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SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO REN IKS 

 

§ 1 SELSKAPET 

Selskapets navn er Follo Ren IKS. Selskapet eies av kommunene Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås. 

Selskapet har sitt forretningskontor i Ås kommune. 

§ 2 FORMÅL 

2.1. På vegne av eierkommunene skal Follo Ren IKS sørge for en økonomisk, helsemessig og 

miljømessig optimal håndtering av avfall som faller innenfor det til enhver tid gjeldende 

kommunale ansvarsområdet etter forurensningsloven. Follo Ren IKS har enerett til å samle inn 

og behandle det avfall som eierkommunene er lovpålagt å håndtere, jf. Forurensingsloven 

§§29 og 30, samt farlig avfall som samles inn fra næringslivet som kommunene er lovpålagt å 

ha et mottak for. Eierkommunene kan tildele enerett for eget næringsavfall som stammer fra 

kommunale institusjoner, skoler, barnehager mv til Follo Ren IKS. Tjenestene skal kompenseres 

utifra selvkostprinsippet, iht forurensingsloven §34. Follo Ren IKS har ikke erverv til formål. 

2.2  Follo Ren IKS kan innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk som Selskapet er underlagt, 

organisere sin virksomhet på den måte Selskapet finner mest hensiktsmessig for å ivareta det 

oppdrag Follo Ren IKS er tildelt som enerett etter punkt 2.1 ovenfor. Selskapet kan samarbeide 

med andre dersom samarbeid er hensiktsmessig for en økonomisk, helsemessig og miljømessig 

optimal håndtering av det oppdrag Follo Ren IKS er tildelt som enerett. Follo Ren IKS kan 

herunder inngå samarbeidsavtaler etter delegasjon av deler av enerettsoppgaven etter punkt 

2.1 ovenfor, til aktuell samarbeidspart. 

2.3. Follo Ren IKS skal være eierkommunenes kompetansesenter i avfallssaker som er omfattet av 

Follo Rens myndighetsområde i punkt 2.1. 

2.4. Follo Ren IKS kan utnytte ledig kapasitet og kompetanse i en naturlig forlengelse av det 

primære formålet. Slik virksomhet må ikke på noen måte være i konflikt med hovedformålet. 

Slik virksomhet skal organiseres gjennom samarbeidsavtaler, eller deltakelse i foretak eller 

opprettelse av egne selskaper som hører naturlig inn i utviklingen av selskapet og som bidrar til 

at eierkommunenes og selskapets målsetninger oppnås. 

 

§ 3 FORHOLDET TIL EIERKOMMUNENE 

Eierkommunene har delegert myndighet etter forurensningsloven til selskapet, jf. eierkommunens 

renovasjonsforskrifter § 3. 

Saker av viktig politisk, prinsipiell eller økonomisk betydning for selskapet, noen av eierne, eller 

innbyggere i eierkommunene, skal vedtas av representantskapet etter forslag fra styret. 
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Selskapet må likevel påse at eierkommunene gis mulighet til å behandle følgende saker før 

avgjørelse: 

• Saker som omhandler vesentlige endringer i dagens renovasjonssystem mht. 
avfallshåndtering og avfallsløsninger. 

• Saker av politisk, prinsipiell og økonomisk viktighet for én eller flere av kommunene. 

 

§ 4 EIER-OG ANSVARSANDEL 

4.1 Eierne hefter ubegrenset for selskapet innenfor sin eierandel. Fordeling av eier- og 

ansvarsandelene i selskapet baseres på abonnementsenheter pr. 01.04.2020 som følger: 

 

 
Kommune 

Opprinnelig 
innskutt kapital 

Helårs-
abonnement 

Hytte- 
abonnement* 

Totalt antall 
abonnement pr 
01.04.2020 

Eier- og 
ansvarsandel pr 
01.04.2020 

Frogn kommune Kr 199.200 6 639 2 302 7 790 17,0% 
      
Nesodden kommune Kr 204.000 7 497 757 7 876 17,2% 
      
Nordre Follo kommune Kr. 598.000** 22 321 43 22 343 48,9% 
      
Ås kommune Kr 198.000 7 524 364 7 706 16,9% 
      

Til sammen: Kr 1.200.000 43 981 3 466 45 714 100,00% 
 

* Hytteabonnement teller 0,5 i totalt antall abonnement 

** Baseres på innskudd gjort av de sammenslåtte kommunene Ski (kr. 313.200) og Oppegård (kr. 285.600) 

 

4.2. Fordelingsnøkkelen for driftsbidrag er lik eier- og ansvarsdelen. Andelene reguleres når minst 

to av eierkommunene krever det. 

