VEDTÆGT
for
I/S Norfors
30. maj 2015
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Navn, hjemsted og formål
§ 1, stk. 1.

Interessentskabets navn er ”Norfors”.
Interessentskabets hjemsted er Hørsholm Kommune.
Interessentskabet er etableret i medfør af reglerne i lov om kommunernes
styrelse § 60 med godkendelse af Statsforvaltningen Hovedstaden.

§ 1, stk. 2.

Interessentskabet er i sit virke omfattet af de kommunalretlige regler, der
gælder for fælleskommunale selskaber.

§ 2, stk. 1.

Interessenterne er:
Allerød Kommune
Fredensborg Kommune
Helsingør Kommune
Hørsholm Kommune
Rudersdal Kommune

§ 2, stk. 2.

Andre kommuner kan optages som interessenter på vilkår, der fastsættes
af bestyrelsen og godkendes af alle øvrige interessenter og den kommunale tilsynsmyndighed.

§ 3, stk. 1.

Interessentskabets formål er:
at planlægge, etablere og/eller drive alle former for aktiviteter og hertil
hørende anlæg indenfor affaldsbehandling, herunder genbrug for interessenterne.
at drive fjernvarmevirksomhed.
at planlægge, etablere og/eller drive andre aktiviteter med tilhørende anlæg indenfor miljø- og energisektorerne i tilknytning til ovenstående aktiviteter efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.
at medvirke til et positivt samarbejde interessenterne imellem og med interessentskabet.

§ 3, stk. 2.

Interessentskabet kan etablere og drive aktiviteter indenfor selskabets
formål for én eller flere af interessenterne, såfremt der fra interessenterne
udtrykkes ønske herom overfor selskabet. Samtlige de med den enkelte
aktivitet forbundne omkostninger afholdes af de til aktiviteten tilsluttede
interessenter. Aktiviteter etableret efter denne bestemmelse skal tilbydes
samtlige interessenter.
Såfremt mindst to af de i bestyrelsen indvalgte medlemmer fremsætter
anmodning herom, skal etableringen af en sådan aktivitet godkendes af
samtlige interessenter inden etableringen.
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§ 3, stk. 3.

Interessentskabet kan indgå samarbejdsaftaler med andre kommuner og
virksomheder om aktiviteter indenfor interessentskabets formål.

§ 3, stk. 4.

Interessentskabet kan deltage i selskaber med andre kommuner og virksomheder om aktiviteter indenfor interessentskabets formål.

Pligter og rettigheder
§ 4, stk. 1.

Interessentskabet har pligt til og eneret på fra oplandet at modtage alt fast
affald, herunder almindelige genbrugsmaterialer. Olie- og kemikalieaffald samt spildevandsslam er ikke omfattet.
For Helsingør Kommune omfatter ovennævnte pligt og eneret alene fast
affald til forbrænding.

§ 4, stk. 2

Interessentskabet kan opfylde sin pligt til modtagelse og bortskaffelse
ved anvisning af modtagested for de forskellige affaldsarter, herunder
genbrugsmaterialer.

§ 4, stk. 3.

Interessenterne har ret og pligt til at levere affald, herunder genbrugsmaterialer, til interessentskabet eller anvist modtagested. Olie- og kemikalieaffald samt spildevandsslam er ikke omfattet.
For Helsingør Kommune omfatter ovennævnte ret og pligt alene fast affald til forbrænding.

§ 4, stk. 4.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte undtagelse fra interessentskabets eneret på modtagelse og bortskaffelse af affald, herunder genbrugsmaterialer.

§ 4, stk. 5.

Bestyrelsen kan, indenfor reglerne i stk. 1-4, fastsætte regler og betingelser for modtagelse af affald, herunder genbrugsmaterialer.

§ 4, stk. 6.

Bestyrelsen kan, indenfor selskabets formål og reglerne i stk. 1-4, beslutte, at interessentskabet skal iværksætte nye aktiviteter indenfor selskabets
formål, for eksempel at forestå indsamlingsordninger for affald og genbrugsmaterialer, samt at foretage foranstaltninger til bedre udnyttelse af
ressourcer, såsom genbrug, energibesparelser og lignende, samt etablere
omlaste- eller sorteringsfaciliteter m.v.

