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REMIDT
Bra på kort sikt, avgjørende på lang sikt
- sammen om framtidas avfallsløsninger.

• For miljøet: Framtidas krav til materialgjenvinning fordrer nye og effektive
avfallsløsninger. Gjennom økt volum kan vi ta i bruk ny teknologi som gir
ønsket miljøgevinst.
• For kundene: Vi skal få mest mulig ut av renovasjonsgebyret. Et stort
selskap kan drives mer effektivt enn tre mindre. Bedre tjenester og
kundetilpasset tilbud – alt til selvkost
• For ansatte: Vi skal være en attraktiv arbeidsgiver med trygge, lokale
arbeidsplasser og kompetente medarbeidere. Sammen skal vi bygge større
kompetansemiljø for alle våre ansatte og kunder.
• For eiere: Med innovative og bærekraftige løsninger skal vi sikre lokal
verdiskaping med fremtidsrettede arbeidsplasser. Miljøutfordringer skal
løses i et sirkulært perspektiv.
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1 BAKGRUNN OG STATUS
1.1 Bakgrunn
Samfunnet er i endring. Både nasjonale og internasjonale myndigheter påvirker vår hverdag. Blant annet
gjennom strengere krav til å gjenbruke avfall som ressurs og råstoff i ny produksjon. Avfallsmarkedet er
globalt, som også påvirker oss lokalt. I tillegg er det også et sterkt miljøfokus i samfunnet som påvirker
renovasjonsbransjen mer enn mange andre bransjer. Derfor ligger framtida i å bli et miljøselskap som kan
svare på forventningene i samfunnet.
Innbyggerne er i endring. I tråd med samfunnsutviklingen forventer innbyggerne bedre løsninger, bedre
tilbud og sterkere miljøfokus. Dette påvirker vår hverdag i renovasjonsbransjen, og krever at vi hele tiden
strekker oss mot å gi innbyggerne det de vil ha. Kunden i fokus er ikke lenger et begrep forbeholdt
detaljvarehandelen, det griper også inn i vårt arbeid. God kommunikasjon og stort kundefokus er
vesentlig for å være med på den utviklingen innbyggerne forventer.
Teknologien er i endring. Det skjer fort og det krever både kompetanse og store volum i produksjonen for
å forsvare helt nødvendige investeringer, både for samtida og framtida. Teknologien trekker bransjen mot
heldigitaliserte, selvbetjente løsninger for kundene, mer avansert utstyr knyttet til transport og logistikk,
og ikke minst ny teknologi for sortering av avfall, for å unngå at den viktige ressursen som avfallet utgjør,
kommer på avveie.
Ansatte er i endring. Det knyttes store forventninger til medarbeiderne, og medarbeiderne stiller krav om
gode utviklingsmuligheter, oppdatert kompetanse og nye utfordringer. Som aktør i renovasjonsbransjen
må vi sørge for at medarbeiderne til enhver tid har den gode og fagspesifikke kompetansen som
samfunnet, innbyggerne og miljøet krever. Gode arbeidsmiljø krever medarbeidere med fokus på
kunnskapsdeling og rom for egen kompetanseutvikling med trygge arbeidsplasser.
Kommuner og interkommunale selskaper er i endring. Små kommuner eller renovasjonsselskap vil ikke
alene kunne bære de investeringene som trengs for å ta hensyn til de endringene vi står foran. Derfor
søker NIR, HAMOS og Envina å danne et nytt selskap, for å ta hensyn til disse og for å være proaktive i
utviklingen. Dette vil gi et selskap med mer enn dobbelt så mange innbyggere, som vil bli det nest største i
Midt-Norge. Det vil bli et sterkt miljøselskap sør i Trøndelag og på Nordmøre.

1.2 Status
Med dette bakteppet, innledet HAMOS, NIR og Envina sonderingssamtaler, hvor det ble sett på om det
var grunnlag for et tettere samarbeid enn fra sak til sak. Ut av dette kom det en intensjonsavtale mellom
HAMOS og NIR, som ble undertegnet i august 2018. Envina tiltrådte samme avtale i april 2019. Dette
dokumentet bygger videre på rammene lagt i intensjonsavtalen. Intensjonsavtalen er vedlagt.
Utredningen av et felles innovativt miljøselskap viste kjapt potensiale. Et slikt felles selskap ventes å få
større muskler og være bedre rustet for de utfordringene som kommer i framtiden.

Side 3 av 24
Side 5 av 64

1.3 Dagens organisering
Selskapene NIR, HAMOS og Envina er alle interkommunale selskaper innenfor avfallssektoren, men har
forskjellige funksjoner og organisering. Der hvor HAMOS og Envina ivaretar eierkommunenes samlede
ansvar innenfor gjenvinningssektoren, er NIR eierkommunenes kompetansesenter. HAMOS har i dag 11
eierkommuner, NIR har 9 eierkommuner og Envina har 2 eierkommuner.
HAMOS, med sitt samlede ansvar for renovasjon og tømming av slamavskillere, praktiserer lik tjeneste til
lik pris i alle sine eierkommuner. Det vil si at hente- og bringeordningene er like i alle kommunene, det er
en gjenvinningsstasjon i hver kommune og all kundeservice blir behandlet internt i HAMOS. Denne
samordningen har blitt jobbet med siden 1995, da HAMOS ble opprettet.
NIR på sin side er eierkommunenes kompetansesenter innenfor avfallssektoren. Selskapet er ansvarlig for
innkjøp og kontraktsoppfølging, samordner informasjonen og holdningsskapende arbeid blant
innbyggerne, samt har ansvaret for nedstrøms avsetning av de ulike avfallsfraksjonene. Resten av
renovasjonsordningene drifter kommunene selv. De 9 eierkommunene har alle litt forskjellige løsninger,
avtaler og organisering.
Envina har også totalansvaret for sine eierkommuners renovasjonsordninger, men ikke håndtering av
slamavskillere. Selskapet har like innsamlings- og bringeordninger i sine kommuner, og driften foregår i
egenregi. Det er gjenvinningsstasjoner i begge kommunene. Envina har en egen bruktbutikk i Melhus
sentrum. Samordningen mellom løsningene har Envina jobbet med siden oppstarten i 2004.
Område
Antall ansatte
Eiere

Organisatoriske
funksjoner

HAMOS
35
Orkdal, Hemne,
Snillfjord, Agdenes,
Surnadal, Rindal,
Meldal, Hitra, Frøya,
Skaun, Rennebu
Har alle funksjoner
internt i selskapet

Gjenvinningsstasjo
ner
Leveringspris
gjenvinningsstasjon
Forskrift

11(1 i hver
kommune)
Fri levering

Innbyggertall

51 361 (01.01.2019)

Normalabonnement
Antall fraksjoner
hentet

3 437,50 (2019 inkl
moms)
3

Felles forskrift

NIR
5 + ca. 70 i kommunene
Kristiansund, Smøla, Aure,
Halsa, Averøy, Sunndal,
Oppdal, Tingvoll, (Rauma)

Envina
19
Melhus, Midtre Gauldal

NIR:
Innkjøp
Rådgivning
Kommunikasjon
10(11)

Har alle funksjoner internt i
selskapet

NIRkommunene:
Drift
Servicetorg
Forvaltning

3

Varierer fra fri levering til
betaling for alle fraksjoner

Betaling for usortert og
treverk, ellers fri levering

Hver kommune har egen
forskrift
54 510 (01.01.19) (61 997
med Rauma)
3 364,- (2019 inkl moms)

Felles forskrift

4/3

3

22 649 (01.01.2019)
3 597,- (2019 inkl moms)
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1.4 Målbilde
I innledende diskusjoner mellom NIR og HAMOS, og senere Envina, ble de overordnede målene ved et
felles selskap identifisert. Følgende målsetninger er satt for det nye selskapet.

Selskapet skal bidra til å skape merverdi for hver enkelt kunde og samfunnet rundt.
Mål
Kompetansebygging

Sikre trygge, lønnsomme og framtidsrettede arbeidsplasser

Optimalisere drift

Beste praksis, effektivisering – skape merverdi

Redusere risiko

Økonomisk, personellmessige, kvalitet, beredskap

Forbedret omdømme

Kunder, eierne, ansatte

Økt attraktivitet

Ansatte, leverandører, behandlingsanlegg, samarbeidspartnere m.fl.

•

For miljøet
Innfri og videreutvikle miljøambisjonene til kundene og eierne.
• Oppfylle miljøkrav og målsetninger fra myndigheter.
• Ta i bruk ny teknologi for å oppnå miljøgevinster.

For kundene
• Økt kvalitet gjennom mer robuste
fagmiljø og moderne hjelpemidler.
• Stordriftsfordeler som vil komme
kundene til gode gjennom en begrenset
økning i avfallsgebyret.

For eierne
• En avfallstjeneste som ligger under
landsgjennomsnittet på gebyrnivå, og er
bedre på kvalitet. Vinn-vinn for både
kunder og miljøet.
• Sørger for at eierkommunene har et
avfallsselskap som andre vil samarbeide
med, slike at man oppnår beste praksis i
større regioner.
• Være en effektiv og rasjonell organisasjon,
som driver med kontinuerlig forbedring,
slik at abonnentene ikke har et høyere
gebyr enn nødvendig.

For ansatte
• Et større kompetansemiljø som gjør at
man kan tiltrekke seg og beholde
kompetente medarbeidere.
• Bedre kompetanse innen forskjellige
deler av avfallsbransjen, samtidig som
man har lokal forankring.

For regionen – området alle eierkommunene
dekker
• Styrke regionens konkurransekraft.
• En sterk, lokal aktør som leverer god
kvalitet.
• God lokalkunnskap og nærhet til kundene.
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1.5 Potensiale for synergieffekter og stordriftsfordeler
I et nytt selskap vil det være potensiale for synergieffekter og stordriftsfordeler kontra dagens
organisering. Her er en oversikt over de viktigste områdene.
Område:

Stordriftsfordel:

Organisasjon

Færre dublerte funksjoner i selskapene og kommunene

Drift

Effektivisering av drift og forbedrede renovasjonsløsninger
Trenger ikke ta hensyn til kommunegrenser
Bedre logistikk - høyere fyllingsgrad under transport, bedre utnyttelse av
ruter
Mulighet for hospitering på tvers av lokasjoner, noe som bidrar til
kunnskapsoverføring mellom gjenvinningsstasjoner

Utvikling

Slipper utvikling av dublerte og mangedublerte systemer og teknologier

Innkjøp

Større innkjøp som gir bedre avtaler

IKT

Lavere lisenskostnader der hvor det er per program (mindre der det er per
lisens)

Kommunikasjon

Lik informasjon kan sendes ut til flere, men blir bare laget en gang

Materialgjenvinning

Økt materialgjenvinning til en lavere pris da store investeringer kan gjøres i
fellesskap
Større ressurser gjør det mulig å være i forkant av utviklingen og tilby nye
gjenvinningsløsninger tidligere
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2 ARBEIDETS FORM
Etter at intensjonsavtalen ble signert 27.08.2018 ble det konstituert en styringsgruppe bestående av:
•

Representantskapsledere for de to selskapene

•

Styreledere

•

Nestleder i styrene

•

Daglig ledere

•

Kommunalsjef i Kristiansund kommune

•

Tillitsvalgt Fagforbundet fra HAMOS

•

Plasstillitsvalgt Fagforbundet fra NIR-kommunene

•

Tillitsvalgt NITO fra NIR

På nyåret 2019 kom det også med:
•

Hovedverneombud i Kristiansund kommune

•

Hovedtillitsvalgt Fagforbundet fra Kristiansund kommune

•

Hovedverneombud i HAMOS

•

Plassverneombud i HAMOS

Etter Envinas tiltreden til intensjonsavtalen i april 2019 kom det også til representanter derfra. Disse er:
•

Daglig leder i Envina

•

Styreleder i Envina

•

Representantskapsleder i Envina

•

Tillitsvalgt i Fagforbundet i Envina

Fra da av utgjorde styringsgruppa totalt 20 personer.
Første styringsgruppemøte ble holdt 27.08.18. Her ble det gitt fullmakt til de daglige lederne i selskapene
å utrede og arbeide med hvordan det nye selskapet skal se ut. Det ble avgjort at de skulle beskrive seks
hovedområder av organisasjonen: organisering og ledelse, avfallsløsninger og driftsform, kvalitet- og
utviklingsarbeid, kommunikasjon og kundeservice, anskaffelser og kontraktsoppfølging, og eierskap og
eierstyring. I dette arbeidet ble det involvert medarbeidere i organisasjonene som har disse områdene
som sine daglige virker. Disse seks gruppene er omtalt som arbeidsgruppene. Mandatet til
arbeidsgruppene var å bruke sin kjennskap til organisasjonene og dagens modeller, for å anskueliggjøre
hvordan den nye organisasjonen burde se ut, basert på erfaring og trender i bransjen og i verden forøvrig.
Denne rapporten er en oppsummering av det styringsgruppa og arbeidsgruppene har diskutert. Sammen
har det kommet fram en anbefaling til hvordan det nye selskapet bør organiseres og vist gevinster ved en
slik organisering. Tilslutt følger en oppsamling av ulike risikoområder som arbeidet har identifisert.
Arbeidsgruppenes arbeid og forslag har fungert som et diskusjonsunderlag for styringsgruppa, og de har
samlet kommet fram til denne rapporten.
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3 OPPSUMMERING AV ANBEFALING
I løpet av utredningen har det kommet klart frem at det er fordelaktig for både kunder, miljøet, ansatte,
eiere og regionen at NIR, HAMOS og Envina og deres eierkommuner danner et nytt, felles selskap. Det nye
selskapet skal legge opp driften slik at det blir det ledende renovasjonsselskapet i landet. Dette skal kunne
sees igjen i kundetilfredshet, materialgjenvinningsgrad og renovasjonsgebyr. For å nå disse målsetningene
skal selskapet fokusere på å ha god organisering, drift, utvikling, kommunikasjon, innkjøp og eierstyring.
Anbefalingen fra styringsgruppa er at det dannes et felles selskap, ReMidt IKS, som får totalansvaret for
eierkommunenes lovpålagte forplikter med renovasjon og tømming av slamavskillere. Selskapet
organiseres som et interkommunalt selskap etter Lov om interkommunale selskaper, da dette er en god
balansegang mellom selskapets utviklingsbehov og politikernes styring. Selskapet tildeles enerett på
håndtering av husholdningsavfall og delegeres begrenset forvaltningsmyndighet.
Det nye selskapet vil kunne utvikle og standardisere tjenestene i hele området. Dette gjøres gjennom å ha
kunden i fokus, samtidig som man vil dra nytte av stordriftsfordeler. Det skal bygges videre på styrkene i
dagens selskaper. Oppgaver som i dag utføres i egenregi skal fortsatt utføres i egenregi eller utvidet
egenregi. Selskapet skal ha en desentralisert struktur, som innebærer at ansvar for enkelte oppgaver blir
ivaretatt ved dedikerte avdelingskontor. En slik administrativ organisering forutsetter felles IT-plattform.
I driften av selskapet skal det arbeides med økt tilgjengelighet for kundene på tjenestene selskapet tilbyr.
For de ansatte skal det fokuseres mer på HMS, og selskapet skal satse på ny teknologi.
For selskapet vil økt tilgjengelighet på tjenester, holdningsskapende arbeid og kundeservice være viktige
grunnpilarer. Selskapet skal være til for kundene i eierkommunene, og ha en tydelig profil i området.
For å bli et ledende renovasjonsselskap er kvalitet- og utviklingsarbeid avgjørende. Dette vil være
nødvendig for å bevege selskapet mot framtida. Ved å samle alle eierkommunene i ett selskap vil man
kunne muliggjøre dette raskere, da man i fellesskap vil ha større ressurser enn hver kommune alene. For å
sikre kvalitet og miljømessighet i alle ledd skal selskapet ISO-sertifiseres.
Selskapet vil kjøpe inn mange tjenester, og dette skal gjøres på en god måte. Et større fellesskap vil ha
bedre mulighet for å profesjonalisere innkjøpsprosessene. Som et IKS skal selskapet ta særlig ansvar i
disse prosessene for å bedre miljø og sosiale forhold.
Selskapet ønsker bevisste eiere, og det er derfor vesentlig at hver kommune har en eierstrategi for
selskapet. Dette er spesielt viktig i forhold til rolle- og forventningsavklaringer med selskapet. Selskapet
skal legge til rette for at eierne skal kunne utøve en god eierstyring. ReMidt skal også ha en klar
eierstrategi overfor sine datterselskaper.
Påfølgende side viser en punktvis oppsummering av hva styringsgruppa anbefaler som hovedelementer
inn i det nye selskapet. I beskrivelsen av hvert av arbeidsområdene er dette mer detaljert beskrevet.
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Arbeidsområde
Organisering og ledelse

