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SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG  IKS  
 

 

§ 1 Navn 

 

Selskapets navn er Tønsberg Renseanlegg IKS. 

 

 

§ 2 Selskapets deltakere 

 

Selskapets deltakere er: 

 

       Nøtterøy kommune 

       Re kommune 

       Stokke kommune 

       Tjøme kommune 

       Tønsberg kommune 

 

 

§ 3 Hovedkontor 

 

Selskapet har sitt hovedkontor i Tønsberg kommune. 

 

 

§ 4 Selskapets formål 

 

Selskapets formål er å anlegge og drive hovedavløpsledninger med tilhørende pumpestasjoner 

og renseanlegg på en effektiv måte. Anleggene skal drives slik at myndighetenes og 

deltagerkommunenes krav overholdes. 

 

Etter anmodning fra en eller flere av de deltakende kommuner kan selskapet ta på seg 

oppgaver som det er naturlig å utøve. På eget initiativ skal selskapet analysere situasjonen 

innen sin bransje og komme med tilrådninger om nye tiltak eller endringer. 

 

Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og virksomheter og 

kan delta på eiersiden i aksjeselskaper, andre selskapstyper med begrenset deltakeransvar i 

den grad det er lovlig adgang til det, samt andre interkommunale selskaper, når det fremmer 

selskapets formål og eiernes interesser. 

 

 

§ 5 Eierandel og ansvarsfordeling 

 

Kommunene har følgende eierandeler i selskapet: 

 

       Nøtterøy kommune 26,7 % 

       Re kommune 4,1 % 

       Stokke kommune 0,8 % 

       Tjøme kommune 2,3 % 

       Tønsberg kommune 66,1 % 
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Eierandelen er i forhold til den til enhver tid innskutte anleggskapital regnet som sum av 

kronebeløp det året investeringen ble foretatt. 

 

Den enkelte deltaker hefter med hele sin formue for sin aktuelle eierandel av selskapets 

samlede forpliktelser. 

 

 

§ 6 Deltakernes innskuddsplikt 

 

Eierkommunene har ingen særskilt innskuddsplikt.  

 

Eierkommunenes andel av selskapets kostnader innbetales i henhold til ”Særbestemmelser om 

mottak og behandling av avløpsvann”. 

 

Selskapet kan bygge opp egenkapital til nødvendig driftskapital og for gjennomføring av 

investeringer. Egenkapitalen skal stå i forhold til selskapets oppgaver og forpliktelser. 

 
              

§ 7 Representantskapet  

 

Det øverste organ for virksomheten er representantskapet. 

 

Representantskapet skal bestå av 5 medlemmer – et fra hver av kommunene - med hvert sitt 

varamedlem.  

Representantskapets medlemmer og varamedlemmer oppnevnes av de respektive 

kommunestyrer for fire år av gangen og følger kommunevalgperioden. 

  

Kommunene har stemmeandel i forhold til innbyggertallet. Stemmeandelen reguleres en gang 

hvert fjerde år – første gang 01.01.2004. 

 
 

 

§ 8 Representantskapets møte 

 

Representantskapet velger selv sin leder og nestleder. 

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er tilstede.  

Representantskapets beslutninger treffes med alminnelig flertall når unntas endringer av 

selskapsavtalen. Jfr. § 14.  

 

Representantskapets oppgaver: 

 

1. Fastsette resultatregnskap og balanse for foregående regnskapsår 

 

2. Vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår. 

 

3. Årlig vedta selskapets økonomiplan for de fire neste budsjettår. 

 

4. Velge 5 styremedlemmer med personlige varamedlemmer, som velges for 4 år. 

 

5. Velge styreleder og nestleder. 
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6. Velge revisor. 

 

7. Fastsette godtgjørelse til styrets leder og styrets medlemmer og godkjenne 

godtgjørelse til revisor. 

 

8. Låneopptak og pantsettelse av selskapets eiendeler og eiendommer i henhold til 

godkjent selskapsavtale. 

 

9. Vedtak om å avhende fast eiendom eller andre større kapitalgjenstander eller å foreta 

investeringer som er av vesentlig betydning for selskapet. 

 

10. Beslutning om endring av denne selskapsavtalen og særbestemmelser om mottak og 

behandling av avløpsvann treffes av representantskapet i den grad dette ikke strider 

mot selskapsavtalen og lov om interkommunale selskaper. 

