
  

Kontrakt om sammenlægning af Spjellerup vandværk og Store Torøje – Smerup 
vandværk 

 

1. Aftalens parter 

Store Torøje - Smerup Vandværk 

Spjellerupvej 28 b 

4640 Faxe 

 

Og 

 

Spjellerup Vandværk 

Spjellerupvej, matr. 4I 

4653 Karise 

 

 

(Herefter samlet kaldet Parterne) 

 

2. Baggrund for aftalen 

Parterne er blevet enige om, at Store Torøje – Smerup Vandværk skal overtage forsyningen af kunder, der i 
dag er tilsluttet Spjellerup Vandværk. Overtagelse af forsyningen af de tilsluttede kunder sker ved en 
overdragelse af aktiver og passiver samt rettigheder og forpligtelser nævnt i denne aftale. 

Konkret og med virkning fra den 01-07-22 overtages fra de øvrige parter samtlige disse selskabers aktiver 
og passiver. I henhold til de foreliggende reviderede og godkendte årsrapporter for 2021 for disse 
selskaber, hvorefter disse opløses. 

Kommunen orienteres om overtagelsen. 

Sammenlægningen gennemføres under forudsætning af, at aftalen bliver endeligt godkendt af 
generalforsamlingerne i Spjellerup Vandværk og STS (Store Torøje-Smerup vandværk), i overensstemmelse 
med vandværkets vedtægter.  

 

3. Overtagelsestidspunktet  

Parterne er enige om, at overtagelsen nævnt i punkt 2 skal ske med virkning fra den 01-07-22 



 

 

 

4. Aktiver og forpligtelser, der er omfattet af overtagelsen 

 

4.1. Hovedanlæg, distributionsanlæg og stikledninger 

Spjellerup Vandværk overdrager med aftalen de eksisterende forsynings- og stikledninger frem til de 
enkelte slutkunder.  

 

4.2. Fast ejendom (grunde og bygninger) 

Spjellerup Vandværk overdrager ikke med aftalen ejendomsretten til al fast ejendom, som Spjellerup 
Vandværk har adkomst til – tillige med bygninger beliggende på sådanne ejendomme.  

 

4.3. Boringer 

Boringer forefindes ej 

 

4.4. Målere og målerbrønde mv. 

Spjellerup Vandværk overdrager med aftalen ejendomsretten til installerede vandmålere tillige med 
målerbrønde og afspærringsanordninger mv. etableret på de tilsluttede ejendomme. 

 

4.5. Trykforøgeranlæg 

Trykforøgeranlæg forefindes ej 

 

4.6. Deklarationer 

Spjellerup Vandværk indtræder i Store Torøje – Smerup Vandværks rettigheder i henhold til tinglyste 
skøder og/eller deklarationer vedrørende ledninger, trykforøgere og boringer mv. etableret på privat 
grund. 

 

4.7. Kunder 

Store Torøje – Smerup Vandværk overtager forsyningspligten for samtlige tilsluttede kunder, som 
overtages med denne kontrakt pr. overtagelsesdagen, jf. punkt 3. 

 



4.8. Øvrige aktiver omfattet af overtagelsen 

Store Torøje - Smerup overtager herudover alle øvrige anlægsaktiver og samtlige omsætningsaktiver, som 
fremgår af Spjellerup Vandværks udarbejdede afslutningsbalance. Denne fremlægges på 
generalforsamlingen. 

 

4.9. Bogførte gældsforpligtelser og tilgodehavender 

Store Torøje - Smerup overtager herudover bogførte gældsforpligtelser og tilgodehavender, der fremgår af 
den reviderede overtagelsesbalance, der udarbejdes forud for overtagelsesdagen. 

 

5. Forpligtelser, der er omfattet af overtagelsen  

 

5.1. Forsyningspligt og ansvar efter vandforsyningsloven 

Indtil overtagelsestidspunktet nævnt i punkt 3, bærer Spjellerup Vandværk som hidtil det juridiske ansvar 
for vandforsyningen til de tilsluttede kunder, herunder men ikke begrænset til ansvaret for 
forsyningssikkerhed, vandkvalitet og opfyldelse af forsyningspligten i selskabets forsyningsområde. 

  

6. Årsafregningen for 2022 

Spjellerup Vandværk forestår på baggrund af en måleraflæsning hos kunderne en slutafregning for 
perioden fra sidste årsafregning frem til overtagelsesdagen på de hidtidigt gældende vilkår i 
overensstemmelse med Spjellerup Vandværks regulativ og takstblad. 