Selskapet skal
… organiseres etter lov om interkommunale selskaper
… ha en desentralisert struktur
… fortsette å utføre de tjenestene som i dag utføres i
egenregi. Ingen ansatte skal miste jobben som følge av
omorganiseringen

Avfallsløsninger og driftsform

… ha totalansvaret for eierkommunenes plikter innen
renovasjon og tømming av slamsavskillere
… ha likt tjenestetilbud til alle innbyggerne i området
… oppfylle stordriftsfordeler innen planlegging og drift
… være en god arbeidsgiver som er opptatt av de ansattes
forhold og utviklingsmuligheter
… teste og ta i bruk ny teknologi i drift

Kvalitet- og utviklingsarbeid

… være ledende på kvalitet- og utviklingsarbeid i bransjen
… ha skybasert IKT som muliggjører for desentralisert
organisering
… ISO-sertifiseres

Kommunikasjon og kundeservice

… ha god kundeservice
… være tilgjengelig og troverdig i sin kommunikasjon mot
kundene
… ha tilbud om undervisning i klasserom og bedriftsbesøk
… være spesielt gode på kundeservice
… bygge en sterk merkevare og et godt omdømme
… være en tilrettelegger for holdningsskapende arbeid

Anskaffelser og kontraktsoppføling

… bli en mer profesjonell innkjøper
… kjøpe tjenester der det ikke er formålstjenlig å utføre dem i
egenregi
… legge til rette for små og mellomstore bedrifter
… bidra til innovasjon og utvikling gjennom anskaffelser
… ha fokus på sosiale forhold, miljø- og kvalitetsmål i sine
anskaffelser
… bli bedre på oppfølging av inngåtte kontrakter

Eierskap og eierstyring

… legge til rette for at eierne skal komme med føringer og
forventninger til selskapet
… ha en klar eierstrategi overfor datterselskaper
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4

ORGANISERING OG LEDELSE
Overordnet formål for organisering og ledelse:

ReMidt skal bygges og tuftes på den kompetanse og det verdigrunnlaget som allerede finnes i de
samarbeidende selskapene.
Hovedaktivitet:

Etablere et nytt, innovativt, framtidsrettet og kostnadseffektivt miljøselskap.

4.1 Gevinster
For miljøet
• Større potensiale
for å bedre miljøet
over et større
område
•Bedre
forutsetninger for
å nå miljøkravene

For kundene
•Et nytt selskap vil
gi en helhetlig
tjeneste til
kundene både
hjemme og på
hytta

For eierne
•Stordriftsfordeler
•Fordeler risiko ved
investeringer
mellom flere eiere
•Mer robuste
funksjoner, som
ikke blir like
sårbare og
avhengig av
enkeltpersoner

For ansatte
•Større fagmiljø
•Forbedret
rekruttering

For regionen
•Et handlekraftig
avfallsselskap som
setter regionen på
kartet i bransjen
•Bidra til en
bærekraftig og
attraktiv region

4.2 Beskrivelse av organisering og ledelse i selskapet
Det meste av informasjonen om selskapet fremgår av Selskapsavtalen som vedlagt. Punktene under er en
utdyping av hvilke avveiinger som er tatt underveis i diskusjonene.

Selskapet

Selskapsform
o Ved organisering som interkommunalt selskap har selskapet nok
autonomi til å arbeide for å oppfylle materialgjenvinningsmålene,
samtidig som organisasjonsformen sørger for demokratisk styring
av selskapet gjennom representantskapet. Det er den
selskapsformen som tilrettelegger for best eierstyring.
o Mer demokratisk styring i et IKS enn i et AS.
Konklusjon: Selskapet forankres i lov om interkommunale selskaper, som
avtalt i intensjonsavtalen.
Styresammensetning
Det nedfelles i selskapsavtalen at det skal være 7 styremedlemmer, herav 2
ansattevalgte. Det er viktig med et handlekraftig styre, og det fordrer at
det ikke er for mange representanter. For videre utgreing, se vurdering i
«Notat fra Advokat Hanne S. Torkelsen 29.02.19», side 12-13. Instruks til
valgkomitéen utarbeides for å sikre kompetanse og geografisk spredning.
Se vedlagt utkast til instruks for valgkomiteen.
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Eierfordeling

Deltakernes eier- og ansvarsandel
Ved oppstart vil eierandelene i selskapet være som følger:
Aure kommune 2,8 %
Averøy kommune 4,6 %
Frøya kommune 3,9 %
Heim kommune 4,8 %
Hitra kommune 3,9 %
Kristiansund kommune 18,9 %
Melhus kommune 12,8 %
Midtre Gauldal kommune 4,8 %
Oppdal kommune 5,4 %
Orkland kommune 14,0 %
Rennebu kommune 1,9 %
Rindal kommune 1,6 %
Smøla kommune 1,7 %
Skaun kommune 6,4 %
Sunndal kommune 5,5 %
Surnadal kommune 4,6 %
Tingvoll kommune 2,4 %

Eierandelen er foreslått justert etter hvert kommune- og
fylkestingsvalg. Dette sørger for at hver kommune har likt
ansvar per innbygger. En annen form er å bare justere ved
inntreden og uttreden av kommuner. Dette kan derimot slå
uheldig ut hvis noen kommuner har veldig vekst eller nedgang.
Konklusjon: Eierandelen fastsettes etter folketallet i
deltakerkommunene og justeres ved årsskiftet etter hvert kommuneog fylkestingsvalg.
Representantskapet og dets sammensetning:
Selskapets representantskap skal være sammensatt med
minimum én representant fra hver av eierkommunene jfr. IKSloven § 6. For hver representant skal det være to personlige
vararepresentanter i prioritert rekkefølge. Dette for å sørge for
at det alltid møter en representant fra hver kommune.
Medlemmene av representantskapet har stemme etter sin
kommunes eierandel i selskapet. Alternativt kan store
kommuner ha flere representanter, mens små har en, og hver
representant har en stemme. Siden selskapet vil få et tosifret
antall eiere, er det ønskelig at hver av eierne bli enige i sine
respektive kommuner før sakene behandles i
representantskapet. Det anbefales derfor at
representantskapet stemmer etter eierandel.
Konklusjon: Det stemmes etter eierandel i representantskapet.
Ved oppstart skal det være avtalt en verdsettelse av eiendelene til alle
eieren, slik at kommunene bidrar likt etter folketall. Se for øvrig
dokument om Konsernstruktur, verdivurdering og eierandeler.
Ansattemedvirkning

Styrerepresentasjon:
Viser til § 10 i Lov om interkommunale selskaper som fastsetter de
ansattes rett til representasjon i styret. Krav til minimum 2
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ansattevalgte med personlige varamedlemmer, hvis virksomheten
har over 50 ansatte.
Arbeidsmiljøutvalg:
Viser til arbeidsmiljølovens § 7-1, alle virksomheter med minst 50
ansatte har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg.
Arbeidsgiver og arbeidstaker skal være representert med like mange
representanter. Flest mulig ulike grupper innen virksomheten bør
være representert. Utvalget skal ha minimum fire medlemmer.
Bedriftshelsetjeneste skal være representert i utvalget.
Bedriftshelsetjenesten skal være et rådgivende og uavhengig organ,
og representere både arbeidsgiver og arbeidstakersiden.
Bedriftshelsetjenesten har ikke stemmerett.
Vernetjenesten:
Det er viktig for selskapet å ha en fungerende vernetjeneste i alle
ledd i organisasjonen. Dette skal gjøres ved å bygge videre på det
beste av vernetjenesten i selskapene og kommunene i dag.
Forvaltningsoppgaver

Det foreslås å delegere avgrenset forvaltningsmyndighet til selskapet.
Kommunens myndighet etter lokale renovasjons- og slamforskrifter
delegeres til selskapet, med unntak av kommunestyrets myndighet om
fastsetting av gebyrer. Dette for å sikre likebehandling av kunder i hele
selskapets område. Det er også viktig for selskapet å ha kontroll over
abonnementsregister for en mest mulig effektiv tjeneste.
Enkeltvedtak som fattes i medhold av delegert myndighet, kan påklages
etter forvaltningslovens bestemmelser. Dette betinger et eget
klageorgan, fordi innbyggerne kan oppleve ulik behandling av like saker
hvis en velger en modell med lokale klagenemder. Derfor foreslås det å
ha egen klagenemd i selskapet.
Konklusjon: Forvaltningsmyndighet delegeres til selskapet som også har
sin egen klagenemd.

Daglig ledelse og
administrativ
organisering

Styret i det nye selskapet rekrutterer og ansetter daglig leder.
Føringer for den administrative organiseringen utarbeides. Ingen
ansatte skal miste jobben som følge av dannelsen av ReMidt, hverken i
dagens selskaper eller i kommunene. Oppmøteplassen for de ansatte vil
være lik som i dag. Dannelsen av ReMidt er en
virksomhetsoverdragelse, noe som er regulert av arbeidsmiljøloven
kapittel 16.
Selskapets arbeidsgiverorganisasjon vil være KS Bedrift.
Heltidsstillinger i NIR-kommuner overføres som hovedregel til
selskapet. For deltidsstillinger diskuteres det med hver kommune hva
som er hensiktsmessig. Noen steder vil det være aktuelt å kjøpe
stillingsprosenter av kommunene.
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Selskapets administrasjon vil være fordelt på minst tre lokasjoner,
Kristiansund, Melhus og Orkanger.
o En desentralisert administrasjon forutsetter felles IT-plattform
m.m.
Driftsorganisasjonen vil organiseres slik at tjenestetilbudet til
innbyggerne kan videreutvikles på en effektiv måte, både for de ansatte
og kundene.
o Ved fordeling av framtidige oppgaver skal det vektlegges og
bygges videre på de forskjellige styrkene som allerede finnes i
de tre selskapene og kommunene.
Lønns- og arbeidsvilkår
o Selskapets ansatte på ulike lokasjoner skal ha like vilkår.
o Lønns- og arbeidsvilkår harmoniseres slik at unødvendige
forskjeller mellom kommunene og selskapet unngås.
o Tariffavtalen til ReMidt vil være «Hovedtariffavtalen for
konkurranseutsatte bedrifter». Ansatte som overføres fra
kommune til selskapet vil derfor få en ny tariffavtale.
Selskapet skal ha lærlinger til enhver tid, innen blant annet
transportfagene, gjenvinningsfaget og kontorfaget.
Selskapet skal gå foran med godt eksempel når det gjelder godt og
inkluderende arbeidsmiljø i egne organisasjon. Det skal spesielt legges
til rette for ulike arbeidsmarkedstiltak, blant annet gjennom egne
samarbeidsavtaler med vekstbedrifter.
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5

AVFALLSLØSNINGER OG DRIFTSFORM
Overordnet formål for avfallsløsninger og driftsform:

Selskapet skal ivareta eierkommunenes samlede ansvar innen avfallssektoren.
Hovedaktivitet:
Selskapet skal være et fullintegrert selskap, som leverer alle tjenestene til innbyggeren knyttet til
renovasjon.

5.1 Gevinster
For miljøet

For kundene

For eierne

For ansatte

For regionen

•Distribusjon av
beste praksis over
et større
geografisk område,
med større
avfallsmengder
•Når materialgjenvinningsmålet
raskere med større
avfallsmengder og
mer kompetanse

•Økt kompetanse i
kundeservice
•Økt tilgjengelighet
av tjenestetilbudet
•Lavere kostnader
for samme
tjeneste
•Standardisering av
ordninger

•Kvalitetsforbedringer, samt
stordrifts-fordeler,
slik at de totale
tjenestene blir
bedre per
gebyrkrone
•Profesjonell
organisasjon i alle
ledd

•Et større
kompetansemiljø
innen avfallsfagene
•Mer interessante
arbeidsoppgaver
•Motiverende å
arbeide for et
selskap som vil
være best i klassen

• Fungerende
avfallsmarked i
regionen
•Næringslivet tilbys
gode løsninger
•Skape nye og
opprettholde
lokale
arbeidsplasser

5.2 Beskrivelse av avfallsløsninger og driftsform i selskapet
Premisser for avfallsløsninger og driftsform som lagt i intensjonsavtale
Ivaretar eierkommunenes lovpålagte forpliktelser innen avfallssektoren:
• Helintegrert selskap med delegert forvaltningsmyndighet og kontroll på hele verdikjeden.
• Tjenester som utføres med egne ansatte skal videreføres i egenregi eller utvidet egenregi.
• Sette ut på anbud der det er formålstjenlig og det eksisterer et fungerende marked.
Ivareta selskapenes og kommunenes løpende avtaler og forpliktelser i avfallssektoren.

