
§ 14 Oppløysing av føretaket. 

Framlegg til oppløysing av føretaket må vera 

kome inn til styret innan 1. juli. Framlegget 

skal deretter handsamast på første ordinære 

årsmøte.  

Det årsmøtet som gjer vedtak om oppløysing 

skal velja eit avviklingsstyre på 5  

-fem- medlemmer. 

Føretakets medlemmer har rett til å få 

utbetalt sine andelsinnskot dersom det er 

midlar i føretaket etter at det har dekket sine 

forpliktingar. Medlemmene har ikkje krav på 

å få utbetalt renter på andelsinnskotet eller 

medlemskapitalkonti. 

Gjenvarande midlar utover dette skal tilfalla 

dei som er medlemmer på 

oppløysningstidspunktet. Fordelinga av 

midlane skal skje på grunnlag av deira 

omsetning, dvs vassavgift, innbetalt til 

føretaket det siste året. 

 

Status fra avviklingsstyret i Vikebygd vassverk   Vik, 25.10.2015 

På sist årsmøte ble det enstemmig vedtatt å avvikle Vikebygd Vassverk S/A og søke kommunen om å 

overta. Det har blitt gjort og vi er i avsluttende fase mot kommunen vedr. en overtakelse. Formelt vil 

kommunen overta driften og anlegget 1.11.2015 og økonomisk vil det settes strek 31.12.2015.  

Det har vært en konstruktiv og god prosess med kommunen. 

Detaljer har blitt avklart og mange praktiske detaljer har blitt 

drøftet. En av tingene som har vært oppe til diskusjon er dette 

med utløsning av andeler. Med referanse til vedtektene §14 

framkommer det at andelsinnskudd kan utbetales dersom det er 

midler til det. Kommunen har fra første stund vært kritiske til 

dette punktet og referert til avvikling av andre vannverk i 

kommunen og sagt at slik praksis ikke har vært gjennomført, men 

at kommunen har overtatt alle aktiva og passiva fra en gitt dato. 

Dette har vært et prinsipp kommunen ikke ville vike fra. Når det 

videre ikke finnes midler er dette en ikke-sak og det vil derfor ikke 

skje noen tilbakebetaling til de som har andelsbrev.  

En annen ting som ble diskutert var vedr. gjennomføring av ny 

planlagt trase ved Vossaplasset eller ikke. Etter noen runder med 

kommunen ble det enighet om at dette skulle gjøres. Videre 

forhandlinger førte fram til en avtale med Sandsgård anlegg og 

prosjektet ferdigstilles i disse dager. Noe opprydding og isåing vil 

skje senere.   

Vikebygd vassverks 46-årige historie går dermed over i 

historiebøkene og på vegne av styret vil det rettes en stor takk til 

alle som har vært med og bidratt opp igjennom alle årene.  

 

Mvh Avviklingsstyret; Ola Harald Alne, Helge Meyer Eide, Per Vik, Geir Rasmussen og Rolf Julsrud. 


