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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommune vedtar å legge ned Tronstadvann Interkommunale vannverk IKS som selskap.
2. Alle anleggsdeler, fordringer og forpliktelser overføres til Nye Kristiansand med virkning fra
1.1.2020.

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.02.2019
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Kjær (SV) og repr. Daland (FRP) med bakgrunn i fvl §
6e, da de er henholdsvis medlem og varamedlem for representantskapet.
Representantene ble erklært inhabil og fratrådte møtet.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
3. Søgne kommune vedtar å legge ned Tronstadvann Interkommunale vannverk IKS som selskap.
4. Alle anleggsdeler, fordringer og forpliktelser overføres til Nye Kristiansand med virkning fra
1.1.2020.
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Søgne kommune vedtar å legge ned Tronstadvann Interkommunale vannverk IKS som
selskap.

2. Alle anleggsdeler, fordringer og forpliktelser overføres til Nye Kristiansand med virkning
fra 1.1.2020.

Bakgrunn for saken:
Kommunesammenslåing fra og med 1.1. 2020 krever at TIV IKS nedlegges. Etter Lov om
interkommunale selskap § 32 (IKS loven) kreves det enighet mellom deltakerne for å oppløse et
interkommunalt selskap. I den enkelte kommune som er deltaker, må vedtaket om oppløsning treffes av
kommunestyret.

Saksutredning:
Tronstadvann Interkommunale Vannverk (TIV) ble utbygget og satt i drift i 1976. Selve
vannbehandlingsanlegget ligger like vest for Nodeland i Songdalen kommune og forsyner vann til
Søgne og Songdalen og til ca. 2/3 deler av Kristiansand. Total vannproduksjon er rundt 10 millioner m3
(10 milliarder liter) i året.
Vannverket ble i 2004 utvidet til den renseprosess man har i dag. Vannet renses ved at det tilsettes
jernklorid og humusstoffene som felles ut i filter som består av antrasitt, kvartssand og marmor. Før det
leveres til ledningsnettet desinfiseres vannet med UV-bestråling i kombinasjon med klorering.
Tronstadvann Interkommunale Vannverk IKS eies av Kristiansand (85 %), Søgne (9 %) og Songdalen
kommune (6 %). Fordeling av utgiftene skjer ved at hver eierkommune betaler for den vannmengden
kommunen tar ut av anlegget. Vannprisen bestemmes hvert år av vannverkets representantskap.
Selskapet drives etter samme selvkostprinsipp som eierkommunenes vannforsyningsanlegg for øvrig og
har eget selvkostfond.
Den daglige driften forestås av administrasjonen i Kristiansand kommune. Byingeniøren i Kristiansand
kommune fungerer som daglig leder. Arbeidet med administrasjon og tilsyn godtgjøres etter medgått
tid. Det er ingen ansatte i selskapet.
Selskapet er organisert som et IKS. Det vil si at det er organisert i samsvar med kravene i lov om
interkommunale selskaper. Representantskapet er selskapets øverste organ. Representantskapet består
av 5 representanter, 3 fra Kristiansand, 1 fra Søgne og 1 fra Songdalen. Representantskapets
medlemmer velger styre. Dette består også av 5 representanter.
Representantskapet har følgende faste medlemmer:
Arild Birkenes (Leder) Songdalen kommune
Sissel Mosby Nilsen (Nestleder)
Kristiansand kommune
Ole Odd Berge
Kristiansand kommune
Lasse Buvarp
Kristiansand kommune
Per Kjær
Søgne kommune
Styret har bestått av følgende faste medlemmer:
Toril Hogstad
Kjetil Åsen
Kristin Berge Flatnes
Sindre Hellvik
Oscar Lohne

(Leder) Kristiansand kommune
(Nestleder)
Songdalen kommune
Kristiansand kommune
Kristiansand kommune
Søgne kommune

Representantskapet fattet den 27.11.2018 vedtak om at Tronstadvann interkommunale vannverk IKS
(TIV) nedlegges som selskap og at alle fordringer og forpliktelser til selskapet overføres til Nye
Kristiansand med virkning fra 1.1.2020.