Føringer for driftsmodell
Likt tjenestetilbud til abonnentene i alle eierkommunene
Understøtte eiernes klima- og miljøtiltak, samt gjøre tiltak i egen drift
Nå nye nasjonale krav til materialgjenvinning
Utstrakt bruk av teknologi, slik at det kan bidra til optimal drift
Etter Forurensningsloven skal det være en differensiert gebyrmodell som stimulerer til ønsket adferd
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Henteordninger

Gjenvinningsstasjon

Omlasting

Behandling

Organiseringen av henteordninger skal gjøres på en logistikkmessig optimal måte.
o Det skal tas i bruk elektronisk henteregistrering.
o Logistikk-kompetanse skal bygges internt, slik at den kan forbedres
kontinuerlig uten begrensende kontrakter.
o Legge til rette for mer nabodeling, slik at man får færre dunker, med mer
avfall i hver.
Samordning og lik praktisering av renovasjonsforskriften skal være et fokusområde.
Arbeide for bedre HMS for ansatte som arbeider med henteordninger.
Henteordning for husholdning – bestrebe like god eller bedre servicegrad som i dag.
Henteordning skal innebefatte lovpålagte og ønskede fraksjoner, som f. eks:
o Papp- og papir
o Glass- og metallemballasje
o Plastemballasje
o Matavfall
o Restavfall
Henteordning for hytter i tettbebygde strøk vil ha tilsvarende fraksjoner, men annen
tømmefrekvens enn husholdning.
For andre hytter er det returpunkt med full kildesortering.
Avfallstaxi skal tilbys i hele området.
Minimum en gjenvinningsstasjon i hver kommune som hovedregel.
Tilrettelegge for økt tilgjengelighet for både husholdning, fritid og næring:
o Lørdagsåpne gjenvinningsstasjoner
o Lengre åpningstider
o Utrede selvbetjente gjenvinningsstasjoner for optimal drift og bedre service
Jobbe med kontinuerlig forbedring på alle gjenvinningsstasjoner:
o Optimalisere bemanning
o Organisere stasjonene for høyest mulig materialgjenvinningsgrad
o Finne gode måter å skille husholdnings- og næringskunder på
Praktisere fri levering på gjenvinningsstasjoner for husholdningskunder:
o Videre kan det være aktuelt å utrede registrering av leverte mengder fra
hver enkelt kunde, men det fordrer at man finner et enkelt system for
registrering, slik at kost/nytte blir optimalisert.
Legge til rette for gode løsninger for ombruk:
o Utrede døgnåpne løsninger for ombruk
o Finne gode måter å måle ombruk på
Sikre optimale omlastingsløsninger for både økonomi og miljø, slik at
stordriftsfordeler oppnås:
o Forbedre ruteplanlegging
o Legge til rette for komprimering der det er hensiktsmessig
Utrede mulighet for sentral ettersortering av grovavfall for høyere
materialgjenvinningsgrad.
Jobbe for kontinuerlig forbedrede nedstrømsløsninger.
Sette miljø foran økonomi der det gir høy miljøgevinst.
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6 KVALITETS- OG UTVIKLINGSARBEID
Overordnet formål for kvalitets- og utviklingsarbeid:

Selskapet skal være blant de ledene selskapene på kvalitet- og utviklingsarbeid
Hovedaktivitet:
For å møte eiernes og kundenes framtidige forventninger skal selskapet ha fokus på kvalitet- og
utviklingsarbeid

6.1 Gevinster
For miljøet
•Fremoverlente
løsninger som gir
høyere
materialgjenvinni
ngsgrad

For kundene
• En moderne
renovasjonstjeneste med
kundevennlige
løsninger

For eierne
•God utnyttelse av
gebyret
•Et renovasjonsselskap rigget for
framtiden
•Et grundig
kvalitetsarbeid
med fokus på
prosedyrer og
rutiner vil kunne
hindre kostbar
feilretting

For ansatte

For regionen

•Følelse av å jobbe
i et moderne
miljøselskap
•Utvikling av
arbeidsprosesser
for bedret
arbeidsmiljø,
både psykososialt
og fysisk

• En pådriver og
mulig samarbeidspartner for andre
aktører i regionen
når det gjelder
utvikling

6.2 Beskrivelse av kvalitets- og utviklingsarbeid i selskapet
ReMidt skal være i forkant av bransjen. Selskapet skal være med på å utvikle beste praksis (BAP). Dette
skal utføres internt i organisasjonen og i samarbeid med andre.
Arbeidet som utføres skal gagne kvaliteten, miljøet, HMS og økonomi, helst flere av disse.

Område:
IKT

Beskrivelse:
Det nye selskapet må ha en felles IT-infrastruktur. Dette er helt avgjørende.
Denne må være skybasert, slik at man kan jobbe distribuert på flere lokasjoner.
Må gi mulighet for standardiserte integrasjoner, uten bindinger til
fagsystemleverandører.
Integrert datainnsamling:
o Slik at det kan lages gode nøkkeltall
o Slik at fagsystem kan utveksle informasjon
Ta i bruk mest mulig hyllevare innen IT, som flere leverandører tilbyr, for
fleksibilitet.
Bruk av fagsystem etter beste felles praksis.
Felles intranett for kommunikasjon og selskapskultur i sky.
Elektronisk ruteregistrering.

Kvalitet

Selskapet skal ha et felles sett med rutiner og prosedyrer.
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Utvikling/prosjekt

Selskapet skal arbeide med kontinuerlig forbedring i hele organisasjonen på drift,
kvalitet, miljø og HMS.
Den kontinuerlige forbedringen skal følges opp med dynamiske nøkkeltall basert
på data fra drift og økonomi.
Selskapet skal ISO-sertifiseres etter ISO9001 og ISO14001, samtidig som det skal
jobbes med å sertifiseres etter ISO45001.
Miljø-og kvalitetssystem skal innføres i hele organisasjonen.
Selskapet skal være et innovativt miljøselskap, som tar i bruk ny teknologi når
dette fører til kvalitet- eller produksjonsforbedringer:
o Automatisere og digitalisere flest mulig av manuelle prosesser.
o Arbeide for flest mulig selvbetjeningsløsninger, som oppleves som enkle
for kundene.
Søke samarbeid og finansiering for utviklingsprosjekter og kompetanseutvikling
Ha piloteringer i noen deler av selskapet på utviklingsprosjekter, for å deretter
spre det i organisasjonen.
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7 KOMMUNIKASJON OG KUNDESERVICE
Overordnet formål for selskapets kommunikasjon og kundeservice:
ReMidt skal være spesielt god på kommunikasjon med innbyggeren og på tjenestekvalitet.
Hovedaktivitet:
Kommunikasjonskanalene skal være lett tilgjengelig og gi pålitelig og troverdig informasjon om selskapets
ulike tjenester. Selskapet skal kjennetegnes ved høy grad av kundeservice og gode, selvbetjente løsninger.

7.1 Gevinster
For miljøet
•Mer
holdningsskapende
arbeid vil gi bedre
kildesortering
•Stordriftsfordeler gir
mulighet for bedre
tjenester med mer
materialgjenvinning
•Flere digitale
tjenester gir mindre
papirforbruk

For kundene
•Bedre kundeservice
24/7
•Flere selvbetjente
løsninger
•Bedre tilgjengelighet

For eierne

For ansatte

For regionen

•Mer fornøyde og
opplyste innbyggere
•Lik pris for lik tjeneste
uanhengig av hvilken
kommune eierne
representerer
•Økonomiske
besparelser som følge
av digitalisering og
stordriftsfordeler,
kommunikasjonsmateriale må lages
bare en gang.

•Mer kompetanse på
kundebehandling
•Del av et større
arbeidsmiljø med mer
kompetanse
•Mulighet for å gå mer
i dybden
•Flere hender og
hoder å fordele
arbeidet på gir større
samlet kapasitet

•En tydeligere stemme
regionalt og nasjonalt

7.2 Beskrivelse av kommunikasjon og kundeservice i
selskapet
Basert på erfaringer fra de tre selskapene i dag, er det god grunn til å tro at et større selskap vil gi flere
positive ringvirkninger når det gjelder kommunikasjon og kundeservice.
Område:
Kommunikasjon og
kundeservice 24/7

Beskrivelse:
o Kommunikasjonen med innbyggerne skal gjøres med utgangspunkt i digitale
plattformer. Selskapet skal etterstrebe troverdighet, tilgjengelighet, åpenhet
og tydelighet.
o Chatrobot skal benyttes til å besvare spørsmål utenfor kontortid. Roboten
jobber med utgangspunkt i selskapets informasjon på egne nettsider.
o Selvbetjente løsninger for innbyggerne. I dette ligger blant annet å bygge
opp «Min side» som informasjonskanal i størst mulig grad.
o Ta i bruk digital postkasse (eks. DigiPost, SvarUt) som det foretrukne
alternativet ved brevutsendelse, men være behjelpelig for kunder som ikke
er digitale.
o Utvikle en brukerportal, en «Min side», som skal være oversiktlig og lett å
finne frem på. Her vil det være mulig å ha oversikt over abonnementet, samt
at det skal legges opp til skjema for søknader, spørsmål og tilbakemelding.
o Utvikle kunde-app med funksjonalitet for varsling av tømmekalender,
pushvarsling og annen relevant informasjon. Ses i sammenheng med
utvikling av «Min side».
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Holdningsskapende
arbeid

o Bygge opp et godt pedagogisk opplegg til bruk i skoler. Opplegget skal være
basert på kompetansemålene i læreplanverket. Skoler skal ha tilbud om
både undervisningstilbud i klasserommet og bedriftsbesøk ved den lokale
gjenvinningsstasjonen.
o Nettsider og sosiale medier skal være prioritert kommunikasjonskanal i det
holdningsskapende arbeidet rettet mot innbyggerne.
o Selskapet skal fungere som en koordinator og motivator for frivillige krefter
som arbeider mot forsøpling.

Kundeservice og
kundesenter

o Kunden skal få svar på sin henvendelse fra kompetente og serviceorienterte
medarbeidere. Selskapet skal prioritere korte svarfrister uansett
kommunikasjonsplattform. Kunder som ønsker personlig kontakt fremfor
selvbetjente løsninger, skal få det.
o Det skal utarbeides en standard for kundeservice og -behandling som ligger
til grunn for alle henvendelser fra kunder.
o Ansatte med daglig arbeid i driftsavdelinger skal gjennomføre intern
skolering i behandling av kunder. Alle besøkende ved gjenvinningsstasjoner
skal forlate området med et positivt inntrykk.
o Det skal gjennomføres regelmessige kundeundersøkelser som en del av
selskapets kontinuerlige forbedringsarbeid. Tilbakemeldinger fra
innbyggerne skal tas hensyn til i arbeidet med å gjøre det lett for kundene å
utføre ønskede handlinger.
o Selskapet skal delta i og hevde seg blant de beste i nasjonale
kundetilfredshetsmålinger.
o Selskapet skal være en tydelig stemme i bransjen, både regionalt og
nasjonalt.
o Selskapet skal være en synlig og en tydelig aktør i lokale og regionale
medier.
o Det er vesentlig at ansatte føler identitet og eierskap i selskapet.
Omdømmebygging foregår døgnet rundt.
o Merkevaren (navn og visuelt uttrykk) som det nye selskapet representerer
skal være kjent for innbyggerne.

Merkevare- og
omdømmebygging
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8 ANSKAFFELSER OG KONTRAKTSOPPFØLGING
Overordnet formål anskaffelser og kontraktsoppfølging:
ReMidt skal stille tydelige krav ved innkjøp og følge opp leveransene.
Hovedaktivitet:
Selskapet skal bestrebe seg alltid på å gjøre gode anskaffelser og følge opp inngåtte kontrakter.

8.1 Gevinster
For miljøet
• Utarbeide
kompetanse på
innkjøp som
fokuserer på
miljøaspekter
• Kan prøve ut nye
miljøvennlige
løsninger i deler av
selskapet

For kundene

For eierne

•Innkjøp som har fokus
på miljø, effektivitet,
kvalitet og lokalt
næringsliv bidrar til
en god avfallstjeneste
og et godt nærmiljø

• Stordriftsfordeler i et
større selskap
•Sammen blir vi en
sterkere stemme i
forhold til
leverandører og
samarbeidspartnere
som Sesammen
•Større på
spesialkontrakter,
f.eks farlig avfall

For ansatte
• Det vil bli et større
fagmiljø innen
anskaffelser og
kontraktsoppfølging.
Noen kan ha dette
som hovedoppgave

For regionen
•En kompetent
innkjøper som bidrar
til at små og
mellomstore
bedrifter får økt
konkurransekraft
•Mer ryddige
kontrakter for
kontraktspartnere i
regionen

8.2 Beskrivelse av anskaffelser og kontraktsoppfølging i
selskapet
Et nytt og større selskap vil kunne føre til en profesjonalisering av innkjøpsfunksjonen. Dette er et ønske
fra både dagens selskaper og kommuner, da det settes stadig større krav til mer effektive og
samfunnsansvarlige innkjøp.
•
•
•
•

Innkjøp av eksterne tjenester og produkter skal gjøres når det ikke er formålstjenlig å utføre det i
egenregi.
Mer dedikerte ressurser til anskaffelser og kontraktsoppfølging for en mer profesjonalisert
funksjon.
Arbeide fram en systematikk for prosessen, fra anbud, kontraktsinngåelse, kontraktsoppfølging
og evaluering.
Bidra til utvikling av offentlig anskaffelser, for mer samfunnsansvar, miljøansvar og økonomi:
o Alene og i samarbeid med FoU-miljø og andre selskap

Område:
Anskaffelser

Beskrivelse:
o Selskapet skal være en kompetent bestiller som vekter pris, kvalitet- og
miljøaspekter, og som legger til rette for innovasjon i anskaffelsene.
o Potensial for å forenkle, forbedre og effektivisere offentlige anskaffelser
gjennom digitalisering skal utnyttes.
o Selskapet skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig
effektiv ressursbruk basert på forretningsmessighet og likebehandling.
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o Selskapet skal utarbeide oversiktlige og enkle anbudsdokumenter.
Anbudsdokumenter skal forenkles ved å skille mellom generelle krav og
beskrivelser unike for den enkelte konkurranse.
o Drift og innkjøp skal ha et godt samarbeid, slik at innkjøpene er gode i drift.
o Det skal etableres standarder for vekting av tildelingskriterier, aktuelle krav
til økonomi, miljø, sertifiseringer osv.
o Selskapet skal søke samarbeid om anskaffelser for ytterligere å effektivisere
ressursbruken.
o Sluttførte innkjøp skal evalueres for kontinuerlig å forbedre innkjøpene og
prosessen.
.Kontraktsoppfølging

o Videreutvikle rutiner og retningslinjer for god kontraktoppfølging og
fakturahåndtering (prisjustering, indekser, fakturagrunnlag).
o Lage systematikk i kontraktsoppføling som legger til rette for automasjon
slik at oppfølging blir mindre ressurskrevende.
o Inngåtte avtaler må operasjonaliseres ved at kontraktens vilkår innarbeides
i virksomhetens rutiner og prosedyrer.
o Under/etter kontraktsinngåelse skal det utarbeides en oppfølgingsplan der
behovet for driftsmøter, kontroller, revisjoner osv. vurderes og ansvar for
oppfølging fordeles.
o Tydelige kontrakter som har gjennomførbare sanksjonsmuligheter.

Miljø- og
samfunnsansvar

o ReMidt skal ha vilje og oppdatert kunnskap til å ta ansvar ut over selve
avfallshåndteringen. Selskapet skal være en aktiv pådriver ovenfor
leverandører og produsenter til kontinuerlig å redusere miljøbelastningen
ved anskaffelsene og ta et utvidet samfunnsansvar. Det vil si at miljøansvar
skal vektes.
o Selskapet skal stille krav til og følge opp vilkårene og arbeidsmiljøet til de
ansatte som jobber for underleverandørene. Sosial dumping skal
forebygges.
o Selskapet skal sørge for å utarbeide anbud slik at lokale, kompetente
tilbydere også kan levere tilbud. Dette for å stimulere det lokale
næringslivet i regionen.
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9 EIERSKAP OG EIERSTYRING
Overordnet formål for selskapets eierskap og eierstyring:
Eierkommunene og selskapet skal ha en eierstrategi som sikrer betryggende eierstyring i deltakende
selskaper.
Hovedaktivitet:
Eierstyring er viktig for å kombinere innbyggernes behov og samfunnets verdier med effektivitet og
lønnsomhet.

