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Notat 
 

 
Til: Midt-Gudbrandsdal Renovasjon 

 

Att.: Gøran Løkken  

   

Kopi til:   

 

Fra: Lars Harald Rylandsholm 

 

Dato:  30. april 2015 

 

Emne: notat omorganisering 

                                        
 

 

1. Innledning 

Jeg er bedt om å lage en utredning omkring organiseringen av virksomheten Midt-

Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR) med evt. spørsmålet om utskillelse av 

næringsdelen i et eget rettssubjekt.  

 

2. Dagens struktur 

MGR er opprettet som et interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27, og er 

ikke, slik navnet skulle tilsi et interkommunalt selskap etter lov av 29. januar 1999.  

 

Organiseringen av samarbeid etter kommuneloven § 27 har vært forventet fjernet i løpet 

av noen år. Det ble vedtatt overgangsregler med frist for omorganisering til 

interkommunale selskaper, men denne ble endret slik at det fortsatt skal være mulig å 

opprettholde ordningen enn så lenge.  

 

Spørsmålet er om MGR er et eget rettssubjekt, eller om rettssubjektet er de tre 

kommunene hver for seg eller samlet. Dette har betydning i forhold til å kunne opprette 

et heleid selskap under MGR. Er det ikke et selvstendig rettssubjekt må man enten 

etablere MGR som eget rettssubjekt, og deretter opprette et underselskap, eller 

kommunene sammen eier et nystiftet rettssubjekt ved siden av MGR.  

 

Som det fremkommer i NOU 1995:17 har ikke loven uttrykkelig regulert spørsmålet om 

det interkommunale styret er et eget rettssubjekt eller ikke. «Dette må avgjøres helt 
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konkret for den enkelte virksomhet. Momenter i vurderingen vil foruten virksomhetens 

formuesmasse være den grad av selvstendighet styret har i forhold til deltakerne. I den 

vurderingen vil det være av sentral betydning om styret er tildelt budsjettmyndighet, 

myndighet til å ta opp lån, til å fatte vedtak i personalsaker, og eventuelt til å binde 

virksomheten utad uten å måtte innhente samtykke fra deltakerne. Slik var 

rettstilstanden etter kommunestyreloven, og den nye kommuneloven synes ikke å ta 

sikte på å endre dette.» 

 

Høyesterett vurderte spørsmålet i dom fra 1997 (Rt 1997 side 623) som gjaldt samarbeid 

mellom flere kommuner etter kommuneloven § 27. Det ble uttalt: 

 

«Jeg mener at PPD-senteret må anses som eget rettssubjekt, og vil i det følgende 

fremheve de forhold jeg da legger særlig vekt på. 

Senteret opptrer utad under eget navn. Det inngår kontrakter, for eksempel om 

leie av lokaler for virksomheten og om salg av plasser ved institusjonen til 

kommuner utenfor Vest-Telemark og til Telemark fylkeskommune, og tilsetter de 

ansatte ved senteret uten at det må innhentes samtykke fra 

samarbeidskommunene. Styret tilsetter også daglig leder for senteret. 

Samtlige samarbeidskommuner har en plass i senterets styre, som treffer vedtak 

ved vanlig flertall. Det er fastsatt i § 13 i samarbeidsavtalen at i tilfeller der 

kommunene skal behandle saker som vedkommer virksomheten ved PPD-senteret 

og det ikke blir gjort samsvarende Side 631 vedtak i alle kommunestyrene, skal 

det gjelde som flertallet av kommunene har gitt sin tilslutning. 

Senteret disponerer egne midler, som i hovedsak er overført fra de kommuner 

som deltar, og det er underkastet regnskaps- og revisjonsplikt. Det har også 

betydning om styret for virksomheten er tildelt kompetanse til å fastsette eget 

budsjett, jf bemerkningene i NOU 1995:17. Etter 1989 har styret for PPD-senteret 

hatt en slik selvstendig budsjettkompetanse. Den enkelte kommune har riktignok 

både gjennom sin styrerepresentant og på flere andre måter mulighet til å påvirke 

budsjettbehandlingen. Den selvstendige budsjettkompetansen innebærer likevel 

en rettslig realitet, noe som også er klart forutsatt i forarbeidene, jf Ot.prp.nr.42 

(1991-92 ) side 113. Den innebærer at kommunene er forpliktet til å foreta 

bevilgninger i samsvar med det budsjett styret har fastsatt. Kommunene har også 

etter samarbeidsavtalen plikt til "å betale sine utgifter a konto kvart halvår". 

