
VEDTEKTER for Ulstadvatnet Vasslag SA 

Vedtatt av årsmøtet 23.mars 2011 
 

§ 1.  

Selskapsform.  

Ulstadvatnet Vasslag SA er et samvirkeforetak – nedenfor kalt UV har sitt kontor i Stjørdal kommune.  

 

§ 2.  

Formål. 

UV har som formål å skaffe vann til husbruk, i branntilfelle og annet så langt vannverkets kapasitet 

tillater det. For øvrig vises til forskrift om vannforsyning og drikkevann m.m.   

 

§ 3.  

Medlemmer. 

Som medlemmer av UV opptas eiere av eiendommer i det distriktet som naturlig faller innenfor 

anleggets utstrekning. Alle som bor innenfor vannverkets naturlige forsyningsområde har rett til å 

koble til ledningsnettet. De som ønsker å bli medlem, tegner seg på innmeldingsblankett utarbeidet av 

styret. Opptatte medlemmer godkjenner i og med sin innmelding UVs vedtekter med eventuelle 

tilleggsvedtak og lagets forskrifter. Det kreves ikke andelsinnskudd eller medlemskontingent av 

medlemmene i UV.  

 

§ 4.  

Tilknytningsavgifter. 

Nye abonnenter betaler tilknytningsavgift etter de satser som brukes av Stjørdal Kommune, med 

unntak for driftsbygninger i landbruket. For driftsbygninger betales en avgift tilsvarende 20 % av 

kommunens satser. Beløpet innbetales etter gjeldende vedtak til enhver tid, og før tilknytning skjer.   

 

§ 5.  

Medlemsrettigheter og medlemsplikter. 

Tilkobling til hovedledning samt stikkledning, betales av abonnenten som også har ansvaret for sin 

egen ledning.  

 

§ 6.  

Straffebestemmelser. 

Medlemmer som overtrer vedtektene eller vedtak som er gjort av styret straffes første gang med 

styrets skriftlige advarsel. Ved annen gangs overtredelse av vedtektene eller vedtak ekskluderes 

medlemmet med tap av medlemsrettigheter i UV. Hvis medlemmet påfører skade ved sin handling 

skal denne godtgjøres etter takst av en voldgiftsrett som nevnt i § 13. Styrets avgjørelse om eksklusjon 

kan innankes for første medlemsmøte til avgjørelse. Eksklusjonen avgjøres ved simpelt flertall. Ved 

stemmelikhet har leder dobbeltstemme.  

Dersom et medlem ikke innbetaler de pålagte vannavgifter til rett tid, og etter purring, skal fordringen 

sendes til inkasso dersom den ikke er betalt.  

Blir regningen fortsatt ikke betalt kan styret foreta avstenging av vanntilførselen til eiendommen.  

 

§ 7.  

Forandring av medlemskap. 

Et medlem kan melde seg ut av UV med 6.måneders varsel. Varslet skal sendes skriftlig til styret. I 

tilfelle et medlem selger sin eiendom, går medlemskapet over på den nye eieren som overtar de 

rettigheter og plikter som et medlem har. Ønsker den nye eieren ikke å gå inn som medlem, må dette 

meldes skriftlig til UV i forbindelse med eiendomssalget.  

 

 

 

 



§ 8.  

Styret/ledelse. 

Styret tilsetter daglig leder. Dersom styret beslutter ikke å tilsette daglig leder, vil denne daglige 

ledelsen tilligge styret ved styrets leder. UV ledes av et styre på 5 medlemmer valgt av og på årsmøtet.  

 

Leder velges hvert år ved særskilt valg. Styret velger selv nestleder og møtesekretær.  

 

De 4 andre velges for to år, slik at det på hvert årsmøte er 2 som står på valg for ny periode. Det velges 

varamedlemmer for 1 år ad gangen.  

 

Styret sammenkalles til møte av leder når han finner det nødvendig eller to av styrets medlemmer 

krever det. Styret er vedtaksført når minst tre av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har 

leder dobbeltstemme.  

 
Det føres protokoll over styrets virksomhet.  

 

Styret skal lede UV’s virksomhet og fastsette bestemmelser for bruk av vann fra vannverket. Videre 
fastsettes vannavgiften og regler for innkreving av denne. Styret skal videre utarbeide driftsreglement, 

forretningsregler og sørge for at det blir ført regnskap som blir fremlagt til revisjon i rett tid. 

