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§ 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED
1.1. Vandsamarbejdets navn I/S Slangerup Grundvandssamarbejde.
1.2. Slangerup Grundvandssamarbejde er et interessentskab.
1.3. Interessentskabets adresse er I/S Slangerup Grundvandssamarbejde, v/Ole Green, Buresø 10, 3550
Slangerup.
§ 2. DELTAGERE
2.1. Interessentskabets deltagere er I/S Jørlunde By Vandværk, Andelsselskabet Jørlunde Østre
Vandværk, HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) Vand København A/S, A.m.b.a.
Slangerup Vandværk og Andelsselskabet Sundbylille Vandværk. HOFOR Vand København A/S
repræsenteres af HOFOR A/S.
Interessentskabets geografiske afgrænsning fremgår af kortbilag 1.
2.2. Som yderligere interessenter kan optages ethvert alment vandværk eller andre lovlige indvindere,
der deler indvindingsopland med et af interessentskabets medlemmer (kortbilag 1). Optagelsen sker
efter godkendelse på et repræsentantskabsmøde. Optagelsen sker desuden under forudsætning af
vedkommende tilsynsråds/Indenrigsministeriets eller anden relevant myndigheds godkendelse i
nødvendigt omfang.
§ 3. FORMÅL
3.1. Interessentskabet er etableret med henblik på samlet varetagelse af og fordeling af udgifterne til
kortlægning, overvågning og beskyttelse af de vandressourcer, som interessenternes anlæg indvinder
fra eller i fremtiden kan forventes at indvinde fra, samt at varetage andre aktiviteter, der har til formål
at forebygge eller afhjælpe forsyningsproblemer forårsaget af kvaliteten af de nævnte vandressourcer.
Interessentskabet kan i denne forbindelse bl.a.
opspore kilder til forurening, lokalt eller i indvindingsoplandet,
opstille indsatsplaner med prioritering af indsatsen,
indgå dyrkningsaftaler og etablere samarbejde med landboorganisationerne herom,
indgå aftaler til sikring af grundvandsdannelsen,
etablere samarbejde om forsyningsberedskab,
forestå indsats over for forureningskilder, herunder oprydning af forurenede grunde som
supplement til den øvrige offentlige indsats og boringssløjfninger
formidle lokal information om grundvandsbeskyttelse,
gennemføre kortlægning med henblik på prioritering og gennemførelse af indsatsen
gennemføre foranstaltninger med henblik på at genoprette en forureningsramt vandindvinding
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andre lokale projekter efter behov, herunder delvis finansiering af sådanne projekter.
Under opfyldelsen af formålet skal interessentskabet tilstræbe et nært samarbejde med myndighederne
i kommunen og embedslægeinstitutionen.
Dette samarbejde hindrer ikke de enkelte interessenter i på egne vegne og for egen regning at
gennemføre foranstaltninger med ovennævnte formål.
§ 4. KAPITALGRUNDLAG
4.1. Ved underskrivelsen af denne vedtægt foretager hver interessent et engangskapitalindskud, som
indsættes på en fælles konto.
4.1.1. Kapitalindskuddets størrelse fastsættes af repræsentantskabet. Kapitalgrundlagets størrelse
baserer sig på de respektive vandværkers oppumpede vandmængder i Frederikssund Kommune.
Kapitalgrundlaget finansieres via vandprisen, jfr. vandforsyningslovens § 52a.
4.2. Interessenterne er ejere af interessentskabets aktiver i forhold til den aktuelle ejerandel.
Bestyrelsen sikrer en hensigtsmæssig placering af de indestående midler.
4.3. En interessents andel i interessentskabets aktiver kan ikke belånes, tjene som grundlag for
eksekution fra særkreditorers side, afhændes eller på nogen anden måde være genstand for faktiske
eller retlige dispositioner uden samtlige interessenters samtykke.
§ 5. DRIFTSBIDRAG
5.1. Interessentskabets økonomiske drift skal hvile i sig selv (jfr. herved princippet i lovens § 52 a).
5.2. Interessentskabets aktiviteter finansieres af årlige bidrag, der indbetales af interessenterne
senest den 1. februar. Ved forsinket betaling betales morarenter med sædvanlig
rentelovs-rente.
Størrelsen af de årlige bidrag fastsættes af repræsentantskabet på grundlag af de vedtagne
aktiviteter og dertil svarende budget. Medmindre der i de enkelte tilfælde er særlig anledning til at
anvende en anden fordelingsnøgle, skal de årlige bidrag indbetales i forhold til hver interessents
indvindingstilladelser pr. 1. januar i driftsåret