Ejerforhold og hæftelse
§ 5, stk. 1

Interessentskabet ejes af interessenterne, og interessenterne hæfter indbyrdes for interessentskabet i forhold til registerfolketallet pr. 1. januar
det pågældende år i de respektive interessentkommuner.
Hæftelse efter folketal gælder fra 1. januar 2014.
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Ændringen fra faste ejer- og hæftelsesprocenter i den hidtidige vedtægt,
som afløses af nærværende vedtægt, gennemføres i perioden 2008 –
2013, ved at 1/6 del af forskellen mellem de hidtidige faste ejer- og hæftelsesprocenter og den procentvise andel i forhold til de registrerede
kommunale folketal pr. 1. januar 2008 hver 1. januar tillægges/fradrages
de faste ejer- og hæftelsesprocenter første gang 1. januar 2009.
§ 5, stk. 2.

Interessentskabets kreditorer kan først holde sig til interessenterne efter
dokumenteret, forgæves retsforfølgning mod interessentskabet. Dette
gælder dog ikke, når kreditor er Den Danske Stat.

§ 5, stk. 3.

For de af interessentskabet optagne lån samt for alle øvrige forpligtelser
over for tredjemand hæfter interessenterne kun subsidiært og i så fald solidarisk, dog er interessenternes hæftelse ikke subsidiær, når forpligtigelsen gælder over for Den Danske Stat. Indbyrdes hæfter interessenterne i
det i stk. 1 nævnte forhold, og i samme forhold er der indbyrdes regresadgang.

§ 5, stk. 4.

Interessentskabets aktiver kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning
for interessentskabet uvedkommende gæld, herunder de enkelte interessenters gæld.

§ 5, stk. 5.

Ingen interessent kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge
denne vedtægt uden alle medinteressenternes samtykke.

§ 5, stk. 6.

Såfremt interessenterne foretager kontantindskud til dækning af udgifter,
som ikke kan afholdes af selskabet, fordeles indskuddet i det i stk. 1.
nævnte forhold.

Bestyrelse
§ 6, stk. 1.

Interessentskabets øverste myndighed er bestyrelsen.

§ 6, stk. 2.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og er sammensat af borgmesteren fra
hver af interessentkommunerne.
For hvert bestyrelsesmedlem vælges en personlig stedfortræder.

§ 6, stk. 3.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6, stk. 4.

Der føres en protokol over bestyrelsesmøderne, som senest ved næste bestyrelsesmøde underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, der har
deltaget i det pågældende møde.

§ 6, stk. 5.

Bestyrelsens vederlag fastsættes af bestyrelsen efter de kommunale regler.
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§ 7, stk. 1.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflerhed, herunder beslutninger om køb og salg af fast ejendom og om låntagning.

§ 7, stk. 2.

Optagelse af lån og garantistillelser m.v., der ikke er sædvanlige indenfor
branchen, kræver samtykke fra samtlige interessenter. Låntagning og garantistiller m.v. skal endvidere ske i overensstemmelse med de regler,
som Indenrigsministeriet fastsætter i medfør af lov om kommunernes styrelse.

§ 7, stk. 3.

Bestyrelsen kan bemyndige formanden og/eller direktøren til at disponere
på bestyrelsens vegne.

Direktion og Personale
§ 8, stk. 1.

Til at forestå den daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktør, som
forestår selskabets daglige forretninger. Direktøren er overfor bestyrelsen
ansvarlig for driften og for, at bestyrelsens beslutninger opfyldes.
Direktøren deltager i bestyrelsens møder.

§ 8, stk. 2.

Direktøren ansætter det til selskabets administration og øvrige virksomhed fornødne personale. Løn- og ansættelsesforhold skal være i overensstemmelse med de for kommuner gældende regler.

Tegningsret
§ 9, stk. 1.

Interessentskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktøren, eller hvem denne efter bestyrelsens godkendelse i
sit fravær måtte bemyndige hertil.

§ 9, stk. 2.

Direktøren bemyndiger personale til at trække på bankkonti. Der kræves
underskrift af to befuldmægtigede i forening.

Interessentskabets indtægter
§ 10, stk. 1. Bestyrelsen fastsætter, hvorledes betaling fra interessenterne til interessentskabet opgøres for interessentskabets modtagelse og behandling af
affald og for øvrige ydelser til interessenterne.