Etter IKS loven § 32 kreves det enighet mellom deltakerne for å oppløse et interkommunalt selskap. I
den enkelte kommune som er deltaker, må vedtaket om oppløsning treffes av kommunestyret. Det er
ikke adgang til å delegere avgjørelsen, det vil si at man ikke formelt kan treffe avgjørelsen i
Fellesnemnda for Nye Kristiansand. Avgjørelsen treffes med alminnelig flertall, jf. kommuneloven § 35
nr. 1. Dette innebærer at det første som må gjøres i saken er å melde inn avviklingen som sak til de
ulike kommunestyrene.
Når oppløsningen er godkjent av kommunestyrene, må oppløsning av selskapet godkjennes av
departementet. Departementet kan gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av avviklingen.
Dersom departementet samtykker i oppløsning av selskapet, skal representantskapet til det
interkommunale selskapet straks opprette et avviklingsstyre. Avviklingsstyret velges i utgangspunktet
av representantskapet, jf. lov om interkommunale selskaper § 33.
Selskapets styre trer ut av funksjon når avviklingsstyret er valgt, men det er ingen ting i veien for at
dagens styre kan velges som avviklingsstyre. At hele eller deler av det sittende styre i selskapet velges
som avviklingsstyre er en vanlig praksis i mange tilfeller.
Avviklingsstyret velges med ubestemt tjenestetid, men med en oppsigelsesfrist på tre måneder eller
annen frist som representantskapet eller evt. departementet fastsetter. Avviklingsstyret velger selv sin
leder og nestleder.
Straks avviklingsstyret er oppnevnt, plikter det å sende melding om oppløsningsvedtaket og
oppnevningen av avviklingsstyre til Foretaksregisteret. Det skal fremgå av meldingen at departementet
har godkjent oppløsningen. Foretaksregisteret skal samtidig med at registrering finner sted, kunngjøre
beslutningen i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon og varsle selskapets
kreditorer om at de må melde seg til selskapet innen seks uker fra kunngjøringen.
Avviklingsstyret har myndighet til å foreta de disposisjoner som trengs for å avvikle selskapet. De
representerer også selskapet utad.
I forhold til innkalling og saksbehandlingen i avviklingsstyret gjelder de samme reglene som for det
tidligere styret som står i IKS loven § 11 og 12.
Avviklingsstyret skal etter IKS loven § 34 oppta fortegnelse over selskapets eiendeler og forpliktelser
og gjøre opp balanse med sikte på avviklingen.
Selskapets virksomhet kan fortsettes i den utstrekning avviklingsstyret finner det hensiktsmessig. Det
anbefales for kommunestyrene at selskapet (TIV) fortsetter frem til 31.12.2019, for deretter å overføre
alle anleggsdeler og videre drift av vannverket til Nye Kristiansand fra 1.1.2020.
Det må lages avtaler mellom selskapet og Nye Kristiansand som overfører alle plikter og rettigheter til
fordringer og kreditorer, samt alle avtaler som TIV har med dagens leverandører og tjenesteytere.
Vannverket og tilhørende anlegg vil som helhet inngå i Nye Kristiansand kommunes anleggsportefølje
for vannforsyning. Dette inkluderer også fond.
Krav mot det interkommunale selskapet foreldes etter senest 3 år regnet fra det tidspunkt da selskapets
avvikling ble registrert i Foretaksregisteret.
Fellesnemda behandlet sak om interkommunale samarbeid den 25/9-18, der anbefalingen er å legge ned
Tronstadvann interkommunale vannverk.

Rådmannens merknader:
Ut fra ovennevnte vurderinger anbefaler Rådmannen at selskapet nedlegges.

Vedlegg
1 Møtereferat representantskapet 2018.27.11

TRONSTADVANN INTERKOMMUNALE VANNVERK IKS

PROTOKOLL
Fra representantskapsmøte 27.11.2018

Møtet fant sted på Tronstadvann vannbehandlingsanlegg i Songdalen.
Tilstede
Medlemmer

Navn
Arild Birkenes (leder)
Sissel Mosby Nilsen (nestleder)
Ole Odd Berge
Per Kjær
Hallgeir Oftedal

Kommune
Songdalen
Kristiansand
Kristiansand
Søgne
Kristiansand (varamedlem)

Administrasjonen

Terje Lilletvedt (daglig leder)
Paal Kristensen
Bjørg N Osnes (sekretær)

Kristiansand kommune, tekn. direktør
Søgne Ingeniørvesen, enhetsleder
Kristiansand Ing.vesen, Økonomi

Forfall

Lasse Buvarp
Gunnar Vestøl

Kristiansand
Kristiansand Ing.vesen, Fagleder
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SAK NR
SAK
_______________________________________________________________________
7/ 18

Møteinnkalling.
Møteinnkalling godkjent.
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Møteprotokoll fra styremøte 1704.2018.