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§ 6. HÆFTELSESFORHOLD
6.1. Interessenterne hæfter solidarisk i forhold til tredjemand.
6.2. I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter hver interessent i det forhold, der fremgår
af fordelingsnøglen i § 4.
§ 7. INTERESSENTSKABETS LEDELSE
7.1. Repræsentantskabet er interessentskabets øverste myndighed.
7.2. Repræsentantskabet består af en repræsentant for hver interessent. Øvrige repræsentanter for
interessenterne kan deltage i repræsentantskabsmøder.
7.3. Repræsentantskabet holder 1 ordinært årligt møde i april.
7.4. Bestyrelsen indkalder repræsentantskabet med 4 ugers varsel. Med indkaldelsen til det ordinære
repræsentantskabsmøde følger en foreløbig dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fastsættelse af det årlige bidrag.
4. Godkendelse af det af bestyrelsen og revisor underskrevne regnskab.
5. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår.
6. Valg af intern revisor (for et år ad gangen) og bestyrelse (i lige år).
7. Valg af ekstern statsautoriseret revisor (i lige år).
8. Forslag fra repræsentanter.
9. Eventuelt.
Forslag, herunder forslag til aktiviteter, jfr. § 3, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage
før det ordinære repræsentantskabsmøde, og skal udsendes med endelig dagsorden senest en
uge før mødet.
7.5. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen skønner det fornødent, eller
når mindst en interessent til bestyrelsen indgiver skriftlig begæring herom, ledsaget af forslag
til dagsorden. Indkaldelse til repræsentantskabsmødet skal ske senest 2 uger efter, at bestyrelsen
har modtaget begæring som nævnt i første punktum. I ekstraordinære tilfælde kan der af
bestyrelsen indkaldes med en uges varsel.
7.6. Repræsentantskabet er beslutningsdygtig, når to tredjedele af repræsentanterne er tilstede på
mødet. Dog skal alle repræsentanterne være til stede i tilfælde af væsentlige vedtægtsændringer eller
forhøjelse af bidraget. Alle beslutninger træffes i enighed på mødet, jf. dog §11. Der kan stemmes ved
skriftlig fuldmagt til et andet medlem af repræsentantskabet.
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7.7. Der føres protokol over forhandlingerne på repræsentantskabsmøderne, der underskrives af
dirigenten og formanden.
§ 8. BESTYRELSEN
8.1. Den daglige ledelse af interessentskabet sker ved bestyrelsen. Bestyrelsen består af fem
medlemmer valgt blandt medlemmerne af repræsentantskabet. To medlemmer af bestyrelsen skal være
repræsentanter fra HOFOR A/S og tre bestyrelsesmedlemmer fra de øvrige interessenter. HOFOR A/S
udpeger selv selskabets to bestyrelsesmedlemmer. De tre øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges blandt
de øvrige medlemmer af repræsentantskabet for 2 år ad gangen, idet to bestyrelsesmedlemmer er på
valg i lige år og et medlem er på valg i ulige år, ligesom der kan vælges en suppleant for disse.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Formands-, kasserer- og sekretærposterne fordeles mellem
medlemmerne. Bestyrelsesmøder holdes efter formandens bestemmelse, eller når 3
bestyrelsesmedlemmer ønsker dette.
8.2. Bestyrelsen skal sikre, at Frederikssund Kommune løbende orienteres om
vandværkssamarbejdets arbejde. Bestyrelsen skal desuden sikre, at vandværkssamarbejdets
delindsatsplan og handlinger er i overensstemmelse med den gældende indsatsplan for Frederikssund
Kommune eller dele heraf.
8.3. Der føres referat over bestyrelsesmøderne.
8.4. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er repræsenteret på mødet. Alle
beslutninger foretages i enighed. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem af
bestyrelsen.
8.5. Formanden for bestyrelsen kan honoreres. Repræsentantskabet fastsætter beløbets størrelse.
Honorarets betales i lige store månedlige rater. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er ulønnede.
Dokumenterede udgifter kan refunderes. Der kan antages lønnet medhjælp, hvis repræsentantskabet
skønner dette nødvendigt.
§ 9. TEGNINGSRET
Interessentskabet tegnes af formanden for bestyrelsen og et bestyrelsesmedlem i forening eller
af 3 andre bestyrelsesmedlemmer i forening.
§ 10. BUDGET OG REGNSKAB