Saken gjelder et samarbeid mellom forholdsvis mange kommuner. En virksomhet 

som bygger på en samarbeidsavtale mellom en rekke kommuner, vil nok oftere 

anses som et eget rettssubjekt enn et samarbeid mellom to eller tre kommuner. I 
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et samarbeid hvor mange kommuner deltar, vil det ofte være et sterkt behov for å 

tillegge styret kompetanse til å binde virksomheten uten å måtte innhente 

samtykke fra deltakerkommunene.» 

 

Det som taler mot at det et eget rettssubjekt: 

Det følger av vedtektene at Ringebu kommune er «vertskommune». Det synes her som 

det er blanding av interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 og ordning som 

vertskommune etter §§ 28-1a flg. Alle som er tilsluttet MGR er ansatt i Ringebu 

kommune. Det er dermed Ringebu kommune som har arbeidsgiveransvaret.  

 

Ordningen med vertskommune stifter ikke noe eget rettssubjekt, idet vertskommunen 

allerede er et eget subjekt.   

 

Disse forhold kan likevel anses kun som bistand til administrative tjenester og trenger 

ikke være avgjørende i vurderingen av om MGR er et selvstendig rettssubjekt. 

 

Det er relativt få kommuner med i samarbeidet, noe Høyesterett fremhever som et 

moment.  

 

Det som taler for at det er et eget rettssubjekt: 

 

Foretaket er registrert med eget organisasjonsnummer. Representantskapet tegner 

selskapet, treffer beslutninger om budsjetter, godtgjørelser, gebyrer m.m og har rett til å 

foreta låneopptak inntil kr 1 mill.  

 

MGR fakturerer de enkelte kommuner for utførte tjenester som hører under 

næringsbiten, herunder avfallshåndtering fra skoler og institusjoner.  

 

Videre er det, etter det opplyste, MGR som dels eier grunnen, og dels har inngått 

leiekontrakt i eget navn for arealene anleggene er på.  

 

Min konklusjon er at MGR er et eget rettssubjekt, selv om det kan være noen mindre 

argumenter mot denne konklusjon.  

 

I det videre legger jeg til grunn at MGR er et eget rettssubjekt.  

 

3. Organisering fremover 



Advokatfirmaet Alver AS  Side 4 av 8 

 

 4 

Det er for så vidt ikke i seg selv påkrevet at man endrer organisasjonsform. Man kan ha 

nokså fleksibel ordning dersom man fastsetter dette i vedtektene. Ut fra vedtektene 

synes ordningen å være greit organisert.  

 

En organisering som IKS eller et AS gjør at organiseringen i større grad er lovregulert, og 

blir noe mer fleksibel. På den andre side vil eierskapet fra kommunene i større grad skje 

indirekte ved opprettelsen av selskaper.  

 

Ved IKS lages det en selskapsavtale som regulerer forholdet mellom deltakerne. Har man 

et selskap vil eierkommunene ha øverste myndighet gjennom et representantskap eller 

en generalforsamling. De vil da kunne velge et styre ut fra hvem som anses best skikket 

uavhengig av kommuner, samt fjerne styremedlemmer som man ikke anser skikket. 

Styret står for forvaltningen av selskapets virksomhet og representerer selskapet utad. 

Selskapet skal ha daglig leder som har fullmakter innenfor den daglige ledelse, underlagt 

styrets retningslinjer. Man har dermed en mer omfattende representasjon og en bedre 

beslutningseffektivitet. 

 

Man vil i større grad være fleksibel i forvaltningen av selskapet enn ved samarbeid etter 

kommuneloven § 27 dersom det ikke allerede er gitt vide fullmakter gjennom 

vedtektene. Følger det ikke av vedtektene må hver enkelt kommune treffe identiske 

vedtak i sine organer før det kan gjennomføres.  