§ 10, stk. 2. Bestyrelsen fastsætter på samme måde, hvorledes betaling fra andre end
interessenterne til interessentskabet opgøres for interessentskabets modtagelse og behandling af affald og for øvrige ydelser til andre end interessenterne.
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Budget, regnskab og revision
§ 11, stk. 1. Interessentskabets regnskabsår er sammenfaldende med det kommunale
regnskabsår.
§ 11, stk. 2

Budget for det kommende år forelægges til bestyrelsens godkendelse så
betids, at de budgetterede takster kan indarbejdes i de kommunale budgetter.

§ 11, stk. 3. Årsregnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor,
som skal udarbejde en revisionsberetning. Denne beretning skal forelægges bestyrelsen sammen med årsregnskabet.
§ 11, stk. 4. Det godkendte årsregnskab skal offentliggøres. Offentliggørelsen skal
mindst ske sammen med én af interessenternes årsregnskab.
§ 11, stk. 5. Såvel det godkendte budget som årsregnskab og revisionsberetning sendes til alle interessenter til efterretning.

Vedtægtsændringer, udtræden eller opløsning af interessentskabet
§ 12, stk. 1. Ændringer til nærværende vedtægt samt interessentskabets opløsning
kræver alle interessenters godkendelse samt godkendelse af den kommunale tilsynsmyndighed. Bestyrelsen kan til enhver tid beslutte, at interessentskabets vedtægt skal tages op til revision.
§ 12, stk. 2. Udtrædelse af interessentskabet kan ske med 5 års varsel til en 1. januar.
Såfremt udtrædelse vil medføre tab for interessentskabet som følge af
dårligere udnyttelse af anlægskapaciteten eller på anden måde, kan udtrædelse kun ske mod fuld erstatning til interessentskabet.
Den udtrædendes andel i interessentskabet opgøres på basis af det i § 5,
stk. 1 nævnte ejerforhold og på grundlag af de i regnskabet viste aktiver
og passiver under hensyntagen til de foretagne afskrivninger, betalte afdrag, garanti- og pensionsforpligtelser m.m. Såfremt enighed om værdien
af den udtrædendes nettoanpart samt afviklingen heraf ikke kan opnås
ved forhandling, fastsættes størrelsen og vilkår af 2 uvildige vurderingsmænd, udpeget af Ingeniørforeningen i Danmark.
§ 12, stk. 3. Såfremt interessentskabet opløses, skal interessentskabets værdier søges
realiseret bedst muligt. De ved opløsningen indkomne midler deles mellem
interessenterne i det i § 5, stk. 1 nævnte ejerforhold, idet der forlods tildeles den eller de kommuner, som påtager sig interessentskabet påhvilende
fremtidige forpligtelser, midler i forhold til forpligtelsernes størrelse.
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Uoverensstemmelser
§ 13

Uoverensstemmelser af kommunalretlig karakter, som måtte opstå mellem interessentskabet og en eller flere af interessenterne, eller mellem interessenterne indbyrdes vedrørende interessentskabets forhold, skal forelægges den kommunale tilsynsmyndighed, i det omfang denne efter lov
om kommunernes styrelse har kompetence til at afgøre tvisten, idet denne
lovs regler i så fald finder anvendelse.
Andre uoverensstemmelser, som ikke kan afgøres af den kommunale tilsynsmyndighed og som ikke kan løses ved forhandling mellem interessenterne, afgøres endeligt og bindende ved voldgift efter reglerne for
voldgift for Den almindelige Voldgiftsret i Danmark.

Ikrafttrædelse
§ 14

Nærværende vedtægt erstatter i det hele den oprindelige vedtægt med senere ændringer og træder i kraft den 1. januar 2008.
Vedtaget af bestyrelsen og godkendt af interessentkommunerne og af
Statsforvaltningen Hovedstaden.

Sign. Borgmester Eva Nejstgaard, Allerød Kommune
Sign. Borgmester Olav Aaen, Fredensborg Kommune
Sign. Borgmester Per Tærsbøl, Helsingør Kommune
Sign. Borgmester Uffe Thorndahl, Hørsholm Kommune
Sign. Borgmester Erik Fabrin, Rudersdal Kommune

Godkendt af Statsforvaltningen Hovedstaden den 23. februar 2009
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