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Forord 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Tromsø kommune har KomRev NORD gjennomført 

forvaltningsrevisjon av Remiks Miljøpark AS. Kontrollutvalgets plikt til å påse at forvaltnings-

revisjon gjennomføres følger av lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 

4. Ifølge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. (revisjonsforskriften) § 7 

innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. 

 

Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen uavhengighet 

overfor Tromsø kommune og Remiks Miljøpark AS, jf. kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften 

kapittel 6. Vi kjenner ikke til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og 

objektivitet. 

 

 

Vi takker Remiks Miljøpark AS for samarbeidet i gjennomføringen av prosjektet. Vi retter en 

spesiell takk til økonomisjef i Remiks som har vært revisors kontaktperson i selskapet, og som har 

bidratt med nødvendig muntlig og skriftlig informasjon/dokumentasjon.   
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0 SAMMENDRAG 

 
Etter bestilling fra kontrollutvalget i Tromsø kommune har KomRev NORD gjennomført et 

forvaltningsrevisjonsprosjekt i Remiks Husholdning AS. Remiks Husholdning er datterselskap av 

Remiks Miljøpark AS som eies av kommunene Tromsø og Karlsøy, der Tromsø kommune eier 

99,99 % av aksjene. Virksomheten i Remiks Husholdning AS er innsamling og behandling av avfall 

fra private husholdninger. 

  

Problemstillingene for forvaltningsrevisjonsprosjektet gjelder selskapets praktisering av selvkost-

regelverket samt aksjekapitalnedsetting med tilbakebetaling til eier som ble gjort i 2014. Med 

selvkost menes den totale kostnadsøkningen en kommune eller et selskap har ved å produsere en 

bestemt vare eller tjeneste. Selvkostregelverket bygger på bestemmelser i forurensningsloven og 

avfallsforskriften. Riktig praktisering av selvkostregelverket når det gjelder husholdnings-

renovasjon, innebærer å sørge for at alle kostnadene forbundet med produksjon av renovasjons-

tjenestene dekkes av gebyr fra mottakerne av tjenestene, samtidig som kommunen/selskapet ikke 

skal tjene penger på denne virksomheten.  

 

Etter å ha gjort undersøkelser i Remiks Husholdning AS konkluderer revisor med at selskapet i 

hovedsak, men med visse mangler, har systemer og beregninger som sikrer selvkost på avfalls-

tjenester til husholdninger. Videre er revisors konklusjon at aksjekapitalnedsettingen i Remiks 

Husholdning AS ikke var i strid med selskapets formål, samt at beslutningen var i samsvar med 

relevante bestemmelser i aksjeloven. Revisors konklusjoner bygger på følgende: 

 

Om selvkost 

Remiks Husholdning AS har utarbeidet forkalkyler for selvkost i tråd med regelverket, men disse 

er ikke oversendt til eierkommunene. Selskapet har utarbeidet selvkostregnskap/etterkalkyle og 

fremlagt dette for Tromsø kommune, men ikke for Karlsøy kommune. Etter revisors vurdering 

omfatter selvkostregnskapet alle direkte og indirekte kostnader som kan henføres til renovasjons-

tjenester til private husholdninger. Selskapet arbeider etter et femårsperspektiv med å utjevne 

akkumulerte overskudd/underskudd, og revisor vurderer at regelverket med hensyn til å kreve 

betaling fra brukerne for kostnadene forbundet med husholdningsrenovasjon, er etterlevd.  

 

Remiks Husholdning AS har dokumentert detaljert oversikt over årlige resultater og akkumulert 

resultat av selvkostdriften, og det fremgår av denne at resultatet i tråd med regelverket er tillagt 

renter for hvert driftsår. Til og med 2015, som er det året forvaltningsrevisjonsprosjektet gjelder, 

har selskapet ikke avsatt overskudd fra selvkostdriften på fond i regnskapet slik regelverket 

foreskriver. Og når selskapets egenkapital pr 31.12.2015 ikke gir dekning for beholdningen på 

selvkostfondet, er dette etter revisors vurdering i strid med krav utledet fra aksjeloven om at 

selskapet skal ha egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i 

selskapet.  

