
 

 

 
 
 

 
 
 

VEDTEKTER 
FOR 

MJØSANLEGGET AS 
 
 
 

1.  SELSKAPETS FIRMA 
 
Selskapets firma er Mjøsanlegget AS. Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres i 
Verdipapirsentralen. 
 
2. FORRETNINGSKONTOR 
 
Selskapets forretningskontor er i Lillehammer kommune. 
 
3. SELSKAPETS VIRKSOMHET 

 
Selskapets virksomhet er å eie og drive behandlingsanlegg for våtorganisk avfall, samt det som står i 
forbindelse med dette, herunder å være eier i andre selskap med beslektet virksomhet.  
 
Selskapets hovedformål er å drive med enerettstildelt og lovpålagt håndtering og sluttbehandling av 
eget husholdningsavfall underlagt selvkostregelverket. 
 
Selskapet driver også med håndtering av konkurranseutsatt avfallshåndtering og sluttbehandling.  
 
Selskapets virksomhet har ikke som hovedformål å gi eierne økonomisk overskudd. 
 
4. SELSKAPETS AKSJEKAPITAL 
 
Selskapets aksjekapital er kr 7.372.000 fordelt på 7.372 aksjer pålydende kr 1.000,00. 
 
5. DAGLIG LEDER 
 
Daglig leder tilsettes av styret. 
 
6. STYRET 
 
Selskapets styre skal ha fra 3 til 5 styremedlemmer. 
Styremedlemmene skal ha personlige varamedlemmer. 
 
Styrets leder velges av generalforsamlingen for to år av gangen. GLØR IKS kan ikke ha styreleder så 
lenge selskapet har operatøransvaret for Mjøsanlegget AS 
 
7. GENERALFORSAMLINGEN 
 
Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen seks måneder etter utgangen av hvert 
regnskapsår. 



 

 

 
På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres: 

 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen. 

 Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. 
 
 8. VILKÅR FOR Å VÆRE AKSJEEIER 
 
Som aksjeeier kan bare aksepteres renovasjonsselskaper og kommuner. 
 
Dersom en aksjeeier ikke lenger tilfredsstiller disse kravene, kan styret gi aksjeeieren en frist på 
minst tre måneder for å bringe forholdet i orden. Om aksjeeieren ikke innen denne fristen har 
omgjort avtalen, avhendet aksjene eller reist søksmål for å få avgjort om kravene er tilfredsstilt, 
gjelder reglene om tvangssalg i aksjeloven § 4-17 (2). Aksjeeieren kan også kreve aksjene innløst av 
selskapet etter reglene i aksjeloven § 4-17 (3)-(6) 
 

9. OVERDRAGELSE AV AKSJER OG AKSJERS OMSETTELIGHET 
 

Aksjene i selskapet kan overdras. Erververen av en aksje skal straks sende melding til selskapet om 
sitt aksjeerverv. 
 
Erverv av aksjer er betinget av samtykke fra selskapet. Det hører under styret å avgjøre om samtykke 
skal gis. Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn for det. Styret skal nekte samtykke 
hvis erververen ikke oppfyller vilkårene i loven eller vedtektene for å være aksjeeier. 
 
 
Hvis styret nekter å gi samtykke, gjelder reglene i aksjelovens § 4-17. 
 

10.  FORKJØPSRETT 
 

De andre aksjeeierne har rett til å overta en aksje som skal avhendes eller for øvrig skifte eier. En 
aksjeeier har også rett til å overta en aksje som har skiftet eier. Når selskapet mottar melding om at 
aksjer er avhendet eller ønskes avhendet, skal selskapet straks varsle de øvrige aksjonærene. 
 
Forkjøpsretten utløses ved enhver form for eierskifte, når ikke annet er bestemt ved lov. Retten kan 
gjøres gjeldende overfor enhver erverver, unntatt en erverver som er en del av samme 
eierkonstellasjon som tidligere eier. 
 
Forkjøpsrett kan ikke utøves for et mindre antall aksjer enn det antall retten kan gjøres gjeldende 
for. Ved sammenhengende avhending av flere aksjeposter fra samme eier eller flere eiere må retten 
gjøres gjeldende i forhold til alle aksjene under ett. 
 
Alle aksjeeiere har samme prioritet i forhold til retten til å overta aksjen eller aksjene. Når 
forkjøpsretten utøves av flere aksjeeiere i selskapet, fordeles aksjene i forhold til det antall aksjer 
disse aksjeeierne har fra før. Aksjer som ikke kan fordeles likelig, skal fordeles mellom aksjeeierne 
ved loddtrekning. 
 
Forkjøpsretten gjøres gjeldende ved melding til selskapet. Meldingen må være kommet frem til 
selskapet senest to måneder etter at selskapet fikk melding om eierskiftet. Forkjøpsretten gjelder på 
ellers like vilkår. 
 
Løsningssummen skal betales innen en måned etter at kravet om forkjøpsrett ble fremsatt eller i 
tilfelle innen to uker etter at tvist om innløsningssummen er bindende avgjort. 
 

 



 

 

11.  UTBYTTE FRA SKATTEPLIKTIG VIRKSOMHET 
 
Selskapet kan ikke dele ut utbytte som er relatert til den ikke-skattepliktige virksomheten med 
enerettstildelt og lovpålagt håndtering og sluttbehandling av eget husholdningsavfall underlagt 
selvkostregelverk. 
 
Selskapet kan dele ut utbytte relatert til den skattepliktige virksomheten knyttet til håndtering av 
konkurranseutsatt avfallshåndtering og sluttbehandling.  
 

12.  PANTSETTELSE AV AKSJER 
 

Aksjene i selskapet kan ikke pantsettes. Denne bestemmelsen berører ikke en kreditors adgang til å 
søke dekning i aksjen. 
 

13.  ENDRING AV VEDTEKTENE 
 

Endring av disse vedtekter treffes av generalforsamlingen i tråd med  Aksjelovens § 5-18. 
 
 
 
Lillehammer den xx. mai 2015 
  

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 


