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Aftale om sammenlægning af  
 
Galten vandværk og Søballe Vandværk 
 
 

Mellem Galten Vandværk og Søballe Vandværk indgås aftale om, at forbrugerne i Søballe Vandværk 
optages som medlemmer i Galten Vandværk.  

Sammenlægningen, der er aftalt imellem bestyrelserne for de to vandværker, gennemføres under 
forudsætning af, at aftalen bliver endelig godkendt af generalforsamlingen i begge vandværker i forhold til 
vandværkernes vedtægter samt af kommunen. 

 

Sammenlægningen sker på følgende vilkår:   

 

1. Galten Vandværk og Søballe Vandværk sammenlægges den 1. januar 201? således at Galten 

Vandværk bliver det fortsættende vandværk, og Søballe Vandværk nedlægges og medlemmerne 
herfra overgår til Galten Vandværk som fuldgyldige medlemmer af dette selskab. 
Sammenlægningen sker regnskabsmæssigt pr 31. december 201? 

 

2. Der bliver på et passende tidspunkt etableret forsyningsledning imellem de to vandværkers 
nuværende forsyningsområder.   

 

3. Galten Vandværk sørger selv for alle de nødvendige tinglysninger i forbindelse med 
sammenlægningen, og indhenter kommunens accept af sammenlægning.  

 

4. Galten Vandværk overtager alle aktiver og passiver m.v. fra Søballe Vandværk på 

overtagelsesdatoen. Herunder også Søballe Vandværks kartotek over forbrugere og målere samt 

Søballe Vandværks ledningsplaner m.v.  Søballe Vandværk opsiger og nulstiller alle aftaler med 
leverandører og aftalepartnere i den udstrækning disse ikke overtages af Galten Vandværk. 

 

5. Kvaliteten af de nuværende forsynings- og stikledninger vurderes at være ens i begge vandværker 
og indgår derfor ikke i beregningerne. 

 

6. I forbindelse med sammenlægningen sørger Søballe Vandværk selv for afvikling af selskabet, 

herunder også afregning med kreditorer og SKAT. Derudover overføres Søballe Vandværks kapital 
fuldt og helt til Galten Vandværk.  
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7. Finansiering af sammenlægningen, etablering af forsyningledning, opdatering af Søballe Vandværk 
sker dels ud fra SVs likvide kapital på fusionstidspunktet, dels ved at SVs forbrugere fortsætter med 
samme takster som i SVs gældende takstblad for 201? indtil projektet er finansieret. Forskellen 
imellem SVs vandafgifter (fast afgift og m3-pris) og taksterne i GVs godkendte takstblade 
akkumuleres til finansiering af projektet. GV opretter en særlig fusionskonto i sit regnskab, hvor alle 
indtægter og udgifter ifm. projektet konteres. Ved balance på fusionskontoen ophører de forhøjede 
vandafgifter for SVs forbrugere. Regnskab for fusionen fremlægges for SVs forbrugere ved 
projektafslutning. 

 

8. Søballe Vandværks forbrugere får efter fusionen udskiftet vandmåler af GV. Omkostninger herved 
debiteres fusionskontoen. 

 

9. Aftalen betinges af kommunens godkendelse af sammenlægning af forsyningsområderne.                                         

 

 

 

Bestyrelsen for Galten Vandværk   Bestyrelsen for Søballe Vandværk  

 

Den __________________    Den ____________________ 

 

_____________________________  ______________________________ 

 

_____________________________  ______________________________ 

 

_____________________________  ______________________________ 

 

_____________________________  ______________________________ 

 

_____________________________  ______________________________ 

 

 

http://www.galtenvand.dk/