Regnskapsåret følger kalenderåret.  

 

§ 9.  

Selskapets forpliktelser. 

Styret meddeler prokura. UV forpliktes rettslig ved underskrift av leder og et styremedlem.  

 

§ 10.  

Medlemsmøter. 

Medlemsmøtene er den øverste myndighet i UV’s gjøremål. Disse sammenkalles og ledes av leder når 

styret finner det nødvendig eller minst en halvdel av medlemmene krever det.  

 

Medlemsmøte holdes minst en gang om året (årsmøte) og senest innen utgangen av mars måned. 

Møtene sammenkalles og saksliste samt årsregnskap gjøres kjent med minst 8 dagers varsel. Hvert 

medlem deltar i avgjørelsen med en stemme hver. Alle vedtak fattes hvor intet annet er sagt med 

simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet har leder to stemmer. 

 

Det fjøres protokoll over møtene.  

 

På årsmøte behandles og gjøres vedtak om følgende:  

1. Styrets årsmelding.  

2. Regnskap.  

3. Overskudds anvendelse.  
4. Valg av leder.  

5. Valg av styremedlemmer.  

6. Valg av varamedlemmer til styret.  

7. Valg av valgkomite.  

8. Fremsatte forslag. Disse må for å kunne behandles være sendt til styret senest 1 måned før 

årsmøtet.  

 

§ 11.  

Overskuddets anvendelse. 

Årsmøtet kan beslutte at overskuddet skal disponeres til drifts- og vedlikeholdsfond eller avsettes til 

annen egenkapital.  

 

 

 



§ 12.  

Revisjonsutvalg og valgkomite. 

Revisjonsutvalget består av 3 medlemmer med 3 varamedlemmer.  

 

Utvalget velger selv sin leder og nestleder. Det er samtidig desisjonsutvalg. Utvalget skal gi forslag til 

årsmøtet om honorar til styret, revisjonsutvalg og valgkomite. Til å føre den løpende revisjon skal det 

ansettes en regnskapskyndig revisor samt vedta instruks for denne. Revisjonsutvalget skal påse at det 

anlegges et moderne regnskapshold, og at dette blir ordentlig ført og revidert i rett tid. Utvalget og 

revisor kan kreve fremlagt medlemsmøtenes og styrets protokoller, korrespondansen og for øvrig 

kreve besvart alle spørsmål og gis alle forlangte opplysninger fra styret eller tjenestemenn i UV. 

Valgkomiteen består av tre medlemmer og et varamedlem. Funksjonstiden er tre år, slik at en ny 

velges hvert år, mens varamedlem velges for hvert år. Valgkomiteen fører egen protokoll.  

 

§ 13.  

Voldgiftsrett.  

Alle tvister mellom UV og dets medlemmer skal med bindende virkning for begge parter avgjøres av 

en voldgiftsrett på 3 medlemmer. Hver av partene velger et medlem, mens sorenskriveren i Stjør- og 
Verdal eller av ham oppnevnt jurist fungerer som oppmann.  

 

I tilfelle en av partene 4 uker etter mottatt varsel ikke har oppnevnt sin representant, oppnevnes også 

denne sorenskriveren. Voldgiftsretten avgjør samtidig med bindende virkning hvorledes utgiftene ved 

voldgiftsbehandlingen skal fordeles mellom partene.  

 

§ 14.  

Vedtektsendringer. 

Forslag til endring av vedtektene kan kun behandles på ordinært årsmøte. Til gyldig vedtak av forslag 

til endring kreves 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendring gjøres kjent for medlemmene minst 8 dager 

før årsmøtet.  

 

§ 15.  

Oppløsning av UV. 

Forslag om oppløsning av UV må være sendt styret innen 1.juli og behandles på første ordinære 

medlemsmøte (årsmøte). Til gyldig vedtak om oppløsning kreves at minst halvparten av medlemmene 

er til stede og at minst 2/3 av disse stemmer for. Møter ikke så mange, avgjøres forslaget på nytt 

medlemsmøte, hvor det avgjøres med simpelt flertall av de møtende. Etter at foretakets forpliktelser er 

dekket, disponeres resterende midler til allmennyttige formål i Hegra, eksempelvis fond/stiftelse der 

avkastning utledes til slike formål.  

 

Endret årsmøte den 17.03.97 

Endret årsmøte den 16.03.06 

Endret årsmøtet den 22.03.07  

 

 
 
 
 
  
 
 
 