 

11. Andre saker som etter lov eller selskapsavtale og særbestemmelser hører under 

representantskapet eller saker som styret ønsker fremlagt i henhold til innkallingen. 

 

 

§ 9 Styret 

 

Selskapets styre skal bestå av 6 medlemmer med like mange personlige varamedlemmer som 

tjenestegjør i fire år. Valg skjer hvert annet år slik at første gang velges tre av medlemmene 

for to år. 

 

Representantskapet velger 5 styremedlemmer med varamedlemmer. 

Ett medlem med varamedlem velges av og blant de ansatte. 

 

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er tilstede. 

 

Styrets beslutning kan treffes med simpelt flertall blant de fremmøtte, men de som stemmer 

for beslutningen må utgjøre mer enn 1/3 av samtlige styremedlemmer. 

 

Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 

 

Selskapets firma tegnes av styrets leder eller i dennes fravær av to styremedlemmer, i begge 

tilfelle sammen med daglig leder eller dennes stedfortreder. 

 

Styrets oppgaver: 

 

1. Ansvar for tilfredsstillende organisering og drift av selskapets virksomhet. 

2. Virksomheten skal drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets 

årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet. 

3. Sørge for at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. 

4. Styret ansetter/sier opp daglig leder og oppretter ansettelseskontrakt. 
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§ 10 Daglig leder 

 

Daglig leder står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet og skal følge de 

retningslinjer og pålegg styret har gitt. 

 

Daglig leder skal minst hver tredje måned, i møte eller skriftlig, gi styret underretning om 

selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling.  

 

 

§ 11 Offentlighet og innsyn 

 

Forvaltningsloven og Offentlighetsloven gjelder for selskapets virksomhet. 

 

 

§ 12 Låneopptak  

 

Representantskapet har adgang til å godkjenne nye låneopptak innenfor en total ramme på kr 

200 mill. Styret har fullmakt til å foreta låneopptaket etter vedtak i representantskapet samt 

godkjenne lånevilkårene. 

 

Selskapets vedtak om å ta opp lån må godkjennes av departementet/fylkesmannen. 

 

Styret eller de/den det delegerer til, får myndighet til å ta opp lån til refinansiering av 

selskapets til enhver tid løpende lån innenfor de avdragsbetingelser som har vært vedtatt ved 

første gangs låneopptak og den saldo som det enkelte lån har ved refinansieringstidspunktet. 

Styret eller de/den det delegerer til får fullmakt til å godkjenne endrede rentebetingelser 

herunder å binde renten på eksisterende lån i hele eller deler av avdragstiden. 

 

 

§ 13 Regnskap og revisjon 

 

Styret har plikt til å etterse at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av 

selskapet. 

 

Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper, og fastsettes av 

representantskapet.  

 

 

§ 14 Endring av selskapsavtalen 

 

Selskapsavtalen kan endres ved 2/3 flertall av stemmene i representantskapet, hvor annet ikke 

er fastsatt i lov eller selskapsavtalen. 

 

 

§ 15 Uttreden 

 

Den enkelte eierkommune kan etter år 2030 si opp sitt deltakerforhold i selskapet og kreve 

seg utløst av dette med ett års skriftlig varsel. Representantskapet eller hver av de øvrige 

deltakerne kan bringe spørsmålet om uttreden inn for departementet innen en måned etter at 



TØNSBERG RENSEANLEGG  IKS 

                                                                                                         6/6                                                                     

selskapet har mottatt melding om uttreden. 

 

 

§ 16 Nye medlemmer 

 

Nye kommuner kan opptas som deltagere i selskapet. Dette krever at alle tilsluttede 

kommuner gir sitt samtykke. 

 

 

 

§ 17 Ikrafttredelse 

 

Tønsberg Renseanlegg IKS er et interkommunalt selskap organisert etter lov om 

interkommunale selskap og er en videreføring av Tønsbergfjordens Avløpsutvalg, tidligere 

organisert etter kommuneloven § 27. 

 

Denne selskapsavtalen er revidert 29.4.2013 og erstatter tidligere avtaler. 

 

 

§ 18 Øvrige bestemmelser 

 

For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldene bestemmelser i lov om interkommunale selskap. 