4.3 Investeringer som kun kommer innbyggerne i én eller noen av eierkommune(ne) til gode, kan 

dekkes over avfallsgebyret til abonnentene i den/de aktuelle kommunen(e). Tilsvarende 

gjelder dersom noen av eierkommunene ønsker et bredere renovasjonstilbud enn selskapet 

tilbyr abonnentene i eierkommunene. 

§ 5 REPRESENTANTSKAPET 

Representantskapet har 5 medlemmer med vara og fordeles som følger; 

Frogn kommune 1 

Nesodden kommune 1 

Nordre Follo kommune 2 

Ås kommune 1 
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Kommunene velger selv sitt representantskapsmedlem med hvert sitt varamedlem. Nordre Follo har 

en møtende representant, som har 2-to stemmer. 

Representantskapets leder velges for 2-to år og alternerer mellom kommunene hvert annet år. 

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene er til stede og 

disse representerer minst to tredjedeler av stemmene. Ved votering har Nordre Follo sin møtende 

representant to stemmer mens de øvrige representantene har én stemme hver. 

Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. 

Innkalling til ordinære representantskapsmøter skal skje med minst 4 ukers varsel og skal inneholde 

sakspapirer. Innkalling med sakspapirer sendes eierkommunene ved rådmennene med tilsvarende 

frist. 

 

§ 6 Valgkomité 

Valgkomiteen består av 3 medlemmer med varamedlemmer. Representantskapet velger 

valgkomiteen, samt komiteens leder og nestleder. Valgkomiteens funksjonstid er fire år. Ved første 

gangs valg velges to av medlemmene for to år. Representantskapet vedtar instruks for valgkomiteen.   

Valgkomiteens oppgave er å vurdere styrets kompetansebehov og å foreslå kandidater til et 

kompetansesammensatt styre. Valgkomiteen skal også fremme forslag på styrets leder og nestleder.  

Valgkomiteen skal innstille kandidater til styret i tråd med instruks for valgkomitéen.  

Valgkomiteen legger sine begrunnede forslag fram for representantskapet. Forslaget skal inngå i 

saksdokumentene til representantskapet.  

 

Follorådets sekretariat er sekretær for valgkomitéen.  

 

§ 7 STYRET OG DAGLIG LEDER 

Selskapets styre består av 5 medlemmer. 4 av styrets medlemmer med 2 varamedlemmer i 

rekkefølge, velges etter forslag fra valgkomiteen av representantskapet for 2 år. 

Ett av styrets medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Dersom 

ansettelsesforholdet opphører i perioden, trer vedkommende ut av rollen, og det foretas nyvalg av 

og blant de ansatte. 

De ansattevalgte representantene skal ikke delta i behandlingen av enkeltvedtak eller fastsettelse av 

forskrifter, men er ellers fullverdige medlemmer av styret. 

Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende jf IKS-loven §12. 

Selskapet ledes av en daglig leder som følger de retningslinjer og pålegg som styret gir. 
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§ 8 REPRESENTASJON OG SIGNATUR 

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan delegere til daglig leder sammen 

med ett styremedlem retten til å tegne firmaet. Slik delegasjon må meldes til Foretaksregisteret. 

§ 9 OPPTAK AV LÅN OSV. 

Selskapet kan ta opp lån innenfor en samlet ramme på kr. 300.000.000,-. 

Selskapet kan bare ta opp lån for å finansiere investeringer i bygninger, anlegg og varige driftsmidler 

til eget bruk samt til likviditetsformål, eller til konvertering av gammel gjeld. 

Dersom én eller flere av eierkommunene er registrert på ROBEK-listen i henhold til kommuneloven § 

60, må lån og langsiktige leieavtaler godkjennes av Fylkesmannen. 

Selskapet kan pantsette sine eiendeler til sikkerhet for egne forpliktelser. 

§ 10 KLAGENEMND 

Selskapet skal ha en særskilt interkommunal klagenemnd som behandler klager på enkeltvedtak 

fattet av Follo Ren etter forurensningsloven. Se forurensningsloven § 85 jf. forvaltningsloven § 28 

annet ledd.  

Representantskapet vedtar retningslinjer for klagenemnda og oppnevner medlemmer.  

§ 11 TVISTER 

Dersom det oppstår tvist mellom eierkommunene om fortolkningen eller gjennomføringen av denne 

avtalen, skal konflikten søkes løst gjennom forhandlinger. Tilsvarende gjelder ved uttreden. 

Dersom forhandlinger ikke fører frem innen rimelig tid, skal tvisten søkes løst ved mekling. Mekler 

godkjent av Den Norske Advokatforening eller annen godkjent mekler, skal i så fall benyttes. 

§ 12 ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN 

Endring av selskapsavtalen krever likelydende vedtak i kommunestyrene i alle eierkommunene. 


