
Hensigtserklæring mellem 4 vandværker på Midtfalster 

1. Hensigtserklæring mellem Eskilstrup Vandværk (EV), Gundslev Vandværk (GV), Farnæs Vandværk 
(FV) og Torkilstrup-Lillebrænde Vandværk(TLV), til det påtænkte samarbejde og eventuelt 
sammenlægning af de 4 vandværker. 

2. Formålet med hensigtserklæringen er at skabe et udgangspunkt for drøftelserne af en endelig 
aftale mellem EV, GV, FV og TLV. Hensigtserklæringen skaber ikke nogen bindende forpligtelser for 
parterne, hverken udtrykkelig eller stiltiende. 

3. Parterne vil hurtigst muligt og senest om …..?? træffe beslutning om, hvordan de 4 vandværkers 
samlede forsyningsområde, skal forsynes med vand. Indtil da sørger de enkelte vandværker, så vidt 
muligt for vandforsyningen til deres eget forsyningsområde.  

Investeringerne på vandværkerne begrænses til det mest nødvendige, og/eller søger det trængende 
vandværk hjælp til vandforsyningen hos et eller flere af de andre vandværker.  

Investeringer i ledningsnettet følger en plan, der vil være til gavn for det fremtidige større 
samarbejde. Vandværkerne informerer hinanden om de påtænkte investeringer. 

4.  Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående 2 personer fra hver bestyrelse og 1-2 fagpersoner, 
evt. én vandværksfaglig og én økonomifaglig person. 

De 2 bestyrelsesmedlemmer sørger for information til egen bestyrelse, og for at sikre sig mandat 
fra deres bestyrelse til de beslutninger, der træffes i arbejdsgruppen. 

Bestyrelserne informerer selv deres medlemmer/forbrugere. 

5.  Umiddelbart efter indgåelsen af hensigtserklæringen skal parterne i god tro indlede forhandlinger 
om en endelig aftale, der indeholder vilkår, der er sædvanlige for lignende samarbejder.  

Medmindre andet fremgår af den endelige aftale, bærer hver part sine omkostninger i forbindelse 
med forberedelserne og gennemførelsen af en endelig aftale. 

6. Hensigtserklæringen træder i kraft, når den er underskrevet af alle parter, og ophører, når den 
endelige aftale er underskrevet, eller når én eller alle parter skriftligt meddeler, at en 
sammenlægning ikke skal gennemføres. 

7. Eventuelle uenigheder mellem parterne drøftes i fællesskab og evt. med en i fællesskab udpeget 
bisidder. 

 

Underskrift: 

Eskilstrup Vandværk  Gundslev Vandværk 

 

Farnæs Vandværk  Torkilstrup–Lillebrænde Vandværk 