 

Ulempen er at man fjerner seg en del fra lokaldemokratisk styring for 

samarbeidskommunene, men dette skjer allerede ved å ha et interkommunalt samarbeid 

og en vertskommune. Særlig ved næringsbiten av virksomheten er heller ikke de 

demokratiske prinsipper særlig fremtredende idet formålet er å ha inntjeninger på en 

konkurranseutsatt næring.  

 

Det synes som mange av kommunene i interkommunale samarbeider er etablerte som 

interkommunale selskaper, og noen som AS. Både GLØR og Nord-Gudbrandsdal er 

organisert som interkommunale selskaper. Det er, i hvert fall for GLØR sitt 

vedkommende, etablert profesjonelt styre der næringsaktører er valgt som 

styremedlemmer.  

 

4. Utskilling av næringsdelen 

Det er innført skatteplikt for kommuner som utfører avfallstjenester knyttet til 

husholdningsavfall fra andre kommuner og næringsavfall - fra og med 1. januar 2014. 

Endringen kommer som følge av at EFTAs overvåkingsorgan har uttalt at skattefrihet for 
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den konkurranseutsatte virksomhet er å anse som statsstøtte. Jeg har snakket med 

revisor og han kan ikke se at reglene faktisk er innført med virkning fra 2014.  

 

Det er etter dette ikke lenger noen fordel å drive all avfallshåndtering i ordinær 

kommunal regi.  

 

Jeg har fått opplyst at ca 35-40 % av inntektene til MGR stammer fra næringsavfall, 

mens det resterende er utført innsamling av husholdningsavfall fra egne kommuner.  

 

Det kan her være gunstig å etablere et heleide datterselskap, men se dog punktet 

overfor om offentlig anskaffelse.  

 

Ved å etablere et selskap har man fordelene av fleksibiliteten ved å drive 

næringsvirksomhet i selskapsform. Dernest får man all skattepliktig virksomhet i ett 

selskap. Dette medfører langt bedre oversikt og kontroll med den skattepliktige 

virksomhet. Man vil dermed lettere kunne ha kontroll for å hindre kryss-subsidiering, og 

det vil være enklere å bevise at dette ikke forekommer.  

 

Innsynsretten etter offentlighetsloven gjelder også for heleide aksjeselskaper, men det er 

unntak for selskaper som driver næringsvirksomhet i konkurranse med private. Det vil 

ved etablering av AS for næringsdelen dermed være unntak fra offentlighetsloven for det 

som omhandler dette selskapet. Driver man som nå må man i hvert enkelt tilfelle 

vurdere om man har hjemmel for å unnta opplysninger fra offentligheten.  

 

5. Forholdet til lov om offentlig anskaffelse 

Både ut fra driften i det interkommunale samarbeidet og ved opprettelse av et nytt 

selskap for håndtering av næringsavfall, kan det oppstår spørsmål i forhold til lov om 

offentlige anskaffelser. 

 

Jeg har fått opplyst at selve innsamlingen av husholdningsavfall og sortert næringsavfall 

er satt ut på anbud og tildelt Norsk Gjenvinning. Det er MGR som fakturerer kommune 

for næringsavfallet og de enkelte private næringsdrivende. Restavfall fra næring 

transporterer kundene selv til avfallsanleggene. Innsamling av husholdningsavfall fra 

hytter er foretatt i egenregi der det samtidig samles inn næringsavfall fra bedrifter i 

områdene. Næringsdelen her overstiger ikke 15% av totale omsetningen.  

 

Det forhold at man konkurrerer ut mot annen næringsliv fra det MGR er ikke i seg selv 

underlagt reglene om offentlig anskaffelse.  



Advokatfirmaet Alver AS  Side 6 av 8 

 

 6 

 

Problemstillingen er om kommunene i samarbeidet kan gi direkte kontrakt til MGR for 

innsamling av eget næringsavfall, uten å måtte legge dette ut på anbud.  

 

Dette er en nokså sammensatt vurdering som må foretas konkret. Jeg skal her gi 

hovedpunktene i denne vurderingen.  

