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Agenda

• Den nære historien
• Organisering og drift NRV og RA-2
• Driften er overført
• Selskapets virksomhet
• Rettssaker og erstatning

– Styreansvar
– Vurdering av styrets ansvar

• Realisasjon av eiendeler
• Fordeling av verdier



Den nære historie

• Nytt styre og administrasjon oktober 2005

• ”Brannslukking” 2005-2006

• Ansettelse ny administrasjon 2006-2007

• Omorganisering og fokus på kvalitet
– Plan, styring og intern kontroll

– Mellomledernivå

– Effektivisering

• Bokettersyn mva og arbeidsgiveravgift

• Avklaring overfor andre offentlige myndigheter



Organisering og drift av NRV og RA-2

Vannforsyning og avløpstjenester til selvkost 

• Virksomhetene konsentreres om kjerneområdene 
• Kostnadsfordeling mellom vann og avløp 
• Praktisering av selvkostprinsippet 
• Verdisikring for at abonnentene skal få reduserte VA-gebyrer

Utrede fremtidig selskapsstruktur og selskapsform 



Sunne og velstyrte organisasjoner 

• Etiske retningslinjer
• Åpen dialog og diskusjoner med de ansatte 
• Styrket organisasjon, inkl ny ledelse
• Organisasjonsplan og intern kontroll
• Styring og kontroll for styrene 
• Ansettelsesreglement, stillingsbeskrivelser og ansettelsesavtaler 
• Instrukser, herunder offentlige anskaffelser
• Skatt og avgift



Driften til lKS

• Driften overført til IKS 1. januar 2008
• Gjennomført som virksomhetsoverdragelse

– Alle relevante avtaler
– Alle ansatte

• Alle relevante eiendeler overført
• Alt som er driften uvedkommende beholdt i AS
• IKS får en frisk start etter ”Vannverkssaken”



Selskapets virksomhet

… Selskapet skal stå for oppryddingen i og avviklingen av 
den tidligere virksomheten …
• Gjennomføre rettssaker
• Kreve inn erstatninger
• Realisere eiendeler
• Avvikle avtaler
• Gi forslag til fordeling av midler basert på anvendelsesområde 

og eierskap
• Avvikle og likvidere



Rettssaker og erstatning

• Straffesak i Tingretten 10 uker, dom avsagt 14. februar 2008.
– NRV/RA2 tilkjent erstatning 62,9 MNOK av opprinnelig krav 67 MNOK

• Ankesak for Lagmannsretten fra 7. september 2009, 8 uker avsatt

• Mulig to sivile saker om krav mot de tiltalte

• Mulige erstatningskrav mot andre parter, herunder
– Styremedlemmer

– Revisor

– Leverandører 

• Etterfølgende inndriving av erstatninger



Styreansvar

• Aksjeloven § 17-1:
”Selskapet, aksjeeier eller andre kan kreve at daglig leder, styremedlem, 
medlem av bedriftsforsamlingen, granske- eller aksjeeier erstatter skade som de i 
den nevnte egenskap forsettlig eller uaktsomt har voldt vedkommende.

Selskapet, aksjeeier eller andre kan også kreve erstatning av den som forsettlig eller 
uaktsomt har medvirket til skadevolding som nevnt i første ledd. Erstatning kan kreves 
av medvirkeren selv om skadevolderen ikke kan holdes ansvarlig fordi han eller hun ikke 
har utvist forsett eller uaktsomhet.”

• Aksjeloven § 17-3:
”Generalforsamlingen avgjør om erstatningskrav på selskapets vegne mot dem som er 
nevnt i § 17-1, skal fremmes.”



Vurdering av styrets ansvar

• Erstatning, ikke sanksjon
• Solidaransvar
• Dekning
• Juridisk/politisk avgjørelse
• Vilkår

– Uaktsomhet
– Tap
– Årsakssammenheng

• Saksbehandling
– Granskning
– Advokatvurdering
– Second opinion
– Styrevedtak
– Generalforsamlingsvedtak

• Lempning / 
Hensiktsmessighet



Erstatninger

Erstatningskrav Tilkjent
NRV RA-2 SUM SUM

Tingretten inkl mva og renter 30,7 36,3 67,0 62,9

Ankebehandles 3,8 25,5 29,3

Evt. sivilrettslig ankeforhandling 26,9 10,8 37,7

Ytterligere krav 11,6 24,5 36,1

Sum krav pr. dato 42,3 60,8 103,1



Realisere eiendeler

• Salg av overskudds VA-materiell høsten 2008

• Eiendomsrelaterte spørsmål
– Industrieiendommen på Berger

• Ble besluttet solgt i 2007, gjennomføring av salg ventes 2010

• Iverksatt reguleringsplan vår 2008, forventes sluttført innen 2009

– Fradeling av strandsonen i Strandveien til alternative formål
• Forprosjekt er gjennomført

• Planlegging og gjennomføring av reguleringsforslag

• Fradeling av eiendom til bruk for erstatningslokaler for NRA

• Bygging av erstatningslokaler i Strandveien ventes oppført og sluttført 2010

• Fristilling av regulert område til bolig og/eller næring i 2010

– Utfordringer vedr. dokumentavgift for eiendommer som skal til IKS



Fordeling av midler

• Ved likvidasjon (avvikling av selskapene) tilbakebetales kapitalen 
til eierne
– Abonnentfinansierte midler avsettes til VA-formål
– Andre midler kan avsettes til frie fond

• Problemstillinger
– Hva er skillet mellom abonnentfinansierte og ikke abonnentfinansierte 

midler ?
– Gevinst  ved realisasjon av fast eiendom ?
– Hvilke aktiviteter kan rettferdiggjøre ”ikke abonnentfinansierte midler” ?
– Erstatninger ?
– Fordeling mellom eierkommunene ?

• Pr eierandel ?
• Pr. innbygger ?
• Etter omsetning ?
• ……. 



Berger lager og industritomt

• Eiendommen kjøpt tidlig på 1990-tallet
• Benyttet først til avløpsrelatert virksomhet
• Deretter som lager for begge selskaper
• Ca 67 da fordelt på to eiendommer
• Kostpris ca 20 mill





Foreløpig reguleringsforslag - Berger



Strandveien 22

• Selskapenes hovedkontor
• Renseanlegget tilliggende i fjellet
• Lager, verksted og garasje
• Omdisponeres til å dekke selskapenes lager, verksted og 

garasjebehov
• Skille ut selskapenes eiendom, og frigi område for alternativ bruk
• Driftsselskapene er byggherre for egne anlegg
• Aksjeselskapene omregulerer og avhender restområde
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Takk for oppmerksomheten