9.1 Gevinster
For miljøet
• Kan ansvarliggjøre
eierne for
miljøpåvirkning
gjennom
eierstrategi
• Kan ta et utvidet
samfunnsansvar

For kundene
•Trygghet
•Eierskap til
selskapet

For eierne
•Tydelig
avgrensning av
ansvar
•Forventninger til
selskapet uttrykkes
i årlig revisjon av
eiermeldingen
•Tydelige
kommunikasjonslinjer
•Videreføring av
kommunenes
samfunnsansvar
•Lokal verdiskaping

For ansatte
•Forutsigbarhet

For regionen
•Lokal verdiskaping

9.2 Beskrivelse av eierstrategi og eierstyring i selskapet
Det er viktig for ReMidt at eierne har en eierstrategi for selskapet. Denne bør inneholde eiernes formål
med selskapet, selskapets mandat og handlingsrom, føringer og forventninger, samt retningslinjer for
styringsmekanismer og styringsdialog.
Eierstrategi

o Selskapet er opprettet for å ivareta samfunnsansvaret og for å levere de
grunnleggende tjenester til innbyggerne innenfor tjenestene avfall og
gjenvinning, samt tømming av slamavskillere.
o Eierkommunene bør ha en åpen og klart uttrykt eierstrategi for sitt eierskap i
ReMidt IKS.
o Kommunens prinsipper for eierstyring og selskapsledelse skal legge grunnlaget for
en bærekraftig og langsiktig verdiskaping til det beste for eierne, ansatte og
samfunnet for øvrig. Selv om virksomheten er lagt ut i et selskap, har
kommunestyret det overordnede ansvaret. Der er derfor viktig å opprettholde
god folkevalgt styring.
o For å underbygge vedtektene og regulere styringen vil det være hensiktsmessig å
utarbeide andre styringsdokumenter. Disse er ikke lovfestet, men er med på å
sikre bevisst eierstyring og å tilstrebe åpenhet og gjennomsiktighet i den
kommunale tjenesteproduksjonen.
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o Som en hovedregel anbefales det at kommunestyret oppnevner sentrale
folkevalgte som selskapets eierrepresentanter i eierorganet (representantskapet).
Hoveddelen av informasjonsflyten mellom selskapet og eierne vil foregå gjennom
representantskapet.
Lokal
verdiskaping –
deltakelse i
hele
verdikjeden

o Eierkommunene vil gjennom ReMidt sikre lokal styring og kontroll med
tjenesteproduksjonen til innbyggerne. Dette skal skje på en bærekraftig og
kostnadseffektiv måte, der det tilrettelegges for lokal verdiskaping. Ved offentlige
tjenestekjøp skal anskaffelsene utformes slik at også lokale anbydere kan delta.
o Hvis det ikke finnes fungerende markeder skal tjenesten produseres med egne
ansatte eller gjennom eierskap i egne virksomheter.

Deltakelse i
andre
virksomheter

o Selskapet vil i flere tilfeller operere i et marked i konkurranse med andre aktører.
Derfor vil det være nødvendig å skille ut den markedsrettede delen av
virksomheten i eget selskap for å unngå rolleblanding. Det vil også være
nødvendig i de tilfeller der en samarbeider med andre rettssubjekt.
o Begrunnelsen for å delta i andre selskap skal være basert på samfunnsansvaret
som ReMidt har for å bidra til lokale eller regionale løsninger for avfallsforedling
og å sikre innbyggerne gode og forutsigbare løsninger til riktig pris.

Risikoavveiing
og styring av
datterselskap

o Ledelsen i det enkelte selskap har ansvar for risikostyring og internkontroll i
selskapet, og skal på denne måten bidra til å sikre:
• Utnyttelse av forretningsmessige muligheter
• Målrettet, sikker, kvalitets- og kostnadseffektiv drift
• Pålitelig finansiell rapportering
• Overholdelse av gjeldende lover og regler
• Drift i tråd med ReMidts styrende dokumenter, herunder krav til
etikk og samfunnsansvar.
o En eiermelding er en årlig «status» til eierkommunene over ReMidt sitt eierskap i
de selskap som selskapet selv har eierandeler i.
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10 RISIKOOMRÅDER
RISIKOOMRÅDER

KONSEKVENS

TILTAK

For store kulturforskjeller

Forskjellige bedriftskulturer, som kan trenere
dannelsen av det nye selskapet
Ikke utnyttelse av felles overkapasitet
Lite felles kultur
Terskler for å ta kontakt, mye avstand

Ha kulturbyggende og
identitetsskapende aktiviteter
Tilrettelegge med gode
kommunikasjonsverktøy
Ha fokus på kultur- og
relasjonsbygging innad i
organisasjonen
Sørge for gode styringssystemer

Kontraktene kan bli så
store at noen lokale
leverandører blir
ekskludert

Får ikke den konkurransen man ønsker
Forringelse av lokalt næringsliv

For store
nedstrømskontrakter
som kan ødelegge
markedet
Kompetansekrig mellom
kommuner og IKS

Unødvendig høy kostnad
Plassutfordringer

Risikovurdere dette aspektet i alle
anskaffelser
I anskaffelser der det finnes lokalt
fungerende markeder skal
anbudene utarbeides slik at også
små og mellomstore bedrifter kan
levere tilbud, dvs. at de skal være
mulig å dele opp.
Nærhet skal vektlegges i
utarbeidelse av anbudsdokumenter.
Sørge for gode systemer for å
kontrollere avfall fra 20
gjenvinningsstasjoner samtidig

Mindre direkte folkevalgt
styring

Større avstand mellom kommunenes
politikere og selskapet

Med større kontrakter
blir man mer sårbar hvis
det først går galt

Må plutselig overta eller finne andre
løsninger på tjenester som må leveres, f. eks
som RenoNorden-kontrakter

Mister kontakt mellom
drift og innkjøp

Innkjøp som ikke dekker behovet
Innkjøp som ikke fungerer i drift
Dårlig stemning i organisasjonen
Unødvendig bruk av investeringsmidler

Manglende felles rutiner
på tvers av lokasjoner

Lite som minner om et felles selskap

Klarer ikke å ta ut
stordriftsfordeler/det tar
lengre tid
Mister lokalkunnskap
og/eller lokal forankring.

De økonomiske stordriftsfordelene uteblir
eller trekker ut i tid

Ha informasjonsdeling mellom IKS
og kommune. Unngå unødvendige
forskjeller mellom IKS og kommune
Innfører regelmessige eiermøter
Selskapet bidrar til kommunenes
eierskapsmelding
Ha gode risikovurderinger
Ha god dialog med andre IKSavfallsselskaper om erfaringer og
kunnskap vedrørende
entreprenører.
Innhente bakgrunnsinformasjon om
selskaper ved inngåelse av større
kontrakter
Involvere brukerne av innkjøpene
tidlig i prosessen for å sammen
utarbeide en kravspesifikasjon.
Involvere drift i
utvelgelsesprosessen
Evaluere alle innkjøp for
kontinuerlig å forbedre prosessen
og rutinene.
Arbeide med forankring av
kvalitetsledelsesverktøy i hele
organisasjonen
God planlegging og synliggjøring av
prioriterte stordriftsfordeler

Lite kunnskap om lokale forhold, som kan gå
utover kundetilfredsheten

Ha ansatte med kjennskap til lokale
forhold rundt om i området.

For store geografiske
avstander

Dårlig forhold mellom ansatte og ledelse i
kommune og IKS
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SELSKAPSAVTALE FOR ReMidt IKS
§ 1 SELSKAPET
Selskapets navn er ReMidt IKS.
Selskapet er et interkommunalt selskap etter lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) av 29.01.1999
nr. 6.

§ 2 DELTAKERE
Selskapet eies av:
Aure kommune
Averøy kommune
Frøya kommune
Heim kommune
Hitra kommune
Kristiansund kommune
Melhus kommune
Midtre Gauldal kommune
Oppdal kommune
Orkland kommune
Rennebu kommune
Rindal kommune
Smøla kommune
Skaun kommune
Sunndal kommune
Surnadal kommune
Tingvoll kommune

adresse

org.nr

Andre kommuner kan tas opp i Selskapet.
Det er ikke betalt kapitalinnskudd i Selskapet.

§ 3 FORRETNINGSKONTOR
Selskapet har kontor i Kristiansund kommune, Melhus kommune og Orkland kommune, med
forretningsadresse i Orkland kommune.

§ 4 FORMÅL
Selskapets formål er på vegne av eierkommunene og i henhold til delegert myndighet å utføre den
forvaltningsmyndighet og de oppgaver som eierkommuner har i tilknytning til innsamling, transport,
behandling og omsetning av avfall/slam og alt som naturlig hører med til dette i eierkommunene, samt
delta i eller etablere andre selskaper til utøvelse av virksomheten innenfor denne formålsangivelse.
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Selskapet kan også håndtere avfall fra næringslivet, og konkurranseutsatt husholdningsavfall, så lenge
det ikke kommer i strid med kommunenes interesser.
Selskapet har enerett til å samle inn og behandle det avfall som eierkommunene er lovpålagt å håndtere,
jf. forurensingsloven § 30 og § 29, samt eierkommunenes eget næringsavfall og farlig avfall som samles
inn fra næringslivet iht. mottaksplikt. Selskapet har også enerett til å samle inn og behandle slam fra
slamavskillere og tette tanker. Tjenestene skal kompenseres ut ifra selvkostprinsippet, jf.
forurensingsloven § 34.
Selskapet har myndighet til å delegere enerett videre til en annen offentlig oppdragsgiver som definert i
anskaffelsesloven § 2, der selskapet finner det nødvendig for en økonomisk og miljømessig optimal
håndtering av oppgavene.
Selskapet har ikke erverv som formål.
Selskapet kan utføre forvaltningsoppgaver for eierkommunene på andre områder.
Selskapet skal søke å redusere avfallsmengdene, utnytte ressursene i avfallet og behandle avfallet på en
måte som minst tilfredsstiller miljømessige krav som myndighetene stiller.

§ 5 EIERANDEL OG ANSVAR
Eierkommunene hefter for selskapets forpliktelser i henhold til sin eierandel i selskapet. Ansvar- og
eierandelen justeres etter kommunenes folketall ved første årsskifte etter hvert kommunevalg eller på
tidspunktet for inntreden av nye eierkommuner. Ansvars- og eierbrøken fastsettes med én desimal.
Ved ikrafttreden av denne avtale er eierandelene slik:
Aure kommune
2,8 %
Averøy kommune
4,6 %
Frøya kommune
3,9 %
Heim kommune
4,8 %
Hitra kommune
3,9 %
Kristiansund kommune
18,9 %
Melhus kommune
12,8 %
Midtre Gauldal kommune
4,8 %
Oppdal kommune
5,4 %
Orkland kommune
14,0 %
Rennebu kommune
1,9 %
Rindal kommune
1,6 %
Smøla kommune
1,7 %
Skaun kommune
6,4 %
Sunndal kommune
5,5 %
Surnadal kommune
4,6 %
Tingvoll kommune
2,4 %
Selskapet skal fordele kostnader og fastsette forslag til gebyr og priser med utgangspunkt i lik pris for
samme servicenivå i eierkommunene. Deltakerne skal vedta likelydende renovasjonsforskrifter.
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Avfallsgebyrene fastlegges av det enkelte kommunestyre, jf. forurensingsloven § 34.

§ 6 AVGRENSET FORVALTNINGSMYNDIGHET
Eierkommunens myndighet etter forurensingsloven til å treffe enkeltvedtak i medhold av
renovasjonsforskriftene er delegert til Selskapet, jf. forvaltningsloven § 83 annet ledd.
Enkeltvedtak som fattes i medhold av delegert myndighet, kan påklages etter forvaltningslovens
bestemmelser til selskapets klagenemnd.

§ 7 ORGANISASJON
Selskapet skal ledes av representantskap, styre og daglig leder.
Om habilitet gjelder IKS-lovens § 15.

§ 8 REPRESENTANTSKAPET
§ 8.1 Representantskapets sammensetning
Selskapets representantskap skal være sammensatt med én representant fra hver av eierkommunene.
For hver representant skal det være to personlige vararepresentanter i prioritert rekkefølge.
Representantene har stemmerett etter sin kommunes eierandel i selskapet.
Kommunestyret i den enkelte eierkommune velger medlemmene og varamedlemmene for en periode på
4 år. Valgene følger valgperioden for kommunestyrene. Medlemmer av styret kan ikke være medlemmer
i representantskapet.
§ 8.2 Representantskapets myndighet
Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet, som er selskapets øverste
myndighet.
Representantskapet skal behandle følgende saker:
a) Selskapets reviderte årsregnskap med årsberetning
b) Fastsetting av godtgjørelse til representantskapsleder, styret, valgkomite, klagenemd, samt
revisor.
c) Valg:
• leder og nestleder i representantskapet for 2 år av gangen
• styremedlemmer med varamedlemmer
• styreleder og nestleder
• valgkomite
• revisor ved skifte av denne
• medlemmer til den interkommunale klagenemnd
d) Retningslinjer for valgkomiteen
e) Retningslinjer for den interkommunale klagenemnd
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f)
g)
h)
i)

Forslag fra styret til budsjett og økonomiplan.
Forslag fra styret til avfallsgebyrer; innstilling ovenfor kommunene.
Forslag fra styret til låneopptak når lånesum overstiger styrets lånefullmakt.
Forslag fra styret om avhendelse eller pantsettelse av fast eiendom eller andre større
kapitalgjenstander eller investeringer som er av vesentlig betydning for selskapet eller en eller
flere av deltakerne.
j) Endring av selskapsavtalen eller forslag til eierkommunene om slik endring, jf. selskapsavtalens
§ 18.
k) Forslag om utelukkelse av deltakere i henhold til § 16.
l) Forslag fra styret til langtidsplaner og vesentlige endringer i metoder/systemer.
m) Andre saker som kreves behandlet av styret, revisor, eller minst 1/3 av representantskapets
medlemmer eller andeler.
Det skal avholdes minst to representantskapsmøter i året. Det første møtet skal avholdes innen utgangen
av april måned og representantskapet skal da behandle sakene nevnt i punktene a – c. Innen utgangen
av november måned skal det avholdes møte til behandling av sakene f – g. Øvrige saker behandles ved
behov og representantskapet kan innkalles i samsvar med IKS-lovens § 8.
§ 8.3 Saksbehandlingen i representantskapet
Representantskapet er vedtaksberettiget og gjennomfører saksbehandlingen i samsvar med IKS- lovens
§ 9. Valg skal skje skriftlig dersom ett av representantskapets medlemmer krever det.
Kopi av møteinnkalling med saksliste og møtebok for hvert representantskapsmøte sendes
eierkommunene.

§ 9 STYRET
§ 9.1 Styrets sammensetning
Selskapets styre består av 7 medlemmer. 5 av styrets medlemmer med 3 varamedlemmer i prioritert
rekkefølge velges av representantskapet, etter forslag fra valgkomiteen. Disse velges for 4 år av gangen,
men slik at halvparten av styret er på valg hvert andre år. 2 styremedlemmer med personlige
varamedlemmer velges av og blant de ansatte, jf. IKS-loven § 10. Dersom ansettelsesforholdet opphører
i perioden, trer vedkommende ut av rollen, og det foretas nyvalg av og blant de ansatte.
De ansattes representanter skal ikke delta i behandlingen av saker hvor det skal fattes enkeltvedtak. De
ansattes representanter har heller ikke rett til å delta i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers
forberedelse til forhandlinger med arbeidstaker, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidsorganisasjoner
eller oppsigelse av tariffavtaler.
Styrets leder og nestleder velges for 2 år av gangen.
Ved valg av styremedlemmer skal først og fremst selskapets behov for kompetanse innenfor relevante
fagområder vektlegges.
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§ 9.2 Styrets myndighet
Styret har ansvaret for selskapets forvaltning og ansvar for en tilfredsstillende organisering av selskapets
virksomhet, jf. IKS-loven § 13.
Styret har myndighet til å ansette, si opp/avskjedige daglig leder samt fastsette dennes ansettelsesvilkår.
Styret kan foreta låneopptak i henhold til representantskapets vedtatte budsjett og etter departementets
godkjenning. Styret kan vedta deltakelse med eierinteresser i andre selskap innenfor selskapets
formålsområde.
§ 9.3 Saksbehandlingen i styret
Innkalling til styremøte og saksbehandlingen i styret skal gjennomføres i samsvar med IKS-lovens §§ 11
og 12.
§ 9.4 Signatur – prokura
Selskapet tegnes av styrets leder og daglig leder hver for seg, og styret kan meddele prokura.
§ 9.5 Møte- og talerett
Representantskapsleder og første varamedlem til styret har møte- og talerett i styremøter.