 

7. Rettigheder og forpligtelser, der ikke overtages 

 

7.1. Leverandøraftaler 

Store Torøje – Smerup Vandværk indtræder ikke i indgåede aftaler mellem Spjellerup Vandværk og 
leverandører.  

 

7.2. Levering af vand på særlige betingelser eller rabataftaler 

Store Torøje – Smerup Vandværk indtræder ikke aftaler om levering af vand på særlige betingelser – 
herunder rabataftaler, henstandsaftaler mv. med tilsluttede kunder. 

 

7.3. Aftaler om fremtidige tilslutninger 



Store Torøje – Smerup Vandværk indtræder heller ikke i aftaler med endnu ikke tilsluttede kunder, uanset 
om disse foreligger i skrift eller mundtlig form, som er indgået før den 01-07-22.  Hvis endnu ikke tilsluttede 
kunder ønsker tilslutning til vandforsyningen efter overtagelsestidspunktet, vil dette ske i henhold til Store 
Torøje – Smerup Vandværks regulativ og takstblad. 

 

7.4. Tvister 

Store Torøje – Smerup Vandværk indtræder ikke i tvister eller retssager, som er opstået vedrørende 
vandforsyningen før overtagelsestidspunktet. Hvis der foreligger sådanne tvister, kan dette indebære, at 
nærværende aftale bortfalder i sin helhed, se nedenfor under punkt 9.5. 

 

7.5. Likvidation af nuværende selskab 

Spjellerup Vandværk og dette selskabs bestyrelse er ansvarlig for at sikre, at vandværket drevet i 
selskabsform likvideres i henhold til de gældende regler herfor. 

Likvidationen skal ske efter overtagelsesdagen. 

 

8. Vederlag 

Efter overtagelsen sker afregning efter taksterne i Store Torøje – Smerup Vandværks takstblad.  

Eventuelle skattemæssige konsekvenser for Spjellerup Vandværk er efter overdragelsen Store Torøje – 
Smerup vandværk uvedkommende. 

 

9. Betingelser for overdragelsen 

Er kun relevant når det forsættende vandværk er omfattet af vandsektorloven og det er Store Torøje – 
Smerup Vandværk ikke. 

 

10. Store Torøje – Smerup Vandværks overtagelse af kundeforhold 

 

10.1. Kundeforholdets overgang 

Fra den 01-07-22 overgår aftaleforholdet med kunderne i Spjellerup Vandværks forsyningsområde til Store 
Torøje – Smerup Vandværk 

 

10.2. Fremtidig regulering af vandforsyningen til de tilsluttede kunder 

Store Torøje – Smerup Vandværks gældende regulativ danner grundlaget for det fremtidige 
forsyningsforhold til kunderne.  



 

10.3. Afregning og takster fra overtagelsen 

Fra den 01-07-22 overgår de tilsluttede kunder i Spjellerup Vandværks forsyningsområde til at blive 
afregnet for vandforsyningsydelser mv. i henhold til Store Torøje – Smerup Vandværks til enhver tid 
gældende takstblad. 

 

10.4. Fremtidig forsyning efter overtagelsestidspunktet – herunder udbedring af ledningsnet mv. 

Store Torøje – Smerup Vandværk påtager sig efter overtagelsesdagen pligten til at forsyne og servicere 
kunderne i Spjellerup Vandværk på tilsvarende vis som øvrige kunder i Store Torøje – Smerup Vandværk. 

Såfremt Spjellerup vandværk ikke er færdig med sløjfning af gammel vandtank, samt etablering af 
ringforbindelse på smerupvej, påtager Store Torøje - Smerup vandværk sig færdiggørelsen af arbejderne. 

 

10.5. Den fremtidige bestyrelse. 

Den siddende bestyrelse på sammenlægnings-tidspunktet fortsætter arbejdet frem til næste ordinære 
generalforsamling. 

 

10.6. Vandværkets fremtidige navn.  

Bestyrelserne er enige om at vandværkets fremtidige navn er Store Torøje-Smerup vandværk. 

 

11. Tvistløsning 

Hvis der skulle opstå tvister om forståelsen af denne aftale, skal sagen forsøges forligt via mediation med 
en mediator udpeget af parterne i fællesskab. 

Hvis ikke tvisten kan løses ved mediation, skal sagen indbringes for domstolene af den part, der mener at 
have et krav. 

 

12. Underskrifter  

Sted og dato:     Sted og dato: 

 

 

Tegningsberettiget for Spjellerup Vandværk  Tegningsberettiget for STS Vandværk   

 


