
PROTOKOLL  FRA  REPRESENTANTSKAPSMØTE  29.06.2009. 
 
Møte avholdt i Ringebu Rådhus 29.06.2009 kl. 10.00 – 11.10. 
 
Til stede: Fra Sør-Fron kommune møtte Aksel Eng og Jan Petter Stebergløkken  

med stemmerett, samt rådmann Jan Reinert Rasmussen. 
Fra Nord-Fron kommune møtte Olav Røssum med stemmerett, samt 
administrasjonssjef Arne Sandbu. 
Fra Ringebu kommune møtte Arnhild Baukhol og Øyvind Myhrsveen med 
stemmerett, samt fungerende rådmann Ådne Bakke. 
Fra MGR møtte daglig leder Gøran Løkken. 

 
Forfall: Jon Alver (Ådne Bakke møtte som rådmannens stedfortreder). 
 Tove Haugli (ingen vara møtte). 
 
 
Sak 03/09 Gebyr for utleie av containere.  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Med virkning fra 01.07.09 gjelder følgende gebyr på utleie av containere: 

(alle priser eks. mva.) 
 
8000 liter lukket stålcontainer    200 kr/mnd 
Gebyr for utleie av andre containere/beholdere forblir uendret. 
 

2. Administrasjonen i MGR gis fullmakt til å inngå avtale med næringsbedrifter om leie av 
stålcontainer til et redusert gebyr. Gebyret skal imidlertid ikke være lavere enn 150 kr/mnd + 
mva. Det er en forutsetning at innholdet i container leveres til MGR’s mottak.   
 
Representantskapet fattet enstemmig følgende vedtak: 
 
Henvisningene til advokatfirmaet i saksframstillingen kan virke  
misvisende. Av den grunn rettes dette til advokatfirma Alver A/S  
v/ advokat Lars Harald Rylandsholm. 
 

1.   Med virkning fra 01.07.09 gjelder følgende gebyr på utleie av containere: 
(alle priser eks. mva.) 
 
8000 liter lukket stålcontainer    200 kr/mnd 
Gebyr for utleie av andre containere/beholdere forblir uendret. 

 
      2.   Administrasjonen i MGR gis fullmakt til å kunne inngå avtale med  
 næringsbedrifter om leie av containere, beholdere og lignende til et redusert  
 gebyr. Det er en forutsetning at innholdet i containere leveres til MGR sine  
 mottak. 
 
Sak 04/09 Gebyr for mottak av restavfall på miljøstasjonene. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1.  Med virkning fra 01.08.09 gjelder følgende priser på mottak av restavfall på miljøstasjonene: 

(alle priser eks. mva.) 
 
Brennbart restavfall Frya     1050 kr/tonn 
Brennbart restavfall Rustmoen og Kvam     105 kr/m3 
 



Tidligere tilbud om inntil 15 % rabatt på gjeldende gebyr for restavfall for kunder som leverer 
mer enn 200 tonn i året oppheves.  

 
      2.  Administrasjonen i MGR gis fullmakt til å fastsette et generelt lavere  

mottaksgebyr hvis konkurransesituasjonen tilsier dette. Gebyret skal imidlertid ikke være 
lavere enn 1000 kr/tonn + mva.    
 
Representantskapet fattet enstemmig følgende forslag: 

 
Følgende presisering  ble vedtatt å følge referatet: 
MGR sin advokat støtter selskapet i at de kan bryte avtalen med GLØR  
omlevering av restavfall fra husholdninger med tanke på inngåelse av avtale  
om levering av avfall til Linköping i Sverige, fordi GLØR alt har brutt  
avtalen på andre punkter. 
 

1.  Med virkning fra 01.08.09 gjelder følgende priser på mottak av restavfall på miljøstasjonene: 
(alle priser eks. mva.) 
 
Brennbart restavfall Frya     1050 kr/tonn 
Brennbart restavfall Rustmoen og Kvam     105 kr/m3 
 
Tidligere tilbud om inntil 15 % rabatt på gjeldende gebyr for restavfall for kunder som leverer 
mer enn 200 tonn i året oppheves.  

 
      2.  Administrasjonen i MGR gis fullmakt til å fastsette et generelt lavere  

mottaksgebyr hvis konkurransesituasjonen tilsier dette.  
 
  
Eventuelt:  

Tilbud om totalkunde sendes på nytt fra MGR til eierkommunenes administrasjon ved  
administrasjonssjef/rådmann og teknisk sjef/bolig og eiendomssjef eller lignende. 

 
 
 