§ 10 DAGLIG LEDER
Selskapet skal ha en daglig leder som forestår den daglige ledelse av selskapet og følger de retningslinjer
og pålegg som styret har gitt, jf. IKS-loven § 14.
Den daglige leder er leder for selskapets øvrige ansatte og har myndighet til å ansette, si opp/avskjedige
samt fastsette lønnsvilkår for bedriftens ansatte innenfor de rammer som følger av arbeidslivets avtaler.

§ 11 VALGKOMITE
Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer med personlige varamedlemmer. Komiteen innstiller til
representantskapet ved valg til styret og klagenemnda. Komiteen foreslår også overfor
representantskapet godtgjørelse til valgte medlemmer, altså representantskapsleder, styret, valgkomite
og klagenemd.

§ 12 OPPTAK AV LÅN
Selskapet kan ta opp lån etter vedtak i representantskapet, jf. selskapsavtalens § 8.2 og § 9.2, til drift
innenfor en ramme på kr. 5 000 000 og til investeringer innenfor en ramme på kr 400 000 000. Lån utover
disse rammer krever samtykke fra eierkommunene.
For øvrig gjelder reglene om låneopptak i IKS-loven § 22.

§ 13 REGNSKAP
Selskapet skal føre regnskap etter regnskapsloven.
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§ 14 KLAGENEMND – BEHANDLING AV ENKELTSAKER
Selskapet skal ha en særskilt interkommunal klagenemnd som skal behandle klager på enkeltvedtak fattet
av ReMidt IKS iht. delegert myndighet innenfor husholdningsrenovasjon og slamrenovasjon.
Representantskapet vedtar retningslinjer for klagenemnda og oppnevner medlemmer.
Vedtak i enkeltsaker avgjøres av administrasjonen og kan påklages til klagenemnda. Før saken
oversendes klagenemnda, skal styret ta standpunkt til om vedtaket skal omgjøres eller avvises, jf.
forvaltningslovens § 33, eller gi en innstilling til klagenemnda.

§ 15 UTTREDEN
Hver enkelt eierkommune kan si opp sitt deltakerforhold i selskapet i henhold til IKS-loven § 30.
Dersom deltakerne ikke blir enige om annet, fastsettes utløsningssummen til andelens nettoverdi, jfr. IKSloven § 30, ved oppsigelsesfristens utløp. Ved uttreden før 5 år etter ikrafttredelse av denne avtalen
kommer IKS-lovens § 30 tredje ledd til anvendelse, jf. Selskapsavtalens § 2 siste ledd.
Har en deltaker meldt uttreden, kan representantskapsmedlem utpekt av den uttredende deltakeren ikke
ha ledende posisjoner i selskapet etter tidspunkt for melding om uttreden.
Dersom partene ikke blir enige om en utløsningssum skal partene i fellesskap bli enige om en uavhengig
autorisert revisor som skal foreta en bindende verdifastsettelse av selskapet. Kostnadene til revisor skal
deles likt av deltakerne. Dersom partene ikke kan enes om en uavhengig revisor, skal tvisten bringes inn
for en sakkyndig voldgiftsrett iht. lov om voldgift.

§ 16 UTELUKKELSE
Dersom en deltaker vesentlig misligholder sine forpliktelser i selskapsforholdet, kan de øvrige deltakere
enstemmig beslutte at vedkommende deltaker skal utelukkes fra selskapet i henhold til reglene i IKSloven § 31. Ved utelukkelse skal det økonomiske oppgjør være som ved uttreden.

§ 17 OPPLØSNING
Ved oppløsning av selskapet gjelder reglene i IKS-loven §§ 32 – 37.

§ 18 ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN
Vedtak om endring av selskapsavtalen skal besluttes i henhold til IKS-lovens § 4, 2. og 3. ledd.

§ 19 TVISTER
Eventuelle tvister om forståelse av denne selskapsavtalen skal søkes løst gjennom forhandlinger
mellom deltakerne.
Tvist mellom eierkommunene angående forståelsen og gjennomføring av denne avtale avgjøres ved
voldgift i henhold til lov om voldgift, med mindre partene blir enig om at tvisten skal behandles ved
ordinære domstoler.
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§ 20 IKRAFTTREDEN
Denne selskapsavtale trer i kraft når den er vedtatt av alle deltakerne, og tidligst fra 01.01.20.
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RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN I ReMidt IKS
0. OPPNEVNING
Jf. Selskapsavtalen § 8.2.c skal representantskapet oppnevne valgkomiteen. Sammensetningen av
valgkomiteen skal gjenspeile eiersammensetningen på en god måte, blant annet slik at både små og
store eierkommuner er representert.
1. MANDAT
Valgkomiteens mandat er å innstille overfor representantskapet i saker som angår styrets
sammensetning og deres vilkår. Styret skal være selskapets organ og ha dets interesser som
hovedfokus.
Ved valg av styremedlemmer skal selskapets behov for kompetanse vektlegges. Med kompetanse
menes både formal, politisk og erfaringsbasert kompetanse. I tillegg skal nødvendig lokalkunnskap
tilstrebes.
2. SAMMENSETNING OG VALG
Valgkomiteen består av tre medlemmer med personlige varamedlemmer, jf. selskapsavtalen § 11.
Valgkomiteens medlemmer velges av representantskapet, for fire år av gangen, slik at halvparten er
på valg hvert andre år.
Valgkomiteens leder velges av representantskapet.
3. OPPGAVER
Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til representantskapet om:
• Styrets sammensetning og tre varamedlemmer i rekkefølge, jfr. selskapsavtalen § 9.1.
• Valg av styrets leder og nestleder, for to år, jfr. selskapsavtalen § 9.1
• Forslag til godtgjørelse til valgte medlemmer, jfr. selskapsavtalen § 11.
4. SAKSBEHANDLINGSREGLER
Det er valgkomiteens leder som innkaller til møter. Daglig leder er valgkomiteens sekretær.
Valgkomiteen er beslutningsdyktig når valgkomiteens leder og ett medlem er til stede.
Det skal føres protokoll fra møtene, og protokollen underskrives av medlemmene.
Valgkomiteen skal kartlegge styrets kompetanse, slik komiteen finner det formålstjenlig.
Valgkomiteen skal ta hensyn til myndighetenes krav om likestilling, jf. IKS-loven §10.
Valgkomiteen skal avgi sin innstilling senest to uker før representantskapsmøtet.
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SAMARBEIDSAVTALE
mellom

Eierkommunene i ReMidt IKS
og

Miljøselskapet ReMidt IKS
0.0

BAKGRUNN
Det tre interkommunale renovasjonsselskapene Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap
(NIR), HAMOS Forvaltning (HAMOS) og Envina fusjonerer inn i et nytt innovativt, framtidsrettet
og kostnadseffektivt miljøselskap, kalt ReMidt IKS (Selskapet).
For å oppnå samarbeidsgevinster er det en forutsetning at renovasjonsordningene
harmoniseres og at tjenestetilbudet blir likt i alle eierkommunene.

1.0

SAMARBEIDSAVTALER
I forbindelse med etableringen av Selskapet inngås det egne likelydende avtaler som regulerer
samarbeidet i skjæringspunktet mellom eierkommunene og Selskapet.
1.1
Eiermøter
Selskapet er tjent med forutsigbarhet for å løse sin oppgave på vegne av alle eierne og
husholdningene i eierkommunene. Hver enkelt eierkommune er på samme tid eier,
bestiller og kunde.
I et selskap som eies av 17 ulike demokratiske organ kan eiermøter være en god arena å ta
opp saker på et uformelt nivå. Form og innhold på eiermøtet bestemmes ut fra hva som skal
drøftes. Eiermøte er en uformell arena hvor selskapets utvikling og strategi kan luftes, drøftes
og diskuteres.
Det er selskapet som inviterer til eiermøtene. En eller flere eierkommuner kan også be om at
det avholdes eiermøte. Deltakerne kan variere ut fra agendaen på møtet, og kan være politikere
eller administrasjonen fra eierkommunene. Representantskapsmedlemmene og ordførerne skal
alltid inviteres.
1.2
Fagforum
Dialog om tjenesteproduksjon, samt bestillerrollen kommuniseres gjennom den/de
fagansvarlige i kommuneadministrasjonen og administrasjonen i selskapet. Denne
dialogen er hjemlet i denne samarbeidsavtalen og møtene benevnes Fagforum ReMidt.
Det er selskapet som inviterer til møte i Fagforum ReMidt. Fagforum har møte minst én gang i
året, og det føres referat fra møtet. Kommunenes eierrepresentanter skal ikke møte på
fagforum.

2.0

MÅLSETTING
Selskapet skal sørge for å ivareta eierkommunenes lovpålagte forpliktelser innen
avfallssektoren. Husholdningene skal sikres en best mulig miljø- og ressursvennlig
avfallsbehandling, med fokus på ombruk, materialgjenvinning og god kundeservice.
Tjenestene til Selskapet skal være bærekraftige og kretsløpsbaserte. De skal leveres til lavest
mulig kostnad for den enkelte og samfunnet rundt.
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3.0

ANSVARSFORDELING
Selskapsavtalen slår fast at det skal være lik pris for lik tjeneste i alle eierkommunene. Dette
betinger at det må vedtas like renovasjons- og slamforskrifter i alle eier-kommunene.
Selskapet skal være et fullintegrert selskap, som leverer alle tjenestene til husholdningene
knyttet til avfallshåndteringen.
Selskapet er abonnentenes førstekontakt. Dette innebærer at selskapet også er ansvarlig for å
informere brukerne av selskapets tjenester, på best mulig måte og så raskt og effektivt som
mulig.
Selskapet skal bistå eierkommunene i avfallsspørsmål som hører inn under kommunenes
ansvarsområde. Selskapet overtar ikke etterdrift av kommunale deponi.

4.0

TJENESTETILBUD
4.1
Avfall til gjenvinning fra husholdningene
Selskapet skal ha en helhetlig renovasjonsordning, som innebærer en kombinasjon av et henteog bringesystem.
I hver kommune skal det være minst en gjenvinningsstasjon hvor alle typer avfall kan leveres.
Renovasjonsforskriftene legger opp til differensierte avfallsgebyrer etter abonnentenes
individuelt valgte servicenivå. Gebyrdifferensieringen skjer på grunnlag av avfallsmengder,
avfallstyper, hjemmekompostering, nabodeling av oppsamlingsenheter og forhold knyttet til
adkomst.
Det er etablert egen ordning for hytterenovasjon i alle eierkommunene, hvor det også skal
tilrettelegges for kildesortering av avfallet.
4.2
Avfall til gjenvinning fra eiernes egen virksomhet
Selskapet er i selskapsavtalen tildelt enerett på innsamling og behandling av alt avfall fra
eierkommunenes egen drift. Dette skal drives til selvkost.
4.3
Slam fra private enkeltanlegg
Selskapet er ansvarlig for å sørge for tømming av private og offentlige septiktanker, i
henhold til de utslippstillatelser som er gitt av forurensningsmyndigheten. Videre er
selskapet ansvarlig for godkjent behandling av slammet og avsetning av restproduktene.
Etter endt behandling skal næringsstoffene utnyttes og føres inn i nye kretsløp, mens
energien i slammet skal om mulig gå til produksjon av biogass.
Eierkommunene påtar seg å stille med et godkjent påslippspunkt for avvanning av
innsamlet slam.
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5.0

OPPGAVEFORDELING
5.1
Kompetanseoverføring
Selskapet vil særlig i starten være avhengig av å bygge videre på den erfaring og kompetanse
som finnes i eierkommunene. Kommune stiller derfor til rådighet for Selskapet alle
abonnementsopplysninger og tømmehistorikk, herunder fri bruksrett til digitale kartverk.
5.2
Fakturering og innfordring
Selskapet vil stå for utfakturering og innkreving av slam- og avfallsgebyrene.
I den utstrekning kommunen delegerer forvaltningsmyndighet i henhold til kommunale forskrifter
vil Selskapet forestå all saksbehandling og forberedende klagebehandling.
I enkeltsaker hvor bruk av legalpant må gjøres gjeldende, så skal kommunen vurdere å frigi
denne til Selskapet.
5.3
Avfalls- og slamgebyr
Selskapet skal ha like tjenester og gebyr ut til alle eierkommunene. Det er
kommunestyret selv som fastsetter gebyrene til kommunens abonnenter.
Hvis kommunen har egne kostnader ut over det Selskapet tar ansvar for så må dette dekkes inn
av den enkelte kommune med et særskilt gebyrpåslag. Det vil i så fall være Selskapet som
krever inn dette påslaget for vedkommende kommune, for utbetaling ved årets slutt.
5.4
Høring i plansaker
Selskapet skal være høringsinstans for eierkommunene i plansaker og i forbindelse med
byggesaker der det stilles krav til godkjent renovasjonsteknisk plan før igangsettingstillatelse
innvilges.

6.0

ØKONOMISKE FORHOLD
6.1
Løpende kontraktsforpliktelser
Selskapet overtar alle kontraktsforpliktelser som eierkommunene har med under-entreprenører,
leverandører m.m.
6.2
Selvkost
Selskapet skal ha ett felles selvkostfond for hvert tjenesteområde.
I starten vil kommunene/selskapene forvalte ulike selvkostfond, alt etter tidligere tilhørighet.
Disse fondene skal forenes til ett selvkostfond i løpet av Selskapets to første driftsår, gjennom
økte eller reduserte avfallsgebyret alt etter saldoen på inntredelsestidspunktet.
6.3
Delvis forskuddsbetalte slamtømming
Ved slamtømming, der tømmefrekvensen er lengre enn ett år, har kommunene/selskapene
vanligvis krevd inn deler av gebyret i terminer på forskudd. Kommunene/selskapene overfører
disse slamgebyrene, fra egne selvkostfond til Selskapet felles slamfond, innen 1.1.2020.
6.4
Eiendomsskatt
Eierkommunene fritar Selskapet for eiendomsskatt i medhold av eiendomsskattelovens § 7a, for
den delen av virksomheten som er rettet inn mot lovpålagte oppgaver som ikke skal gå med
overskudd over tid.
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7.0

SAMFUNNSANSVAR
7.1
Inkluderende arbeidsmiljø
Selskapet skal gå foran som et godt eksempel når det gjelder godt og inkluderende
arbeidsmiljø i egen organisasjon. Det skal spesielt legges til rette for ulike
arbeidsmarkedstiltak, blant annet gjennom egne samarbeidsavtaler med vekstbedrifter o.l.
7.2
Lærebedrift
Selskapet skal være en godkjent lærlingebedrift og til enhver tid ha flere lærlinger innenfor ulike
fagområder.
7.3
Motvirke sosial dumping
Selskapet skal stille krav og følge opp utførelse av arbeidsmiljø og arbeidsmarkeds-tiltak hos
leverandører. Videre skal Selskapet ha rutiner for å sjekke at sosial dumping ikke forekommer.
7.4
Beredskap
Selskapet skal etablere beredskapsordninger som kan hjelpe eierkommunene i forbindelse med
uforutsette hendelser, tilgang på kritisk utstyr og behandlingskapasitet, herunder smittevern.
7.5
Interessepolitisk arbeid
Selskapet kan delta i interessepolitisk arbeid og fronte egne, eierkommunenes og miljøets
interesser i aktuelle fora.
7.6
Utviklingsarbeid
Selskapet skal drive systematisk utviklingsarbeid hvor kunnskap fra forskning og praktisk
erfaring tas i bruk for å innføre nye eller forbedre eksisterende prosesser, systemer og tjenester.
Utviklingsarbeidet kan skje i samarbeid med ledende forskningsmiljø i regionen.
7.7
Informasjon og holdningsskapende arbeid
Selskapet skal være en tilrettelegger og koordinator for holdningsskapende arbeid innen avfall,
gjenvinning og miljø. Selskapet skal gi innbyggere og eierkommuner god og oppdatert
informasjon om avfall- og miljøsaker.
Selskapet skal ha spesielt fokus på holdningsskapende arbeid blant barn og unge.