 

Etter at rapporten fra forvaltningsrevisjonen ble sendt på høring til selskapet, har revisor og 

Remikskonsernets økonomisjef drøftet spørsmålet om avsetning til selvkostfond i Remiks 

Husholdning AS sitt selskapsregnskap. Vi har også vært i møte med Remiks’ økonomisjef og 

representanter for selskapets revisor PwC. I denne dialogen har partene kommet fram til en måte å 

regnskapsføre fondsavsetning på som hensyntar relevante bestemmelser i både regnskapsloven og 

selvkostregelverket.  
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Om kapitalnedsetting 

Etter begrunnet forslag fra styret i Remiks Husholdning AS besluttet selskapets generalforsamling 

8.5.2014 å sette ned aksjekapitalen fra 3 750 000 kr til 30 000 kr. Kapitalnedsettingen var etter 

revisors vurdering ikke i konflikt med selskapets vedtekter. Nedsettingsbeløpet ble brukt til utdeling 

til aksjeeier, noe som er tillatt etter relevant bestemmelse i aksjeloven. Selskapets nedsetting av 

aksjekapitalen var også innafor aksjelovens bestemmelse om at det før beslutningen om nedsetting 

av aksjekapitalen skal foreligge bekreftelse fra revisor på at det etter nedsettingen vil være full 

dekning for selskapets bundne egenkapital.  

 

Beslutningen om nedsetting av aksjekapitalen ble fattet av generalforsamlingen 8.5.2014 og var 

gjenstand for ny, forenklet generalforsamlingsbehandling 17.7.2014. Kapitalnedsettingen er 

foretaksregistrert 15.9.2014, altså knapt to måneder etter siste generalforsamlingsbehandling. Dette 

oppfyller aksjelovens krav om at nedsetting av aksjekapital skal meldes til Foretaksregisteret innen 

to måneder.   

 

 

Høring og anbefaling 

Styreleder i Remiks Husholdning AS avga høringsuttalelse til rapporten der det blant annet framgår 

at selskapet vil opprette fond/konto i balansen i regnskapet sitt slik at kravet om avsetning av 

overskudd av selvkostdriften blir oppfylt. For øvrig anbefaler revisor at selskapet årlig sender til 

begge eierkommunene 

 

 forkalkyler som grunnlag for kommunestyrenes vedtak av gebyrer for 

husholdningsrenovasjon og  

 etterkalkyler/selvkostregnskap som grunnlag for regnskapsnote i kommunenes årsregnskap 
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1 INNLEDNING 

Kontrollutvalget i Tromsø kommune vedtok i sak 81/15 å bestille en forvaltningsrevisjon i Remiks 

Miljøpark AS med underliggende selskaper. Kontrollutvalget har tidligere ønsket å se nærmere på 

driften i Remiks Miljøpark AS og har også mottatt henvendelser med spørsmål om hvorvidt driften 

skjer i samsvar med reglene for selvkost1. Det har forøvrig vært stilt spørsmål ved beslutningen om 

å nedsette aksjekapitalen i Remiks Miljøpark AS sitt datterselskap Remiks Husholdning AS med 

tilbakebetaling til eierne.  

 

KomRev NORDs overordnede prosjektskisse ble vedtatt av kontrollutvalget i sak 92/15. Kontroll-

utvalgets formål med prosjektet er å sikre at reglene og prinsippene for beregning av selvkost følges, 

slik at brukerbetalingene er justert i henhold til intensjonen i forurensningsloven § 34, samt å 

undersøke om nedsettelse av aksjekapitalen med tilbakebetaling til eierne er i samsvar med 

selskapets formål.  