10.1. Regnskabsåret er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen og indtil 31. december
1999.
10.2. Interessentskabets budgetter, budgetforslag og budgetoverslag m.v. samt regnskaber udarbejdes
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under iagttagelse af bestemmelserne i denne vedtægt.
10.3. Regnskabet revideres af den interne revisor, og den statsautoriserede revisor foretager en udvidet
gennemgang af regnskabet.
§ 11. UDTRÆDEN
11.1. Enhver af interessenterne er berettiget til med 6 måneders varsel til den 1. januar at opsige sin
deltagelse i interessentskabet.
11.2. Såfremt en interessent væsentligt misligholder sine forpligtelser over for interessentskabet eller
udviser en holdning eller adfærd, der på væsentlig måde virker hindrende for at interessentskabets
aktiviteter og formål, således som beskrevet i formålsparagraffen, kan komme til udførelse, kan den
pågældendes deltagelse i interessentskabet bringes til ophør af de øvrige deltagere. Sådan beslutning
kræver enighed blandt de øvrige interessenter.
Ved væsentlig misligholdelse kan deltagelsen bringes til ophør uden varsel, mens opsigelsen i
øvrigt kan gennemføres med 1 måneds varsel.
11.3. Ved en interessents udtræden udbetales dennes andel af interessentskabets nettoformue. Andelen
opgøres som den udtrædende interessents forholdsmæssige andel af interessenternes samlede indskud
til interessentskabet.
§ 12. OPLØSNING AF INTERESSENTSKABET
12.1. Når der på repræsentantskabet er truffet beslutning om opløsning af selskabet, optager
interessenterne forhandling med henblik på at opnå en rimelig aftale om løsning af de økonomiske og
tekniske problemer, der måtte opstå som følge af interessentskabets opløsning.
12.2. I tilfælde af selskabets opløsning af en hvilken som helst grund, forestår bestyrelsen eller en af
repræsentantskabet udpeget likvidator, at interessentskabets aktiver realiseres, og at den herved
konstaterede fortjeneste med fradrag af gæld m.v., respektive det herved konstaterede tab, fordeles
mellem interessenterne i forhold til deres samlede indskud.
§ 13. FORELÆGGELSE FOR MYNDIGHEDERNE
13.1. Vedtægterne og eventuelle senere ændringer heri forelægges til godkendelse for vedkommende
tilsynsråd/Indenrigsministeriet eller anden relevant myndighed i nødvendigt omfang.
13.2. Vedtægter forelægges ressortministeren i det omfang dette følger af de til enhver tid
gældende regler i vandforsyningslovgivningen.
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§ 14. TVISTER
14.1. Interessenterne er enige om, at enhver tvist i videst mulig omfang forsøges bilagt ved forhandling.
14.2 Kan tvisten ikke løses ved forhandling mellem interessenterne indbyrdes, og følger en anden
løsningsmodel ikke af lovgivningen, herunder den kommunale styrelseslov eller vandforsyningslovgivningen, skal uenigheden søges løst ved forhandling ledet af en neutral opmand efter
“Regler for behandling af sager gennem Dansk Forligsnævn”.
14.3. Ved sådanne forhandlinger skal parterne enes om en neutral opmand. Kan parterne ikke nå til
enighed herom, overlades valget af opmand til Dansk Forligsnævn.
14.4. Er tvistens parter ikke nået til enighed to måneder efter valget af opmand, kan tvisten indbringes
for de almindelige domstole.
§ 15. IKRAFTTRÆDEN
15.1. Vedtægterne trådte i kraft den 13. april 2000 på det stiftende repræsentantskabsmøde, herefter
revideret på repræsentantskabsmødet den 14. april 2005, på repræsentantskabsmødet d. 2. november
2006, ekstra ordinært repræsentantskabsmøde den 7. juni 2007, på repræsentantskabsmødet den 30.
april 2009, på repræsentantskabsmødet den 28. april 2011, på repræsentantskabsmødet den 24. april
2014, på repræsentantskabsmødet den 27. april 2017 samt på repræsentantskabsmødet den 3. juni 2020.

____________________________
I/S Jørlunde By Vandværk

_____________________________
Andelsselskabet Jørlunde Østre Vandværk

_____________________________
A.m.b.a. Slangerup Vandværk

____________________________
HOFOR A/S

__________________________
Andelsselskabet Sundbylille Vandværk
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Kortbilag 1
I/S Slangerup Grundvandssamarbejde
Interessentskabets geografiske afgræsning inden for Frederikssund Kommune