Sted/dato:

Ordfører (samtlige)

Representantskapsleder, ReMidt IKS
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Dokument 5: Konsernstruktur, verdivurdering og
eierandeler i ReMidt-konsernet
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Selskapenes revisorer har utarbeidet 3 dokumenter med verdivurdering per 31.12.2018. Disse ligger
med som vedleggsdokumentasjon som vedlegg g, h og i.
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Metodikk og modell
Verdivurderingen er to-delt med separate verdivurderinger av selvkostvirksomheten i HAMOS
Forvaltning IKS, Envina IKS, Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap IKS/eierkommunene, og
tilsvarende næringsinntekter i selskapene/datterselskapene.
For ReMidt IKS har man beregnet verdier og innskudd per innbygger, mens man for ReMidt Næring
AS har beregnet verdier per eierkommune i de aktuelle selskapene. Figuren under viser delingen
mellom selvkost og næring i ReMidt-konsernet.
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Verdivurdering ReMidt IKS

For hvert selskap/kommune har man beregnet verdien av selvkost per innbygger. Hamoskommunene har den høyeste verdien per innbygger på kr 405. Envina- og NIR-kommunene har
lavere verdi per innbygger som tabellen over viser. Disse kommunene må derfor bidra med
tilleggsinnskudd for å komme opp til kr 405 per innbygger. Kolonnen «Ny verdi» viser totalen per
kommune for ReMidt IKS.
ReMidt IKS skal ha 20% eierskap i ReMidt Næring AS. Verdien av dette finner man når
næringsselskapet verdsettes. Under er dette vist til å være kr 254 per innbygger.
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Verdivurdering ReMidt Næring AS

Kolonnene Andel via ReMidt IKS skal utgjøre 20% av aksjekapitalen. Dette er beregnet til kr 32,6
millioner, noe som utgjør kr 254 per innbygger. For hvert selskap/NIR-kommune er det en rest i
forhold til dette. Dette kommer fram i kolonnen Direkte eid. For Hamos- og Envina-kommuner er det
henholdsvis samme sum per kommune, mens den varierer for NIR-kommunene som har drevet
næring i egen regi. Kolonnen til høyre, Ny eierandel, viser eierbrøken per kommune totalt når man
summerer opp direkte- og indirekte eierandeler.
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Totalt for ReMidt IKS og konsernet

Beregning og vurdering av verdier
Verdivurdering selvkostområdet
Verdien av selvkostområdet settes til kr 0. Dette begrunnes med:
•
•
•

Dette er tidligere kjøpt og finansiert av abonnentene.
Bokført verdi av eiendelene avskrives i takt med nedbetaling av lån. Eventuelle restverdi har
en tilsvarende andel lån.
Selvkostområdet skal gå i balanse over 5 år, og dermed ikke gi avkasting.

Tomter
Tomter eid av kommuner/IKS til selvkostvirksomhet legges inn i modellen til kr 0. Der tomtene har en
betydelig høyere markedsverdi, legges det skjønnsmessig inn et påslag i forhold til dette. Der
kommuner/IKS p.t. ikke har tomt, så legges inn verdien av en tomt som tingsinnskudd.

Multiplikator
Multiplikatoren brukes til å finne verdien av en fremtidig inntektsstrøm. Teoretisk ligger denne
vanligvis i intervallet 8 og 12. Ved en vurdering av denne ser man på: Struktur av gjeld/kapital;
inntjening; markedsandeler og -størrelse. Videre om selskapet er hel- eller deleid.

Vekting
Når man vurderer resultatet ser man på et vektet gjennomsnitt av de 3 siste årene (2016-18). I
utgangspunktet teller årene 40/40/60. Der dette avvikes er det gitt en forklaring.
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Verdi av økt markedstilgang
Ut fra en gjennomsnittvurdering av ytterligere markedstilgang for næringsavfall, så legges det inn en
verdi på hver NIR-kommuner på 10%. For Envina-kommunene er denne satt til 5%.

Omstillingsfond
Omstillingsfondet etableres av og for NIR-kommunene. Dette da de kommunene har et større behov
for omstilling enn de som allerede er etablert i et IKS. Et etablert IKS har selvstendige fagsystemer,
kontor- og arkivsystemer med mer.

Mer om beregninger av eksisterende verdier
Beregning eksisterende verdier for selvkost i ReMidt IKS
Eksisterende verdier på kr 42.688.475 i tabellen på side 3 framkommer fra tabellen under.

Beregning av direkte eid andel i ReMidt Næring AS
Den direkte eide andelen i ReMidt Næring AS er summert opp til kr 130,6 millioner på side 4. For
hver kommune ligger det flere datasett ved denne verdivurderingen.
•
•
•
•

Verdien av datterselskap som driver næring, fordelt per kommune.
Opptjent egenkapital oppgitt fra revisor, fratrukket eventuelle selvkostfond til tilhører
innbyggerne i hver kommune.
Verdi av økt markedstilgang satt til 10% for NIR-kommuner, og 5% for Envina-kommuner.
Kommunens andel av ReMidt IKS sitt 20% direkteeierskap i ReMidt Næring er trukket fra.
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Vedlegg

Verdivurdering næringsvirksomhet
Verdivurdering av datterselskapene som driver næring er gjort i tabellen under.
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Her har man vektet selskapene med 30/30/40 for 2016-18, med unntak av Kystmiljø som er et
oppstartselskap med bedre resultat i 2018, og Envina som etter Klæbu sin uttreden fra og med 2018
også har dette som normalår.
Multiplikatoren er vurdert til 12 for Retura Sør-Trøndelag AS basert på kapitalstrukturen (lite/sikker
gjeld). Envina Næring AS har relativt mer gjeld knyttet til dette. Fradraget er hentet fra revisor sin
beregning av «Avkastningsverdi næringsvirksomhet»
Tilsvarende tall for NIR-kommunene basert på omsetningen i 2018:
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Felles renovasjonsforskrift for ReMidt IKS
Kapittel 1 - Generelle bestemmelser
§ 1-1 Formål
Forskriften har som formål å sikre at husholdningsavfallet kildesorteres og håndteres i henhold til
avfallshierarkiets prioriteringer. Dette skal gjøres ved en miljø- og klimavennlig, helsemessig hygienisk,
brannforebyggende og kostnadseffektiv oppbevaring, innsamling, transport og behandling av
husholdningsavfallet.
Forskriftens bestemmelser skal anvendes slik at formålene søkes oppnådd.
§ 1-2 Virkeområde
Forskriften gir bestemmelser om den kommunale hente- og bringeordning for husholdningsavfall og
gjelder alle registrerte grunneiendommer, herunder også seksjonerte deler av bygning og
fritidseiendom.
Forskriften gir også bestemmelser om avfallsgebyr.
§ 1-3 Retningslinjer til forskriften
Kommunen kan gi nærmere retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser, herunder
fastsette detaljkrav til:
- Sortering av husholdningsavfall
- Kategorisering av abonnement
- Kjøreruta, tømmerutiner og frekvens
- Innsamling av avfall utenom ordinær henteordning
- Renovasjonsteknisk planlegging
- Oppsamlingsenheter og felles bruk
- Alternativ oppsamlingsenhet og bruken av disse
- Trillebane, standplass, avfallshus og lignende
- Hjemmekompostering
- Leveringsbetingelser på gjenvinningsstasjoner
- Returpunkt
- Kommunalt samtykke for innsamling av husholdningsavfall
§ 1-4 Definisjoner
a) Abonnent: Eier eller fester av grunneiendom som omfattes av den kommunale avfallsordningen.
b) Alternativ oppsamlingsenhet: Nedgravde beholdere, bunntømte containere, avfallssug eller
lignende.
c) Automatisk sidelaster: Renovasjonsbil utstyrt med en robotarm som griper fatt i og tømmer
oppsamlingsenheten inn i bilens lasterom.
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d) Avfallshierarkiet: Begrep i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall. Beskriver
prioriteringer i avfallspolitikken, der avfallsforebygging topper hierarkiet, så kommer ombruk,
materialgjenvinning, energigjenvinning og til sist deponering.
e) Boligabonnement: Enhver bebodd eiendom, leilighet m.m. har minimum ett boligabonnement.
Med leilighet menes selvstendig boenhet med eget kjøkken, bad og WC.
f) Bringeordning: Innsamling der abonnenten selv bringer det kildesorterte husholdningsavfallet til
et sentralt mottakspunkt, slik som returpunkt og gjenvinningsstasjon.
g) Farlig avfall: Avfall som ikke kan behandles sammen med annet husholdningsavfall, fordi det
har egenskaper som kan medføre alvorlig forurensning eller skader på mennesker eller dyr.
h) Fritidsabonnement: Enhver bebygd eiendom hvor det ikke er fast helårlig bosetting, men
samtidig innredet for hvile og matstell, har i minimum ett fritidsabonnement.
i) Gjenvinningsstasjon: Mottak tilrettelagt for levering av separert avfall, som ikke hentes av
renovatør på grunn av sin type, størrelse eller tyngde. Kan være betjent eller selvbetjent.
j) Grunneiendom: Fast eiendom som er identifisert med eget matrikkelnummer i offentlig
eiendomsregister.
k) Henteordning: Innsamling der det kildesorterte husholdningsavfallet hentes hos abonnenten,
transporteres og leveres mottaks-/behandlingsanlegg.
l) Hentested: Standplass for oppsamlingsenhet på tømmedag.
m) Hjemmekompostering: Husholdningen tar hånd om alt sitt matavfall ved å kompostere i egen
kompostbeholder.
n) Husholdning: Alle typer boliger med privat hushold, også boliger som ikke benyttes
regelmessig, herunder hytter og fritidshus m.m.
o) Husholdningsavfall: Avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar
og lignende.
p) Kommunen: Myndigheten som er tillagt kommunen er delegert og utøves av ReMidt IKS.
q) Kildesortering: Sortering av avfall i ulike typer, der avfallet oppstår.
r) Kjørerute: Kjørbar veg der renovasjonsbil som henter husholdningsavfallet kan komme fram og
har muligheter for å snu på en forsvarlig måte.
s) Oppsamlingsenhet: Samlebetegnelse for enhet som benyttes til oppbevaring av kildesortert
avfall.
t) Renovatør: Virksomhet eller person som samler inn kildesortert avfall og bringer det til godkjent
mottak.
u) Returpunkt: Ubetjent lokalt mottak hvor abonnenten kan levere visse typer kildesortert
husholdningsavfall.
v) Risikoavfall: Smittefarlig eller potensielt smittefarlig avfall.
w) Samlepunkt: Der kommunen pålegger plassering av felles oppsamlingsenhet(er) for flere
abonnenter.
x) Trillebane: Adkomstvei eller grunn der renovatøren skal transportere oppsamlingsenheten fra
standplass til renovasjonskjøretøy.
y) Tømmekalender: Oversikt over dager for planlagt innsamling av avfall.

Kapittel 2 – Kommunal avfallsordning
§ 2-1 Generelt
Kommunen har en lovpålagt plikt til å sørge for innsamling av husholdningsavfall fra eiendommer som
omfattes av forskriften, herunder også fritidseiendommer.
Uten kommunens samtykke er det ikke tillatt å drive innsamling av husholdningsavfall.
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§ 2-2 Oppgaver og ansvar
Innsamling av avfall skal foregå etter fastsatte rutiner og i samsvar med gjeldende tømmekalender.
Kommunen kan som tilleggstjeneste tilby henting av avfall som faller utenfor den kommunale
innsamlingsordningen.
Kommunen skal sørge for en hensiktsmessig bringeordning, med returpunkter og gjenvinningsstasjoner,
for husholdningsavfall som ikke er omfattet av den kommunale henteordningen.
Abonnenten skal kildesortere og levere husholdningsavfallet etter kommunens anvisning. Dette gjelder
for både hente- og bringeordninger.
Det er ikke tillatt å brenne, grave ned eller legge fra seg husholdningsavfall i det fri. Alt
husholdningsavfall skal sorteres og leveres i godkjent oppsamlingsenhet.
§ 2-3 Henteordning
De ulike avfallstypene hentes regelmessig. Hentehyppigheten fastsettes gjennom retningslinjer for den
enkelte avfallstype og slik at det ikke oppstår hygieniske problem.
Innsamlingen skal foregå på en slik måte at ulempene i form av støy, lukt, støv og miljøutslipp blir så
små som mulig. Det skal tas hensyn til renovatørens arbeidsmiljø.
Renovatøren skal bringe oppsamlingsenheten tilbake til standplass etter tømming. Eventuelt søl som
oppstår i forbindelse med tømming skal fjernes av renovatør.
§ 2-4 Bringeordning
Kommunen plikter å sørge for en hensiktsmessig og brukervennlig bringeordning for husholdningsavfall
som på grunn av sin type, størrelse eller tyngde ikke er omfattet av henteordningen.
Ved levering til et returpunkt eller en gjenvinningsstasjon plikter abonnenten å overholde de til enhver tid
gjeldende sorterings- og leveringsbetingelser. Det er ikke tillatt å sette fra seg avfall utenom beholderne
på returpunktene.
Kommunens kostnader ved bringeordninger er finansiert av det ordinære avfallsgebyret, og abonnenten
betaler ikke gebyr ved faktisk bruk.
For gjenvinningsstasjoner gjelder en øvre volumgrense for kostnadsfri levering som følger av de til
enhver tid gjeldende leveringsbetingelser.
§ 2-5 Hjemmekompostering mv. av våtorganisk avfall
Abonnenten kan inngå avtale med kommunen om behandling av eget våtorganisk avfall på egen
eiendom, etter gitte utfyllende retningslinjer.
Det er en forutsetning at håndteringen skjer på en hygienisk tilfredsstillende måte, som ikke tiltrekker
seg skadedyr, gir sigevann, vond lukt eller virker sjenerende for omgivelsene.
Slik avtale med kommunen vil føre til redusert avfallsgebyr.
§ 2-6 Oppsamlingsenhetene
Kommunen bestemmer type oppsamlingsenhet som kan benyttes. Alle standard oppsamlingsenheter
eies og utplasseres av kommunen.
Boligabonnenter kan selv velge et abonnement som er tilpasset husholdningens behov. Flere
abonnenter kan samarbeide om felles oppsamlingsenhet. Når forholdene tilsier det kan kommunen
pålegge abonnenter samarbeid om felles oppsamlingsenheter.
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Ved gjentatt overfylt oppsamlingsenhet eller uriktig bruk kan kommunen gi skriftlig pålegg om endring av
abonnementet, herunder utplassere nye oppsamlingsenheter som tilfredsstiller kommunens krav.
Oppsamlingsenheten skal bare brukes til kildesortert husholdningsavfall, oppstått på egen eiendom.
Farlig avfall og risikoavfall må aldri plasseres i oppsamlingsenhetene, men leveres i henhold til
anvisninger fra kommunen.
Abonnenter som er tilknyttet henteordning svarer selv for skade eller slitasje som ikke er forårsaket av
normal bruk, og må også erstatte bortkommet eller ødelagte oppsamlingsenheter. Abonnenten må selv
utføre renhold av oppsamlingsenhet.
§ 2-7 Hentested
Oppsamlingsenhet skal på tømmedag være plassert ved kjøreruta og maksimalt 5 meter fra vegkant.
Renovatør skal utføre tømming i tidsrommet kl. 06.00 - kl. 23.00.
Kommunen kan vedta at innsamlingen og tømmingen skal skje med bruk av automatisk sidelaster,
oppsamlingsenheten må da plasseres på vegskulder langs kjøreruta.
Standplass skal være lett tilgjengelig og oppsamlingsenheten skal være plassert på plant underlag.
Trillebanen skal være fri for hindringer, brøytet og om nødvendig sandstrødd.
§ 2-8 Kjørerute og krav til kjørbar veg
Kommunen bestemmer kjøreruten. I hovedsak skal det kjøres etter offentlig veg, kjøring av private
veger kun etter avtale.
Som kjørbar veg regnes offentlig og privat veg som tilfredsstiller kravet til fremkommelighet for større
kjøretøy både sommer og vinter. Vegen må ha tilstrekkelig bæreevne og fri sikt, ha en kjørebanebredde
på minimum 3,5 meter og fri høyde på minimum 4,0 meter i hele vegens bredde. Samtidig må det bo
minimum to abonnenter langs vegen og det må være tilfredsstillende snuplass, utenom gårdsplassen,
ved siste abonnent.
Kommunen kan i særlige tilfeller pålegge abonnenten å levere avfallet til et samlepunkt mot en
reduksjon i gebyret. Regler for dette fastsettes i egne retningslinjer.
Abonnenten er ansvarlig for vedlikehold, brøyting og strøing av private veger som inkluderes i
kjøreruten.
Kommunen kan i perioder med vanskelig fremkommelighet påby et annet hentested for
oppsamlingsenheten enn hva som kreves resten av året.
§ 2-9 Informasjons- og opplysningsplikt
Kommunen plikter å informere om den kommunale avfallsordningen.
Abonnenten plikter å opplyse om forhold som kan ha innvirkning for eget abonnement.