 

2 REMIKS MILJØPARK AS 

I 2007 ble Remiks Tromsø opprettet som et kommunalt foretak der tidligere Avfallsbehandling 

Tromsø KF, Miljøexpert Tromsø KF og renovasjonsenheten i Tromsø kommune inngikk. I 2009 

omorganiserte Tromsø kommune avfallshåndteringen og etablerte fire aksjeselskaper der Remiks 

Miljøpark AS ble morselskap i en konsernstruktur med Tromsø kommune som eneeier. Etter 

kommunestyrevedtak hadde dette virkning fra 1.1.2010. 

 

Aksjeselskapet Remiks Miljøpark eies i dag av Tromsø kommune (99,99 % aksjene) og Karlsøy 

kommune (0,01 %). Remikskonsernet tar imot og behandler over 55 000 tonn avfall per år. 

Konsernet har rundt 91 ansatte. Figur 1 nedenfor viser organiseringen av Remiks Miljøpark AS med 

de tre datterselskapene.  

 
Figur 1: Konsern med datterselskaper 

 
 
Kilde: www.remiks.no 

                                                 
1 Med selvkost menes den totale kostnadsøkningen en kommune eller et selskap har ved å produsere en bestemt vare 

eller tjeneste. (Kilde: KMD 2014 H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester) 

http://www.remiks.no/
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Remiks Husholdning AS er ansvarlig for innsamling og behandling av avfall fra rundt 70 000 

innbyggere i kommunene Tromsø og Karlsøy, og selskapet skal ivareta de lovpålagte tjenestene 

innenfor renovasjon. Dette følger av selskapets vedtektsfestede formål som blant annet er  «[…] å 

ivareta eiernes lovpålagte ansvar for husholdningsrenovasjon etter forurensningsloven på grunn av 

tildelt enerett, samt å utføre de samme oppgaver for øvrige norske kommuner. [….] Selskapet skal, 

innenfor ovennevnte rammer, være et kunnskaps og innovasjonssenter, og en regional pådriver 

innenfor tema knyttet til avfall, miljø og gjenvinning. Selskapets oppgaver skal utføres på en effektiv, 

miljømessig og samfunnsansvarlig måte. Selskapet kan også drive virksomhet i forbindelse med de 

overnevnte formål, herunder delta i andre foretak. Selskapet kan utnytte overkapasitet til utførelse 

av tjenester på forretningsmessige vilkår.» Som det fremgår av formålet, har Remiks Husholdning 

AS enerett på å levere renovasjonstjenester til husholdninger i eierkommunene Tromsø og Karlsøy. 

Det er i tidligere saker for EFTAs overvåkingsorgan ESA avgjort at kommunen kan tildele Remiks 

en slik særrett til å samle inn husholdningsavfall uten konkurranse. Remiks Husholdning AS har 32 

ansatte, og selskapet har i perioden 2010 – 2015 økt innsamlet avfallsmengde fra 20 600 tonn til 

nærmere 30 000 tonn.  

 

Remiks Næring AS leverer renovasjonstjenester til næringslivet og har 19 ansatte. 

 

Remiks Produksjon AS har ansvaret for mottak og behandling av alt avfall som samles inn fra 

husholdninger, bedrifter og næringslivet. Selskapet har 17 ansatte. Ifølge det revisor har fått opplyst 

fra Remiks, har Remiks Produksjon AS en stor maskinpark, mens de to øvrige datterselskapene i 

hovedsak eier biler og containere til bruk i virksomheten.  

 

Remiks Miljøpark AS har 20 ansatte. Morselskapet har et eget verksted som blant annet utfører 

reparasjoner på søppelbilene, som er spesiallagede. Dermed unngås lang «nedetid» når det oppstår 

feil på søppelbilene.  

 

I rapporten omtaler vi konsernet og dets selskaper vekselvis med bare Remiks, med full selskaps-

benevnelse, med selskapsnavn uten AS, eller med forkortelsene RM, RH, RP og RN. Tabell 1 gir 

sentral selskapsinformasjon om morselskapet og datterselskapene i Remiks-konsernet. 

