
Vedtekter for Nordre Averøy Vannverk SA  

 
§ 1: Sammeslutningsform og foretaksnavn. 
Nordre Averøy Vannverk SA, i disse vedtekter kalt NAV, er et samvirkeforetak med vekslende 

antall andelseiere, vekslende kapital og avgrenset ansvar. Andelseierne hefter ikke overfor 

kreditorene i foretakets forpliktelser.  

 

§ 2: Forretningssted 

Forretningskontoret er i Averøy kommune. 

 

§ 3: Virksomhet 

NAV har til formål å skaffe vannverkets andelseiere godkjent vannforsyning til husbruk, 

jordbruk, industri m.m. i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, samt legge til rette for å 

bygge ut brannvann i.h.h.t. enhver tids gjeldende lover, forskrifter og veiledning, i de områder 

som naturlig tilhører lagets forsyningsområde. Virksomheten drives etter selvkostprinsippet. 

Selskapet kan også påta seg oppdrag eller i egen regning drive virksomhet innenfor handel og 

produksjon som anses å ha naturlig sammenheng med hovedformålet. 

 

§ 4: Andelseier. Andelsinnskudd. 
Eiere av eiendommer i forsyningsområdet til NAV opptas som andelseiere. De som ønsker å 

bli andelseiere, melder seg til vannverket som med bindende virkning avgjør godkjennelse og 

vilkår.  

Hver andelseier skal betale et andelsinnskudd på kr 14 000.   

 

Enhver andelseier plikter å gi fri grunn så vel for hovedledning som stikkledninger. 

Andelseierne plikter å overholde NAVs vedtekter og rette seg etter de vedtak som til enhver tid 

blir fattet av årsmøtet eller styret. Andelseiere som overtreder lagets vedtekter eller lovlig 

fattet vedtak, kan frakobles ledningsnettet. 

Andelseier har ikke rett til å la ikke-andelseier få utta vann eller tilkoble andelseiers 

vannledning.  

Skader som en andelseier måtte påføre NAV ved sin handling skal erstattes etter takst. 

  

Andelsinnskuddets størrelse fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra styret. 

Ved utmeldelse av laget betales ikke andelen tilbake. I tilfelle et medlem selger sin eiendom, 

overtar kjøperen medlemmets rettigheter og plikter, inklusive ubetalte vannavgifter.  

 

Årsmøtet kan beslutte at årsoverskudd som kan deles ut etter samvirkelovens § 27, tredje ledd, 

helt eller delvis kan brukes til forrentning av andelsinnskudd, jfr. samvirkelovens §30. 

 

§ 5: Påkoblingsavgift og vannavgift 

Det betales en påkoblingsavgift pr. enhet.  Påkoblingsavgiftens og vannavgiftens størrelse 

fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret. For næringseiendommer fastsettes 

påkoblingsavgiften særskilt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

§ 6: Fremføring og overtakelse av ledningsnett.   Vedlikeholdsansvar. 

Andelseier/utbygger dekker alle kostnadene i forbindelse med fremføring av egen vannledning 

til NAV sitt eksisterende vannledningsnett.  

 

        A) Private boenheter / andeler: 

Ved ferdigstillelse overtar NAV vannledningene fram til og med stoppekran vederlagsfritt. 

For det overtatte ledningsnett har NAV vedlikeholdsansvaret.  

 

       B) Industriområder, offentlige bygg, baseområder ol. 

Ved ferdigstillelse overtar NAV vannledningen fram til og med måler ved eiendomsgrensen. 

Omlegginger, lekkasjesøk og øvrig vedlikehold innenfor eiendomsgrense er andelseiers 

ansvar 

 

Ved senere om- og/eller påbygginger som medfører nye boligenheter eller utvidet 

næringsvirksomhet, plikter andelseier/utbygger å melde fra til NAV.  

NAV vurderer om dette skal gi økt årsavgift.  

 

Eventuell installering av vannmåler bekostes av andelseier/utbygger.  

 

NAV kan ikke garantere tilleggs leveranser av vann til industri m.v. som oppstår ved 

kortsiktige og plutselige behov.  

 

 

§ 7: Vannavgift, betaling. 

Den enkelte andelseier er ansvarlig for at den vannavgift han er pålagt blir betalt. Avgiften 

forfaller til betaling etter styrets bestemmelse.  

  

§ 8: Årsmøte  

Årsmøtet er NAV’s høyeste organ, og avholdes innen utgangen av mars.  

Alle medlemmer har rett til å møte i årsmøtet. Et medlem kan møte ved fullmektig etter eget 

valg.  Fullmakt skal være skriftlig og datert. 