Vedtak:

Møteprotokoll fra representantskapsmøte 17.04.2018 godkjent.
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Budsjett 2019 og handlingsplan 2019-2022

Vedtak:

1. Representantskapet for TIV vedtar det fremlagte forslag til drifts-og
investeringsbudsjettet for 2019.
2. Representantskapet for TIV vedtar det fremlagte forslag til
handlingsplan for perioden 2019-2022.
Prosjektene som er oppført i handlingsplanen skal finansieres ved
låneopptak. Lån(ene) som tas opp skal ha en løpetid på 20 år.

TRONSTADVANN INTERKOMMUNALE VANNVERK IKS
3. Prisen for salg av vann til kommunene i 2019 settes til 1,39 kr/m3
4. Representantskapet gir sin tilslutning til anskaffelse av nytt
«toppsystem» fra Malthe Winje.
Kommentar til vedtakspunkt 4:
Begrunnelsen er hjemlet i Forsyningsforskriften §9-3 c.
10/18
Vedtak:

11/18

Nedleggelse av TIV som interkommunalt selskap
1.

Representantskapet for TIV anbefaler at saksfremlegg om
nedleggelse av selskapet oversendes så snart som mulig til
eierkommunene.

2.

Representantskapet for TIV anbefaler at det tas sikte på at selskapet
nedlegges og alle fordringer og forpliktelser overføres til Nye
Kristiansand med virkning fra 1.1.2020.

Eventuelt
Ulovlige fyllinger i Tronstadvann.
Det ble gitt en orientering om oppfølging av de ulovlige fyllingene i
Tronstadvann som nå er fjernet. Videre ble det kort informert om dialog
med grunneier og om prosessen videre med planlegging av reetablering av
en tømmeropptrekksplass iht. skjønn fra 1973. For å komme videre
fortsettes det at berørte grunneiere er enige om plassering av
opptrekksplass, før TIV kan gå videre med planlegging, nødv. søknader og
bygging.
Groheia høydebasseng
Kristiansand kommune har trukket seg fra prosjektet hvor det skal utvikles
en robot for inspeksjon/vedlikehold i fjellbassenger. Bakgrunnen for dette
er at nytt vannverk i Lillesand sannsynligvis kommer tidligere enn antatt og
det gir muligheter for å kunne sette fjellbassengene ut av drift for en lengre
periode. Da vil det være mulig å inspisere og gjøre nødvendig vedlikehold
på konvensjonell måte.
Det arbeides videre med å se på mulighet for å få til inspeksjon av
fjellbassengene og tunnel på TIV med ROV.
Besøk fra skoleklasser
Representantskapet ønsker at vannverket skal få økt besøk fra skoleklasser,
nå når de nye lokalene er bedre tilrettelagt til dette. Administrasjonen
oppfordres å gjøre dette kjent for alle skoler i de tre eierkommunene.
Møteplan 2019.
Planlagte møter i 2019 gjennomføres iht. møteplan for 2018-2019.
Årsmiddag med faglig foredrag 29.01.2019, kl. 18.30
Behandling av regnskap 2018
30.04.2019, kl. 09.00
Mulig ekstramøte
10.09.2019, kl. 09.00
Det vil innkalles til ekstra møte i Representantskapet så snart
eierkommunene har vedtatt nedleggelse av IKS’et.
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Kristiansand 27.november 2018
Representantskapet for Tronstadvann Interkommunale Vannverk IKS

Arild Birkenes
Leder

Sissel Mosby Nilsen
Nestleder

Per Kjær
Medlem

Hallgeir Ofteldal
Varamedlem

Bjørg N. Osnes
Referent

Ole Odd Berge
Medlem

