forventet 

oppstart 2009/2010.  

Andeler i Laget med tilknytning til VA- nettet følger den tilknyttede eiendom, og kan ikke overdras til 

andre.  

Andelseiere med tilknytning til VA-nettet kan melde seg ut av VØVA. Oppsigelsestiden er minimum 

ett år og begynner å løpe 31. desember det året oppsigelsen er mottatt skriftlig av styret i VØVA. 

Ved salg av eiendommen plikter andelseier å opplyse kjøper om deltakelse i VA- Laget, og at det 

forutsettes at ny eier overtar medlemskapet, eller tegner nytt medlemskap i Laget for å ivareta drift 

og vedlikehold av vann og avløpsnett tilknyttet den aktuelle eiendommen.  
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8. Mislighold  

Medlemmer som ved grov uaktsomhet skader Laget eller Lagets eiendom, eller som til tross for 

advarsel vesentlig misligholder sine forpliktelser overfor Laget, kan ekskluderes. Eksklusjon besluttes 

av årsmøtet med flertall som for vedtektsendring. Ved eksklusjon vil tilkopling til hovedledningen 

kuttes/ plomberes. Eventuelt økonomisk utestående vil bli inndrevet ved inkasso for skyldners 

regning. Ved slik eksklusjon har medlemmet ikke krav på å få tilbakebetalt sitt andelsinnskudd eller 

tilknytningsavgift. 

9. Deltakelse i ”Prosjekt Etablering av Vann og Avløpsnett 2010”  

Andelseiere som ønsker å delta gjennomføringen av ”Prosjekt Etablering av Vann og Avløpsnett 

2010” tegner seg for dette gjennom å inngå særskilt ”Samvirkeavtale” og betale fastsatt forskudd for 

tilknytningsavgift. Avtalen tinglyses på eiendommen til den enkelte andelshaver og grunneiere som 

er/blir involvert i gjennomføring av prosjektet.  

Når anlegget er ferdigstilt, driftsatt og alle investeringskostnader betalt utarbeides et endelig 

regnskap for prosjektet. Etterkalkulert tilknytningsavgift fastsettes på grunnlag av samlet 

investeringskostnad med et tillegg på kr 100 000 som avsetning for drift av selskapet. Dette beløpet 

fordeles likt på antall andeler/deltakere.  Overskudd tilbakebetales forholdsmessig likt til hver andel i 

foretaket ved utbetalingstidspunktet.  Eventuelt underskudd faktureres til andelseierne. 

10. Tilknytning til vann og avløpsnettet etter gjennomført og avsluttet ”Prosjekt 
Etablering av Vann og Avløpsnett 2010”  

Hytteeiere og grunneiere som ønsker å tilknytte seg vann og avløpsanlegget etter at dette er driftsatt 

må betale etterkalkulert tilknytningsavgift med et tillegg / påslag for forsinket påkobling basert på 

vedtatt formel, se avtale mellom andelseier og VØVA. Ny andelseier må selv stå for kostnader med 

framføring av privat stikkledning fra Lagets VA-nett til egen eiendom.  

11. Anvendelse av årsoverskudd  

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke 

besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv 

bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:  

1. Godskriving av foretakets egenkapital  
2. Etterbetaling (jf. samvirkeloven § 27)  
3. Avsetning til etterbetalingsfond (jf. samvirkeloven § 28)  
4. Avsetning til medlemskapitalkonti (jf. samvirkeloven § 29)  
5. Forrentning av andelsinnskudd og medlemskapitalkonti (jf. samvirkeloven § 30)  

12. Styre og daglig leder/ kontaktperson  

Foretaket skal ha et styre med minst 2 medlemmer og høyst 5 medlemmer. Medlemmene velges på 

årsmøtet for en periode på 2 år. Styrets leder velges av årsmøtet for et år av gangen. Det skal bare 

være utskiftning av inntil 50% av styremedlemmene pr år for å sikre kontinuitet i styret. I tillegg til 

leder, skal et av styremedlemmene ha ansvar for økonomioppfølging.   

Foretaket skal ikke ha en daglig leder. Oppgaver som tillegges daglig leder ivaretas av styret eller av 

nominert kontaktperson i samarbeid med styret.  
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Styret nominerer kontaktperson. Kontaktpersonen nomineres for 1 kalenderår. Vervet kan fornyes 

fortløpende. Kontaktperson velges blant Lagets medlemmer, styret eller ved behov eksternt.  

Styreleder sammen med et styremedlem, eller 2 styremedlemmer tegner økonomisk for Laget.  

13. Innkalling til årsmøter  

Ordinært årsmøte avholdes den første lørdag i juli hvert år. Medlemmer som ønsker saker til det 

ordinære årsmøtet må varsle styret om dette senest 6 uker før møtet avholdes. Saksliste og 

sakspapirer for ordinært årsmøte legges ut på Lagets hjemmeside: www.vessoya-va.org 4 uker før 

årsmøtet avholdes.  

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte ved behov.  

Etter krav fra minst 1/3 av Lagets medlemmer, plikter styre å innkalle til ekstraordinært årsmøte.  

Innkalling til ekstraordinært årsmøte kan skje med mindre enn 3 ukers skriftlig varsel dersom den 

aktuelle saken gjør dette nødvendig, men ikke med mindre enn 1 ukes varsel. Innkalling varsles med 

epost til medlemmene og på Lagets hjemmeside, www.vessoya-va.org  

På ekstraordinært årsmøte kan bare de saker som fremgår av innkallingen behandles.  

14. Ordinært årsmøte  

På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:  

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.  
2. Valg av referent, ordstyrer og 2 medlemmer til å signere protokoll.  
3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av 
årsoverskudd og budsjett for kommende år.  
4. Valg av styremedlemmer  
5. Valg av regnskapsfører og revisor  
6. Valg av 2 deltakere til Valgkomité  
7. Godtgjøring til styremedlemmer, kontaktperson, regnskapsfører og revisor.  
8. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet.  
 

Saker som ønskes fremmet på årsmøtet må sendes styret senest 6 uker før årsmøtet avholdes. Sak 

sendes til post@vessoya-va.org.  

15. Endring av vedtekter  

Lagets vedtekter kan endres på ordinert eller ekstraordinært årsmøte i Laget.  

Vedtektsendringer forutsetter gyldig innkalling og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte 

medlemmene av Laget på årsmøtet.  

16. Avvikling av foretaket  

Med stemmeflertall som for ved vedtektsendringer kan årsmøtet beslutte å avvikle Laget dersom 

Laget skal overtas av Arendal kommune og eller Grimstad kommune på tilfredsstillende vilkår, eller 

dersom Laget åpenbart ikke tjener noe fornuftig formål, eller tungtveiende grunner tilsier at Laget 

avvikles.  
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17. Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket  

Foretakets medlemmer har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd, stort kr 3000,- dersom det er 

midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser. Medlemmene har ikke krav på å få 

utbetalt renter på andelsinnskudd.  

Gjenværende midler utover dette skal tilfalle dem som er medlemmer på oppløsningstidspunktet. 

Fordelingen av midlene skal skje på grunnlag av deres omsetning med foretaket de siste 3 årene. 