 

Det er alminnelig antatt at et interkommunalt selskap som er etablert for å ivareta 

lovpålagte oppgaver og egne oppgaver, kan utføre dette i egenregi. Det er dermed 

avklart at kommunen selv kan stå håndteringen av eget næringsavfall uten å sette dette 

ut på anbud og kan organisere dette for de enkelte deltakerkommunene i et 

interkommunalt samarbeid.  

 

Dersom det interkommunale samarbeidet også driver virksomhet utover det som gjelder 

håndtering av eget avfall oppstår det derimot en grense mellom egenregi og 

kontraktstildeling, som ikke er unntatt for reglene om offentlig anskaffelse. Dette vil 

være tilfelle der det interkommunale samarbeidet også samler inn næringsavfall fra 

private i et visst omfang, og dermed konkurrerer i et fritt marked. Det er lagt til grunn at  

oppdragsgiver må stå for det vesentlige av leverandørens omsetning som i praksis er 

antatt å måtte være mer enn 80%. 

 

Slik jeg forstår ordningen er oppdraget med innsamling av næringsavfall fra kommunen 

er gitt direkte til MGR, mens kun selve transportoppdraget er satt ut på anbud. Dette kan 

være en ulovlig direkteanskaffelse, men dette krever en mer konkret vurdering.  

 

Det er videre et vilkår, for at det skal være tale om virksomhet i egenregi, at 

kommunene må ha kontrollen over den virksomheten som utfører oppdraget. Man må 

her godta at kontrollen utføres i fellesskap mellom kommunene. Kontroll her vil være 

både formell og reell kontroll, for eksempel kontroll i kraft av eierskap, retten til å velge 

styremedlemmer, finansiering av selskapet, instrukser til ansatte, strategi for 

virksomheten. Det er antatt at kommunene må ha like stor kontroll over virksomheten 

som om man drev det i egen regi. 

 

Her er det få kommuner som lettere kan ha kontroll og dermed oppfylle kravene. Dersom 

man oppretter et AS for å ta seg av næringsbiten vil man måtte ha vedtekter som sikrer  

kontrollen. 
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Jeg ser dog for meg at man lettere kan få spørsmål knyttet til avtalen mellom MGR og 

kommunene dersom den inngås direkte med et aksjeselskap, selv om det er heleid av 

MGR.  

 

I forbindelse med notatet har jeg snakket med Inge Morten Haave i GLØR (etter 

avklaring med Gøran). De er nok delvis klar over problemstillingen, men har ikke foretatt 

seg noe i forhold til deltakerkommunene.   

 

6. Dersom man velger omorganisering 

Dersom man velger å opprette IKS må de tilsatte ansettes i det nye selskapet. De skal 

varsles i forkant etter reglene om virksomhetsoverdragelse og har rettigheter etter disse 

bestemmelsene. 

 

Virksomhetens eiendeler må overføres til det nystiftede IKS. Her trenger man 

revisorbistand for verdsettelser, samt vurdering av evt. skattemessige konsekvenser 

knyttet til gevinst/tap.  

 

Dersom man kun oppretter eget datterselskap må det nye selskapet stiftes som AS. MGR 

kontantstifter et aksjeselskap der de er eiere av alle aksjer. Det er krav til forsvarlig 

egenkapital og det er ikke her tilstrekkelig med minimum på kr 30 000. Hvor stort dette 

må være må avklares med revisor. 

 

Det må opprettes avtaler mellom MGR og datterselskapet om kjøp av tjenester på 

markedsvilkår. Skal det overføres andre verdier til datterselskapet, for eksempel utstyr,  

krever også dette avtaler. Her kreves det redegjørelser og uttalelser evt bekreftelser fra 

revisor, jfr aksjeloven § 3-8. Her må det også vurderes skattekonsekvens.   

 

Avtaler man allerede har inngått i det interkommunale samarbeidet må også overføres til 

datterselskapet, herunder avtaler med kunder. I den sammenheng må det foretas en 

gjennomgang med henblikk på om avtaler kan overføres eller om man må inngå nye 

avtaler med kontraktsmotpart.   

 

7. Avslutning 

Dersom det er spørsmål til dette notatet bes det om at det blir tatt kontakt.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Advokatfirmaet Alver AS 

 



Advokatfirmaet Alver AS  Side 8 av 8 

 

 8 

 

Lars Harald Rylandsholm 

Advokat 


