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Nødvendighed
-Generationsskifte problemer
-Økonomiske problemer
-Behandlings tekniske problemer

Stigende krav
-Ledelsessystem
-Uddannelseskrav
-Vandkvalitetskrav
-Regnskabsregler
-Vandsektorlov

Årsager til ønske om 
samarbejde

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Andre årsager til samarbejde / sammenlægningNødvendighedGenerations skifte udfordringer, som nogle gange skyldes manglende forberedelser til et uundgåelig skifte, herunder manglende uddelegering af opgaverne og manglende inddragelse af nye bestyrelsesmedlemmer i arbejdet.Dårlig vedligeholdelse og økonomi kan skyldes at prisen har været holdt kunstigt lav og at nødvendige investeringer i anlæggene ikke er foretaget i tide.Stigende krav kommer ofte udefra i form at lovgivning og krav fra kommunen.Her er kan løbene uddannelse og inddragelse af faglig ekspertise være nødvendig.Økonomiske fordel for forbrugerne.Vælges ofte af den fremsynede bestyrelse, som hele  tiden ønsker at optimere og fremtidssikre den bedst mulige vandforsyning til den billigst mulige pris for forbrugerne.Af besparelsesmuligheder kan nævnes:



Forudseenhed
-Økonomisk robusthed
-Administrativ robusthed
-Driftsteknisk robusthed

Årsager til ønske om 
samarbejde

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Andre årsager til samarbejde / sammenlægningNødvendighedGenerations skifte udfordringer, som nogle gange skyldes manglende forberedelser til et uundgåelig skifte, herunder manglende uddelegering af opgaverne og manglende inddragelse af nye bestyrelsesmedlemmer i arbejdet.Dårlig vedligeholdelse og økonomi kan skyldes at prisen har været holdt kunstigt lav og at nødvendige investeringer i anlæggene ikke er foretaget i tide.Stigende krav kommer ofte udefra i form at lovgivning og krav fra kommunen.Her er kan løbene uddannelse og inddragelse af faglig ekspertise være nødvendig.Økonomiske fordel for forbrugerne.Vælges ofte af den fremsynede bestyrelse, som hele  tiden ønsker at optimere og fremtidssikre den bedst mulige vandforsyning til den billigst mulige pris for forbrugerne.Af besparelsesmuligheder kan nævnes:



Hvordan kan vi samarbejde mellem vandværker

Administrativt 
samarbejde

Fælles 
selskabsdannelse

Driftsteknisk 
samarbejde

Leveringsaftale Nødforsyning

Fusion



Rørforbindelse mellem 2 vandværker

Behov
Forsyning den ene eller begge 
veje?
Delvis eller 100% forsyning?

Udarbejdelse af en klar 
aftale:
Hvem anlægger forbindelse
Hvordan fordeles udgifterne
Ejerforhold 
Hvem vedligeholder

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvad er behovet for en rørforbindelseDefiner begge parters behov nu og fremober. Aftalen og det endelige projekt hviler på dette grundlagDistributionsaftale Her aftales Hvem anlægger forbindelsenHvordan fordeles udgifterneEjerforhold til forbindelsenhvem vedligeholder forbindelsen, og vedligeholdelseskrav.





Administrativt 
samarbejde

Opgaver der skal løses:
Regnskab, aflæsning, 
flytteopgørelser, afregning

Tid:
Aftal på forhånd hvor meget 
tid der er afsat

Hvordan deles en 
ansat?
Ansættes på timebasis

Oplægsholder
Præsentationsnoter
ForventningsafstemningIndgå klare aftaleAnvender overskudskapacitet til arbejdet på det andet vandværk.Ikke vandsektor- må ikke sælge ydelse, vil blive beskattet af altVandsektor- sideordnet aktivitet, en lille størrelse.



Lav en skriftlig aftale
Hvilke ydelser og til hvilken pris?
Akutte opgaver
Prioritering imellem vandværkerne?
Opsigelse af samarbejdet.

Hvordan deles en ansat?
Ansættes på timebasis

Driftsteknisk 
samarbejde

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Bemærk regler om autorisation



Aftale om driftsteknisk 
samarbejde

Kontrakt med en fælles 
VVS’er eller smed.



