SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS
§ 1 Navn
Tønsberg Renseanlegg IKS er et interkommunalt selskap som har sitt hovedkontor i
Tønsberg kommune. Selskapets deltakere er kommunene Re, Færder og Tønsberg.
§ 2 Selskapets formål
Selskapets formål er å motta og behandle avløpsvann og slam.
Selskapet kan ta på seg oppgaver som det er naturlig å utøve i tråd med hovedformålet.
Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med andre og/eller inneha eierandeler i andre
selskaper dersom dette følger som en naturlig del av virksomheten.
§ 3 Eierandel
Deltakerne har følgende eierandeler i selskapet:
Re kommune
6%
Færder kommune
24 %
Tønsberg kommune
70 %
Eierandelen er i forhold til den til enhver tid innskutte anleggskapital regnet som sum av
kronebeløp det året investeringen ble foretatt.
§ 4 Rettigheter og plikter
Deltakerne har ingen særskilt innskuddsplikt.
Deltakernes andel av selskapets kostnader skal baseres på tilførte forurensningsmengder og
vannmengder og innbetales i henhold til eieravtalen.
Selskapet har plikt til å behandle de avløpsmengder og slammengder som kommer fra
deltakerne.
§ 5 Representantskapet
Representantskapet skal bestå av 3 medlemmer som har 1 stemme hver. Det velges ett
medlem med hvert sitt varamedlem fra hver av deltakerne. Medlemmet som er oppnevnt av
Tønsberg kommune er representantskapets leder.
§ 6 Styret og daglig leder
Selskapets styre skal bestå av 5 medlemmer som velges for 2 år. Representantskapet velger
4 styremedlemmer etter forslag fra valgkomite som er utpekt av representantskapet. Ett
styremedlem velges av og blant de ansatte.
Styret skal fastsette og ajourføre etiske retningslinjer og påse at selskapet drives i tråd med
eiernes felles interesser.
Selskapet ledes av en daglig leder som følger de retningslinjer og pålegg som styret gir.
Selskapets firma tegnes av styrets leder eller i dennes fravær av to styremedlemmer, i begge
tilfelle sammen med daglig leder eller dennes stedfortreder.
§ 7 Regnskap og låneopptak
Regnskap føres etter kommunale regnskapsprinsipper.
Selskapet kan ta opp lån innenfor en total ramme på kr 200 mill.
§ 8 Endring av selskapsavtalen og eieravtalen
Endring av selskapsavtalen krever likelydende vedtak i kommunestyret hos alle deltakerne.
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Endringer i eieravtalen vedtas av representantskapet og krever enstemmig vedtak. Alle
endringer i eieravtalen skal rapporteres særskilt til alle deltakerne.
§ 9 Ikrafttreden
Denne avtalen gjelder fra 1.1.2019

Dato for vedtak i kommunestyrene:
Re kommune
Færder kommune
Tønsberg kommune

23.10.2018
31.10.2018
7.11.2018
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