Kapittel 3 – Avfallsgebyr
§ 3-1 Avfallsgebyret
Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i denne forskriften skal betale avfallsgebyr til kommunen.
Satsene fastsettes slik at de primært er ment å fremme avfallsreduksjon, ombruk og gjenvinning.
Kommunestyret fastsetter årlig gebyrsatsen for normalabonnementet for husholdninger og for
fritidsboliger basert på selvkostberegninger.
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§ 3-2 Gebyrpliktig
I utgangspunktet omfattes alle boliger og all fritidsbebyggelse over 15 m2 av ordningen med lovpålagt
innsamling av husholdningsavfall, og er dermed gebyrpliktig i henhold til denne forskrift. Gebyrplikten
omfatter også permanent oppsatte campingvogner.
Hver bebodd eiendom/leilighet utgjør minst ett boligabonnement. Gebyrplikten inntrer fra det tidspunktet
boenheten tas i bruk, eller når bygningsmyndighetene gir midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.
Hver bebygd eiendom/enhet hvor det ikke er fast helårlig bosetting utgjør minst ett fritidsabonnement.
Bebygd eiendom som har stått ubebodd i 6 mnd. kan etter søknad omklassifiseres til fritidsabonnement.
Eventuell gebyrplikt inntrer senest 6 mnd. fra det tidspunktet byggetillatelse innvilges, eller fra den dato
brukstillatelse gis.
Kommunen kan, etter at den lokale helsemyndighet har uttalt seg, frita bestemte eiendommer fra den
kommunale avfallsordningen.
§ 3-3 Differensierte avfallsgebyr for boligabonnenter
Formålet med å differensiere gebyret for husholdningene er å stimulere til avfallsreduksjon, økt
kildesortering og effektiv innsamling.
Avfallsgebyret består av en fast del pr. boenhet og en variabel del etter størrelsen på
restavfallsbeholderen. For normalabonnementet er de to delene like store. Samlet gir dette følgende
abonnementstyper:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Liten beholder:
Normal beholder:
Stor beholder:
Ekstra stor beholder:
Felles beholder på bakken:
Felles beholder nedgravd:

80 % av normalabonnementet
100 % av normalabonnementet
135 % av normalabonnementet
180 % av normalabonnementet
90 % av normalabonnementet
95 % av normalabonnementet

Abonnenten velger fritt størrelsen på oppsamlingsenheten(e) for materialgjenvinning, uten at dette
påvirker avfallsgebyret.
Boligabonnent som deler oppsamlingsenhet (gruppe b-d) med nabo(er) innvilges en reduksjon i
avfallsgebyret. Ved maksimal deling betaler hver abonnent 75 % av ett normalabonnement. Om
oppsamlingsenheten deles på færre abonnenter graderes gebyret mellom ordinært abonnement og
maksimal deling. Minste tillatte volum pr. boenhet er 50 % av normal beholder.
Boligabonnent som har inngått kontrakt med kommunen om hjemmekompostering mv. innvilges en
reduksjon i avfallsgebyret på 15 % av ett normalabonnement.
Boligabonnent som er pålagt av kommunen å frakte avfallet til et felles samlepunkt mer enn 500 meter
fra definert kjørerute etter § 2-8, innvilges en reduksjon i avfallsgebyret på 15 % av ett
normalabonnement inntil 5 km frakteavstand, og 20 % av ett normalabonnement over 5 km
frakteavstand.
Boligabonnenter som har opprettet avtale om utvidet henteavstand, betaler et tillegg på 15 % av ett
normalabonnement pr. 10 meter ekstra henteavstand. Maksimal utvidet henteavstand settes til 50
meter.
Kommunen kan bestemme at avfallsgebyret skal beregnes etter vekt eller antall tømminger.
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§ 3-4 Differensierte avfallsgebyr for fritidsabonnenter
Avfallsgebyret for fritidsabonnenter beregnes ut fra et eget selvkostregnskap.
Avfqallsgebyret for fritidsabonnenter består av en fast del pr. fritidsbolig og en variabel del etter den
servicegrad kommunen tilbyr. For normalabonnementet (servicegrad 2) er de to delene like store.
Samlet gir dette følgende abonnementstyper:
a. Servicegrad 1
(hytter 2,5 km fra veg, campingvogn)
b. Servicegrad 2
(ordinære hytter)
c. Servicegrad 3
(fritidshus med egne beholdere)

50 % av normalabonnementet for fritidsboliger.
100 % av normalabonnementet for fritidsboliger
150 % av normalabonnementet for fritidsboliger

§ 3-5 Tilleggstjenester
Kommunen fastsetter gebyret for tilleggstjenester innenfor det totale selvkostregnskapet. Selvkost
innebærer at gebyret skal samsvare med de kostnader kommunen har ved å levere tjenesten.
§ 3-6 Innkreving, renter m.v.
Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1.
Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr.
29, § 26 og § 27 om eiendomsskatt til kommunen tilsvarende.

Kapittel 4 – Kommunalt samtykke til innsamling av husholdningsavfall
§ 4-1 Søknad om samtykke
Uten kommunens samtykke må ingen samle inn husholdningsavfall. Kommunen gir samtykke til
innsamling av husholdningsavfall når følgende vilkår er oppfylt:
a) Kvalifikasjonskrav
Den som skal samle inn husholdningsavfall må være et godkjent foretak. Virksomheten må
være skikket til å foreta og til å kunne gjennomføre den innsamling det gis tillatelse til.
b) Krav til utførelse av oppgaven
Innsamling av husholdningsavfall skal skje i henhold til forurensningsloven og øvrig relevant
regelverk.
Alt innsamlet husholdningsavfall skal transporteres til godkjent mottak uten ugrunnet opphold.
Den som samler inn husholdningsavfall skal rapportere hvilke husholdnings-avfallstyper som
samles inn og omfanget av innsamlingen. Rapportering gjøres til kommunen, som kan fastsette
krav til hvordan rapportering skal skje.
Samtykket kan ikke overdras til annet rettssubjekt. Samtykkemottaker er alene ansvarlig for
eventuell skade virksomheten påfører tredjepart under utførelse av innsamling som det er gitt
samtykke til.
c) Krav til søknad og dokumentasjon
Søknad skal være skriftlig og må inneholde opplysninger om søker og utførelse som gitt i egne
retningslinjer.
Søknad skal inneholde en forsikring om at søker vil overholde de krav som er fastsatt i denne
forskriftens § 4-1 bokstav b.
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§ 4-2 Forbehold om samtykke
Selv om vilkår for samtykke ellers er oppfylt, kan kommunen nekte å gi samtykke dersom kommunens
mulighet for økonomisk og rasjonell drift reduseres.
§ 4-3 Tilbakekalling av samtykke
Kommunen kan trekke samtykke dersom:
-

Innsamling, behandling og rapportering ikke skjer i henhold til vedtak og gjeldende regelverk.
Forutsetningene for samtykket endres slik at innsamling i regi av samtykke-mottaker reduserer
kommunens mulighet for økonomisk og rasjonell drift.
Endringer i offentlige regler og krav som har betydning for tildeling av samtykke.
Det foreligger forhold hos samtykkemottaker som ville gitt grunnlag for avvisning etter forskrift
om offentlig anskaffelse.

Opplistingen er ikke uttømmende.
Samtykket gjelder i fem år fra vedtaksdato, dersom ikke annet er fastsatt i vedtaket.
§ 4-4 Behandlingsgebyr
Kommunen kan kreve gebyr for behandling av tillatelser i medhold av denne forskrift. Gebyret skal ikke
overstige kommunens kostnader ved saksbehandling og kontroll.
§ 4-5 Kontroll og sanksjon
Kommunen skal føre tilsyn og kontroll med virksomheter som har fått samtykke til innsamling av
husholdningsavfall. Tilsyn og kontroll skjer innenfor rammene av forurensningsloven kapittel 7.
Kommunen kan kreve gebyr for gjennomføring av kontrolltiltak som skal sikre at forskriften eller vedtak
med hjemmel i forskriften blir fulgt. Gebyret skal ikke overstige kommunens kostnader ved
gjennomføring av kontrollen.

Kapittel 5 – Beslutningsmyndighet og klageadgang
§ 5-1 Delegering av myndighet
Kommunens myndighet etter denne forskrift delegeres til ReMidt IKS, med unntak av kommunestyrets
myndighet etter § 3-1 om fastsetting av avfallsgebyr.
§ 5-2 Tilsyn
Kommunen fører tilsyn med at forskriftens bestemmelser overholdes og fatter enkeltvedtak i henhold til
forskriftens bestemmelser.
§ 5-3 Dispensasjon
Kommunen kan i spesielle tilfeller etter søknad gi dispensasjon fra én eller flere av bestemmelsene i
forskriften. Det er en forutsetning at en slik dispensasjon er i tråd med forskriftens formål.
Det kan settes vilkår ved dispensasjonen.
§ 5-4 Klage
Enkeltvedtak som fattes i medhold av denne forskrift, kan påklages etter lov av 10. februar 1967 om
behandlingsmåten i forvaltningssaker.
Klagen rettes til ReMidt IKS sin klagenemd.
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§ 5-5 Forhold til andre forskrifter og myndigheter
Lokale helsemyndigheter har ansvar for å sikre at håndtering av avfall skjer i samsvar med Helse- og
omsorgstjenesteloven, og kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som sikrer hygienisk oppbevaring
og disponering av avfallet.

Kapittel 6 – Sanksjoner
§ 6-1 Sanksjoner og straff
Overtredelse av forskriften kan straffes med bøter, jf. forurensingslovens kapittel 10 § 79 annet ledd.

Kapittel 7 – Ikrafttreden
§ 7-1 Ikrafttreden
Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidende. Samtidig oppheves tidligere gjeldene
renovasjonsforskrift.
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Felles forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker,
minirenseanlegg mv. og bestemmelser om betaling av gebyr –
ReMidt IKS
Kapittel 1 - Generelle bestemmelser
§ 1-1 Formål
Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling,
transport og behandling av septikslam som oppstår i kommunen.
§ 1-2. Virkeområde
Forskriften gjelder tømming og transport av slam og avløpsvann fra alle slamavskillere, tette tanker,
minirenseanlegg mv. Forskriften gjelder også fritidsbebyggelse som har slike anlegg, og for
oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann jfr. forurensningsloven § 26.
Alle eiendommer mv. der det er slike slamanlegg skal være med i den kommunale
slamtømmingsordningen og betale for tømmingen.
Oljeutskillere, fettutskillere og oppsamlingstanker for industrielt avløpsvann eller lignende ikke-sanitært
avløpsvann omfattes ikke av denne forskrift.
§ 1-3 Definisjoner
Abonnent: Eier eller fester av grunneiendom som er tilknyttet renseinnretning.
Avløpsvann: Alle typer avløp fra husholdninger, fritidsboliger, bedrifter og lignende som omfattes av
kommunale regler for avløps- og renseanlegg, og som er lagt under kommunal godkjenning, herunder
gråvann, som er avløpsvann fra boliger og hytter uten vannklosett, og svartvann som er avløpsvann kun
fra toalett.
Ekstra tømming: Tømming utenom fastsatt tømmeplan. Ekstra tømming utføres innen 14 dager.
Kommunen: Myndigheten som er tillagt kommunen er delegert og utøves av ReMidt IKS.
Nødtømming: Tømming som må utføres innen 24 timer.
Ordinær tømming: Planlagt tømming som skjer i den forhåndsvarslede perioden hvor tømming skjer i
aktuelt område etter fastsatt tømmehyppighet gitt i eiendommens utslippstillatelse.
Tilpasset tømming: Lovpålagt tømming av tette tanker som utføres etter bestilling fra abonnenten, i
stedet for ordinær tømming. Abonnenten varsler da kommunen, som vil utføre tømming innen 14 dager.
Tømmeplan: Ruteplan, fastsatt av kommunen, for å gjennomføre en effektiv og rasjonell tømming av
slam for et større område.

Kapittel 2 – Kommunal slamtømmeordning
§ 2-1 Kommunal innsamling av slam
Forskriften gjelder for hele kommunen, med mindre kommunen selv unntar enkelteiendommer eller
geografiske områder, hvor det ikke er muligheter for tilfredsstillende adkomst. Ingen kan utføre tømming
av slamanlegg uten kommunens tillatelse.
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§ 2-1 Abonnentens plikter
Abonnenten plikter å innordne seg kommunens tømmeplan.
Abonnenten skal sørge for at anlegg som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med bil. Lokk som
kan bli kjørt på skal være kjøresikre. Overdekking av kumlokk og lignende med snø, is, jord osv. fjernes
av abonnenten før tømming skal utføres. Trær og busker som er til vesentlig hinder skal fjernes av
abonnenten før tømming utføres. Hvis ikke dette er gjort må anlegget tømmes utenom fastsatt
tømmeplan, og abonnenten kan bli ilagt ekstra gebyr.
Abonnenten er pliktig til å holde tilsyn med eget anlegg og omgående utbedre skader på anlegget.
Videre skal alle endringer i tekniske installasjoner, anleggsutførelse eller endret bruk varsles, jf. Plan- og
bygningslovens bestemmelser.
§ 2-3 Adkomst/hindringer
Det må være kjørbar adkomstveg fram til maksimalt 50 meter fra slamanlegget. Som kjørbar
adkomstveg regnes i dette tilfelle veg som er framkommelig og har bredde og styrke til å tåle
slamtømmekjøretøy. Vegen må ha en fri høyde på minst 4 meter. Adkomstvegen skal ha snuplass og
dessuten kurvatur og stigningsforhold for å kunne betjene slambil, eventuelt annet slamkjøretøy.
Hele anlegget må kunne tømmes fra samme oppstillingsplass, og bunn av tank kan være maksimalt 6
meter lavere enn høyeste terrengpunkt mellom bunn tank og oppstillingsplass.
Anlegg som etter oppsatte tømmeplan ikke kan betjenes med slamsugebil på grunn av adkomstvegens
beskaffenhet, vil bli betjent med tilpasset utstyr – f.eks. traktor. Kommunen bestemmer hvilke
eiendommer som må betjenes med slikt alternativt utstyr.
Kommunen eller den som tømmer har ikke ansvar for skade på og vedlikehold av privat veg og plass,
med mindre det kan påvises uaktsomhet.
Dersom abonnenten ikke har kjørbar adkomstveg for slamtømmekjøretøy, kan kommunen pålegge at
abonnenten selv sørger for at slammet fraktes bort/disponeres på en helse- og miljømessig god måte.
Slamhåndteringen skal godkjennes av kommunen.
§ 2-4 Tilgjengelighet til anlegget
Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført
tømmingen.
Dersom abonnenten etter forhåndsvarsel ikke har klargjort slamanlegget inkl. adkomstveg for tømming,
eller fraktet fram slammet mv., blir ikke ordinær tømming gjennomført. Ekstrakostnader som kommunen
påføres dekkes av abonnenten.
Det er eiers plikt å sørge for at tømming blir utført, dvs. at eier må ta kontakt med kommunens
slamtømmer dersom tanken skal tømmes utenom den fastsatte tømmeplan, eller dersom kommunen
ikke har registrert at abonnenten skal ha tømming i henhold til forskriften eller gitt utslippstillatelse.