Det enkelte medlem har en stemme i årsmøtet, men kan i tillegg stemme for et annet medlem 

der fullmakt kan fremlegges. 

 

På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:  

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av                       

     årsoverskudd, samt budsjett for det kommende år. 

2. Valg av styre og valgkomite.  

3. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet. 

 

Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Styret skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte 

når revisor eller minst en tidel av medlemmene skriftlig krever det for å få tatt opp et klart 

oppgitt emne. 

 

 

 

§ 9: Styrets sammensetning 

NAVs styre skal være på 5 medlemmer, med 1. 2. og 3. varamedlem.  

Styremedlemmene og leder velges for 2 år av gangen.  



Styrets leder og nestleder velges av årsmøtet.  Det kan velges ekstern styreleder. Gjenvalg kan 

nektes for 2 år. Varamedlemmer velges for hvert år. 

Styret bør fortrinnsvis være sammensatt av representanter for de distrikter som går inn under 

NAVs forsyningsområde. Styret sammenkalles til møte av styreleder når denne finner det 

nødvendig eller når 2 styremedlemmer, for en bestemt sak, krever det. Styret er 

beslutningsdyktig når 3 av dets medlemmer eller varamedlemmer er til stede. Vedtaket i styret 

avgjøres ved simpelt flertall, og leders stemme er utslagsgivende ved eventuell stemmelikhet. 

Styrets medlemmer innvilges møtegodtgjørelse. Over alle møter føres protokoll. 

Daglig leder har møteplikt, men er ikke stemmeberettiget. 

 

 

§ 10: Valgkomite 

Valgkomiteen består av tre medlemmer og ett varamedlem. Valgkomiteen fremsetter for 

årsmøtet forslag på hvilke andelseiere som skal velges til de ulike tillitsverv.  

Valgkomiteen skal på forhånd ta kontakt med de andelseiere som blir foreslått. 

Valgkomiteens medlemmer velges for ett år 

 

 

§ 11: Styrets plikter 
Styret leder NAVs virksomhet og utøver enhver myndighet som ikke særskilt er lagt til 

årsmøtet. 

Det forbereder og gir innstilling til vedtak i de saker som skal legges fram for årsmøtet, 

ansetter og avskjediger funksjonærer og fastsetter deres lønn og instrukser. 

Styret fastsetter vilkår for bruk av vann til forskjellige formål. For øvrig skal de arbeide for 

lagets framgang og trivsel 

 

 

§12: Daglig leder  
Daglig leder står for den daglige ledelse av vannverkets virksomhet innenfor rammene av 

norsk lov, selskapets vedtekter, signert stillingsbeskrivelse, vedtatte budsjetter og planer. 

Daglig ledelse omfatter ikke saker av uvanlig art eller stor betydning for vannverket som 

spesifikt er tillagt styret eller årsmøtet.  

Daglig leder kan avgjøre en sak etter fullmakt fra styret, eller når styrets beslutning ikke kan 

avventes uten vesentlig ulempe for vannverket.  

Daglig leder rapporterer til styret. 

NAV forpliktes rettslig ved underskrift av daglig leder sammen med et annet styremedlem. 

Daglig leder kan foreta innkjøp og inngå kontrakter med maksimum beløpsgrense som styret 

vedtar. Styret kan meddele prokura. 

  

 

§ 13: Endring av vedtekter 
Endringer av vedtekter må behandles av styret og vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall av 

de avgitte stemmer.  

  

 

 

§ 14: Oppløsning 
Forslag om oppløsning av vannverket kan fremsettes av andelseiere overfor styret. Etter at 

forslaget er behandlet av styret, kan årsmøtet med minst 2/3 flertall vedta å oppløse 

vannverket, jfr. samvirkelovens § 127(1), jfr. §54(1).  



Dersom oppløsning av NAV blir vedtatt skal det velges et likvidasjonsstyre på 3 medlemmer 

som velger sin leder og nestleder. Det skal også velges to varamedlemmer til avviklingsstyret. 

Likvidasjonsstyret avvikler lagets virksomhet ved å innkreve tilgodehavende og utrede 

forpliktelser samt forestå realisasjon av eiendeler.  

Av gjenværende formue blir først å tilbakebetale statstilskudd.  Gjenværende midler utover 

forannevnte skal tilfalle dem som er medlemmer på oppløsningstidspunktet. Fordelingen av 

midlene fordeles på grunnlag av andelseiernes omsetning de siste 5 år.  

 

§ 15: Lov om samvirkeforetak. 

Lov om samvirkeforetak med sine bestemmelser trer inn i tilfeller der vedtektene ikke er 

dekkende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtekter endret og godkjent den 5. desember 2016. 