Sammenlægning
Tidsplan

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Ide/behov opstår og kontakt etableres.En meget vigtig fase i en sammenlægningssag er den første kontakt om enmet. Det er ofte også her at de personlige relationer imellem de involverede parter skal stå sin prøve. Gå forsigtig frem, hvis du skaber kontakten, så den potentielle samarbejdspartner i bliver skræmt fra at deltage.Forsøg gerne med sociale arrangementer, som eksempelvis rundvisning på vandværket efterfulgt af kaffe eller frokost, hvor der også drøftes alt muligt andet en vandforsyning. Netop her kan den nødvendige genside tillid opbygges og konsolideres. Formanden for nabovandværket er normalt både venlig og omgængeligt Vis overskud og åbenhed ved f.eks. at invitere samarbejdspartneren med til et bestyrelsesmøde. Forretningsgangen og stemningen på bestyrelsesmødet, hvis den er god, kan fremme det gensidige ønske om et samarbejde. Senere i sammenlægningsprocessen kan det også overvejes at præsentere samarbejdspartneren ved generalforsamlingen.Aktiviteter der kan fremme den gensidige tillid bestyrelserne og eventuelt ansatte imellem, bør fremmes.



Vandværkets værdi

 Lav en opgørelse af andelskronen brug CAPEX

 Vurder driftsudgift/vedligehold – må ikke blive dyrere for forbrugere

§52a 15
Stk. 2. Hel eller delvis overdragelse af en almen vandforsyning må hverken direkte eller 
indirekte føre til højere priser for ydelser fra den pågældende almene vandforsyning, 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvis der er store forskelle på værdierne på de to vandværker, så skal man blive enige om, hvorvidt forskellen skal udlignes gennem et engangsbidrag eller ved at benytte forskellige takster over en kortere periode. Som det står her, så kan det være en fordel at bruge Danske Vandværkers beregningsformel til takstblade. Det kan især bruges, hvis vandværket ikke allerede har et godt og solidt anlægskartotek, som tydeligt viser vandværkets værdi ultimo regnskabsåret.Det er heldigvis sådan, at langt de fleste sammenlægninger sker, fordi begge bestyrelser og generalforsamlinger kan se en fordel ved at være flere forbrugere om at klare de løbende udgifter til drift og investeringer. Det kan også være et spørgsmål om forsyningssikkerhed fra begge parters side, der får to eller flere vandværker til at slå sig sammen.§52a 15Stk. 2. Hel eller delvis overdragelse af en almen vandforsyning må hverken direkte eller indirekte føre til højere priser for ydelser fra den pågældende almene vandforsyning, herunder som følge af indregning af forøgede udgifter til finansiering med fremmed kapital, driftsmæssige afskrivninger eller forrentning af indskudskapital.



Hensigtserklæring og kommunen

Udarbejd en hensigtserklæring

Bestyrelsen orienterer kommunen om 
sammenlægningen

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Når forhandlingerne er afklaret bør der udarbejdes en hensigtserklæring som beskriver hvad der er aftalt, og også gerne noget om intentionerne i den indgåede aftale. Aftalen, som underskrives af bestyrelserne, skal danne grundlag for beslutningerne på de enkelte generalforsamlingerne. Det er vigtigt, at beslutningsgrundlaget, som begge generalforsamlinger præsenteres for, er helt ens.Kommunen skal præsenteres for planerne med henblik på godkendelse af det nye forsyningsområde for den videreførte vandforsyning.



Information til forbrugerne om 
fakta og økonomi

Generalforsamling og 
ekstraordinær generalforsamling.

.

Godkendelse

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Orientering og den besluttende generalforsamling.Op til den vigtige generalforsamling, hvor beslutningen skal træffes, er det vigtigt at orientere grundigt til andelshaverne enten ved direkte henvendelse, via lokalavisen eller begge dele. Den lokale avis vil ofte have en interesse i at skrive om den forestående begivenhed og årsagerne til denne, samt følgerne af en beslutning. Udnævn derfor gerne en presseansvarlig, som er den eneste der udtaler sig om sammenlægningssagen. Herved undgås misforståelser, som ofte kan opstå når flere udtaler sig om samme sag.Der kan indkaldes til en ordinære eller ekstraordinær generalforsamling afhængig af tidsplanen for sammenlægning. Hvis forslaget vedtages uden af det nødvendige antal fremmødte er til stede, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med det foreskrevne flertal blandt de fremmødte. 



Spørgsmål
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