§ 2-5 Kommunens plikter
Kommunen fastsetter tømmeplan, og plikter å sende varsel om tømming til abonnentene 1–2 uker før
tømming skal skje. Fritidsabonnentene skal varsles 3–4 uker før tømming skal skje.
Kommunen plikter å tømme alle anlegg som omfattes av denne forskrift i tråd med gitt utslippstillatelse
og den tømmehyppighet som er beskrevet i § 2-6.
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For å dekke abonnentenes ulike behov, skal kommunen i tillegg til ordinær tømming kunne tilby ekstraog nødtømming, samt tilpasset tømming for tette tanker.
Kommunen har rett til å tilbakeføre rejektvann fra slambil til slamavskilleren som tømmes. Tømmingen
skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Etter tømming skal anlegget forlates i
lukket stand, og grinder, porter og dører skal lukkes. Slamsøl skal fjernes. Abonnenten varsles etter
utført tømming. Varselet skal også inneholde opplysninger om observerte avvik, feil eller mangler ved
anlegget.
§ 2-6 Tømmehyppighet
a) Eiendommer med fast bosetting og næringseiendommer tilknyttet slamavskiller, tømmes etter
gjeldende utslippstillatelse, minimum hvert annet år.
b) Eiendommer uten fast bosetting tilknyttet slamavskiller tømmes etter gjeldende utslippstillatelse,
minimum hvert fjerde år.
c) Tette tanker tømmes minimum hvert år.
d) Minirenseanlegg, felles slamavskillere for flere bolig- eller hytteenheter tømmes i henhold til
utslippstillatelse. Dersom denne er uklar må leverandørens spesifikasjon følges.
e) For kommunale slamavskillere og større fellesanlegg fastsetter forurensningsmyndigheten egne
tømmerutiner.
f) I spesielle tilfeller kan forurensningsmyndighet bestemme annen tømmehyppighet.
Kommunen sørger for tømming etter fastlagte tømmeplan. Abonnenter kan selv be kommunen om at
tømmehyppigheten blir årlig, og at dette innarbeides i kommunens tømmeplan og utføres som ordinær
tømming. Må tømmehyppigheten økes ytterligere må abonnenten selv bestille ekstra- eller
nødtømming.
Kommunens tømmeplan skal maksimalt variere med 6 uker i forhold til fastsatte tømmehyppighet og
siste utførte tømming, jfr. § 2-6 a-f.

Kapittel 3 - Slamgebyr
§ 3-1 Gebyr
Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i denne forskriften skal betale et årlig slamgebyr til
kommunen. Selv om abonnenten nekter tømming eller at det av en annen grunn ikke kan foretas
tømming, skal det likevel betales gebyr.
Gebyret graderes etter størrelsen på anlegget og fastsettes av kommunestyret. Gebyret er sammensatt
av oppmøtekostnader og tømme- og behandlingskostnader:
Årsgebyr = OxT + PxVxT, der
O – oppmøtepris – kr/anlegg
P – pris for tømming og behandling – kr/m³ etter type anlegg:
a) Slamavskiller
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b) Tett tank
c) Minirenseanlegg
V – tankvolum – m3, minimum 4 m3
T – tømmehyppighet – tømminger/år (for tømming hvert 4. år er T=1/4)
Alle gebyr forutsetter at tømming skjer etter fastsatt tømmeplan.
I tillegg til ordinært gebyr skal det, hvor det er aktuelt, betales for følgende ekstratjenester:
-

Vanskelig tilgjengelighet:
Manglende klargjøring:
Ekstra tømming:
Nødtømming:

50 % påslag på oppmøtepris
100 % påslag på oppmøtepris
75 % påslag på oppmøtepris
250 % påslag på oppmøtepris

Gebyrplikt inntrer senest 6 uker etter at utslippstillatelse er gitt.
§ 3-2 Innkreving, renter mv.
Gebyr for slamtømming med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven
§ 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov av 6. juni
1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene § 26 og § 27 tilsvarende.

Kapittel 4 – Beslutningsmyndighet og klageadgang
§ 4-1 Delegering av myndighet
Kommunens myndighet etter denne forskriften delegeres til ReMidt IKS, med unntak av
kommunestyrets myndighet til å fastsette gebyr, gi vilkår for utslippstillatelse og unnta enkelte
eiendommer eller geografiske områder etter § 2-1.
§ 4-2 Tilsyn
Kommunen fører tilsyn med at forskriftens bestemmelser overholdes og fatter enkeltvedtak i henhold til
forskriftens bestemmelser.
§ 4-3 Dispensasjon
Kommunen kan i spesielle tilfeller etter søknad gi dispensasjon fra én eller flere av bestemmelsene i
forskriften. Det er en forutsetning at en slik dispensasjon er i tråd med forskriftens formål.
Det kan settes vilkår ved dispensasjonen.
§ 4-4 Klage
Enkeltvedtak som fattes i medhold av denne forskrift, kan påklages etter lov av 10. februar 1967 om
behandlingsmåten i forvaltningssaker.
Klagen rettes til ReMidt IKS sin klagenemd.

Kapittel 5 – Sanksjoner
§ 5-1 Sanksjoner og straff
Overtredelse av denne forskriften straffes med bøter, jf. forurensningslovens kapittel 10 § 79 annet ledd.
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Kapittel 6 – Ikrafttreden
§ 6-1 Ikrafttreden
Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidende. Samtidig oppheves tidligere gjeldene
slamforskrift.
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VEDTEKTER FOR REMIDT NÆRING AS
1. Selskapets navn
Selskapets navn er ReMidt Næring AS.
2. Selskapets forretningskontor
Selskapets forretningskontor er Orkland kommune.
3. Selskapets virksomhet (formål)
Selskapets formål er næringsutvikling knyttet til miljø- og gjenvinningsområdet, herunder oppkjøp av
selskaper, eie aksjer i andre selskaper, fast eiendom og hva dermed naturlig står i forbindelse.
4. Selskapets aksjelkapital
Selskapets aksjekapital er kr 100 000,- fordelt på 10 000 aksjer hver pålydende kr. 10,-. Selskapet
skal ikke registreres i Verdipapirsentraen.
5. Styret
Selskapets styre skal ha fem medlemmer, med tre varamedlemmer i rekkefølge.
Firmaet tegnes av styrets leder alene eller av to styremedlemmer i fellesskap, og styret kan meddele
prokura.
6. Valgkomite
Selskapet skal ha valgkomité. Valgkomiteen foreslår kandidater til styret og honorar for
styremedlemmene. Valgkomiteen skal ha minst tre medlemmer. Selskapets generalforsamling velger
valgkomiteens medlemmer som velges for ett år av gangen.
7. Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling skal avholdes innen seks måneder etter utløpet av hvert regnskapsår.
Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles. Forslag om å endre vedtektene skal
gjengis ordrett i innkallingen. Aksjeeierne kan la seg representere på generalforsamlingen ved
fullmektig med skriftlig fullmakt.
Generalforsamling kan avholdes andre steder enn i forretningskommunene. Beslutninger av
generalforsamlingen kan også vedtas utenfor møte i samsvar med aksjelovens bestemmelser.
Side 1 av 2

Side 60 av 64

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:
•

Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte

•

Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.

•

Valg av styre, herunder valg av styrets leder og nestleder

•

Andre saker som styret forelegger eller som en aksjeeier ønsker å behandle når den har fremsatt
skriftlig krav om det senest to uker før generalforsamlingen.

•

Saker av strategisk og viktig betydning for selskapet

Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes når styret finner dette nødvendig, eller når revisor eller
aksjonærer som representerer minst 1/10 av aksjekapitalen krever at generalforsamlingen skal
behandle en bestemt sak. Generalforsamlingen innkalles av styret med minst en ukes skriftlig varsel.
Hvis en ekstraordinær generalforsamling er krevet av revisor eller 1/10 av aksjekapitalen i samsvar
med ovenstående, skal generalforsamlingen avholdes senest innen en måned etter at kravet ble
fremsatt.
Generalforsamlingen skal velge en møteleder. Styrets leder, eller annen person utpekt av styret åpner
møtet og leder dette inntil møteleder er valgt.
8. Forholdet til aksjelovgivningen
For øvrig kommer den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning til anvendelse.
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AKSJEEIERAVTALE – ReMidt Næring AS
0. BAKGRUNN / ETABLERING
Aksjonærene er enig om å etablere Selskapet i forbindelse med etableringen av et nytt innovativt
miljøselskap for de lovpålagte tjenestene innenfor miljø- og gjenvinningsområdet.
Gjennom å skille ut næringsaktiviteten fra de lovpålagte oppgavene i et eget aksjeselskap, kan
eierne rendyrke næringsutviklingen knyttet til miljø- og gjenvinningssektoren.
Selskapet skal være aktivt og kunne tilby sine kunder et bredt spekter av tjenester innen
avfallshåndtering.
1. ÅPNINGSBALANSE
Ved etableringen av Selskapet skal det utarbeides en åpningsbalanse om reflekterer verdien på
stiftelsestidspunktet, med grunnlag i reviderte og godkjent årsregnskap pr. 31.12.2018.
2. EIERFORHOLD
Alle kommunene som deltar som eier i ReMidt IKS kan være eier av Selskapet. Videre skal ReMidt
IKS ha en eierandel på 20% i Selskapet.
Datterselskap som utfører oppgaver i henhold til enerettstildeling og samtidig er offentligrettslige
organ, så som SeSam Ressurs AS og Ecopro AS, skal søkes tilbakeført til ReMidt IKS når
forholdene ligger til rette for det. ReMidt IKS fremmer eventuelt et slikt krav og verdsettingen skal
skje etter bestemmelsene i Aksjelovens § 4-17 femte og sjette ledd.
Hvis andre eksterne eiere ønsker å bli eier i Selskapet skal dette godkjennes med 2/3 flertall av
generalforsamlingen i Selskapet.
Nye aksjonærer forplikter seg å tiltre denne aksjonæravtalen.
2.1 Opsjon på erverv av aksjer i Selskapet
Alle kommunene som deltar som eier i ReMidt IKS (pr. 1.1.2020) kan, innen 31.12.2024, erverve
aksjer i Selskapet tilsvarende den eierbrøk vedkommende kommune har i ReMidt IKS på
etableringstidspunktet.
Kommuner som ønsker å utøve sin opsjonsrett skal varsle Selskapets styre, innen utløpet av mars
måned det året retten ønskes gjort gjeldende.
2.2 Rettet emisjon og prising av aksjer
Ved bruk av opsjonen i 2.1 vil generalforsamlingen vedta og gjennomføre en rettet emisjon mot
aktuell ny eier. Emisjonen gjennomføres, senest to måneder etter at generalforsamlingen er holdt,
ved utstedelse av nye aksjer og at Selskapets aksjekapital utvides tilsvarende.
Emisjonsbeløpet settes slik at prisen per aksje settes lik inngangsverdien for øvrige eiere på
etableringstidspunktet for Selskapet.
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3. FORKJØPSRETT
Ved overdragelse av aksjer i Selskapet, gjelder aksjelovens bestemmelser om forkjøpsrett blant
aksjonærene. Uavhengig av dette skal Aksjonærene fritt kunne overdra sine aksjer i Selskapet til
annet selskap som vedkommende har kontrollerende innflytelse over, uten å utløse forkjøpsrett.

4. UTBYTTEPOLITIKK
Det skal legges opp til en forutsigbar utbyttepolitikk. Aksjonærene forventer et årlig utbytte på 40% til
60% fra Selskapet og underliggende heleide datterselskaper.
5. STYRET
Styret velges på generalforsamlingen, etter innstilling fra en egen valgkomité som er oppnevnt av
generalforsamlingen.
To styremedlemmer, derav styrets leder, skal nomineres av miljøselskapet ReMidt IKS.
6.

UTØVELSE AV AKSJONÆRRETTIGHETER/-PLIKTER
Aksjonærene forplikter seg til å stemme i selskapets generalforsamling i tråd med de rettigheter og
forpliktelser som er inntatt i denne Aksjonæravtalen.
Ved aksjetransaksjoner er det, med mindre annet avtales, selgers ansvar å sørge for at nye
aksjonærer oppfyller Aksjonæravtalen, eventuelt sammen med selgeren.

7. REFORHANDLING AV AKSJONÆRAVTALEN
Hele Aksjonæravtalens punkt 2 kan først endres etter 31.12.2024. For øvrig kan Aksjonæravtalen
reforhandles og endres hvis minst 2/3 av aksjonærene er enig om dette.
8. MISLIGHOLD
Mislighold av denne Aksjonæravtalen foreligger når en Aksjonær opptrer i strid med
Aksjonæravtalen eller de forutsetninger Aksjonærene har lagt til grunn for det samarbeidet som
Aksjonæravtalen regulerer.
Dersom en aksjonær gjør seg skyldig i vesentlig mislighold av Aksjonæravtalen, har de andre
Aksjonærene rett til å kreve at aksjene selges til dem eller til Selskapet for videresalg til bestående
eller nye aksjeeiere. Innløsningssummen fastsettes etter reglene i Aksjelovens § 4-17 femte og
sjette ledd.
Gjentatte og/eller vedvarende mislighold vil være å anse som et vesentlig mislighold.
9. TVISTER
Tvister vedrørende forståelsen av denne Aksjonæravtalen, dens innhold eller fortolkning, skal søkes
løst gjennom forhandlinger. Aksjonærene plikter å starte forhandlinger innen 30 dager etter at de
øvrige Aksjonærene er meddelt skriftlig om forholdet. Blir tvisten ikke løst innen 60 dager etter at
forhandlingene tok til, bringes saken inn for Voldgiftsrett i Sør-Trøndelag tingrett eller Lov om voldgift
av 14. mai 2004.
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Voldgiftsretten skal bestå av 3 medlemmer som oppnevnes av Aksjonærene i fellesskap. Blir ikke
Aksjonærene enig om voldgiftsrettens sammensetning innen fire uker fra begjæring av voldgift,
oppnevnes voldgiftsrettens medlemmer av Sør-Trøndelag tingrett.
10. ANTALL EKSEMPLARER
Nærværende avtale er inngått i 18 eksemplarer, ett til hver av aksjonærene.

Sted/dato:
Sign.
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