 
Tabell 1: Eierforhold, aksjekapital og utbytte i konsernet  

Aksjeselskap Eiere Aksjekapital Utbytte Kommentar 

Remiks Miljøpark 
(RM)  

Tromsø kommune 

99,99 % 

Karlsøy kommune 

0,01 % 

13 millioner kroner 

fordelt på 13 000 

aksjer 

2012: 2,6 mill. kr  

2014: 3,2 mill. kr  

2015: 3,2 mill. kr 

Utbytte 1,3 

mill i 2011 

Remiks Husholdning  
(RH)  

Remiks Miljøpark 

100 % 

30 000 kroner 

fordelt på 30 aksjer 

 Aksjekapitalen 

nedsatt med 

3,72 mill kr     

i 2014  

Remiks Produksjon 

(RP) 

Remiks Miljøpark 

100 % 

7,476 millioner 

kroner fordelt på 

7 476 aksjer 

2014: 4,156 mill. kr 

2015: 4,7 mill. kr 

 

Remiks Næring  
(RN) 

Remiks Miljøpark 

100 % 

4,625 millioner 

kroner fordelt på 

4 625 aksjer 

2012: 3 mill. kr 

2014: 5,091 mill. kr 

2015: 3,25 mill. kr 

 

Kilder: www.proff.no og Remiks 

 

http://www.proff.no/
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Huseiernes landsforbund presenterer årlig en oversikt over prisene på kommunale selvkosttjenester2 

i alle landets kommuner. Prisene er basert på avgifter og gebyrer som betales for en standard bolig 

på 120 kvadratmeter. Oversikten for 2016 viser en gjennomsnittlig renovasjonsavgift i norske 

kommuner på kr 3 339; i den «billigste» kommunen er avgiften kr 1 151, og i den «dyreste» er den 

kr 6 250.3 Ifølge oversikten fra Huseiernes landsforbund betaler innbyggerne i Tromsø og Karlsøy 

nå kr 4 7564 for husholdningsrenovasjon.  

 

 

3 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

3.1 Problemstillinger  

Med kontrollutvalgets bestilling som utgangspunkt, har revisor utledet to problemstillinger for 

denne forvaltningsrevisjonen: 

 

1. Har Remiks Husholdning AS systemer og beregninger som sikrer selvkost på 

avfallstjenester til husholdninger? 

2. Er nedsetting av aksjekapitalen i Remiks Husholdning AS med tilbakebetaling til eierne i 

samsvar med selskapets formål5 og bestemmelser i aksjeloven? 

 

Ifølge bestillingen fra kontrollutvalget skulle revisor undersøke om Remiks Miljøpark AS leverer 

avfallstjenester til husholdninger etter selvkostprinsippet. I Remiks-konsernet er det imidlertid bare 

datterselskapet Remiks Husholdning AS som håndterer lovpålagte avfallstjenester til husholdninger, 

og selskapet produserer og leverer utelukkende disse selvkostfinansierte tjenestene. Vi undersøker 

derfor om Remiks Husholdning AS etterlever selvkostprinsippet og om selskapet har systemer og 

beregninger som sikrer selvkost på avfallstjenester til husholdninger. Med systemer forstår vi 

hvordan selskapet har innordnet seg for å sikre selvkost og med beregninger forstår vi hvordan 

selskapet faktisk har beregnet selskapets utgifter til renovasjonstjenester til husholdninger. 

  

Når det gjelder problemstilling 2, gikk kontrollutvalgets bestilling ut på at vi skulle undersøke 

hvorvidt nedsetting av aksjekapitalen med tilbakebetaling til eierne er i samsvar med selskapenes 

formål (revisors utheving). Med selskapene forstår vi her morselskapet Remiks Miljøpark AS og 

datterselskapene Remiks Næring AS, Remiks Produksjon AS og Remiks Husholdning AS. Av disse 

er det imidlertid bare Remiks Husholdning AS som faktisk har gjennomført kapitalnedsetting og 

tilbakebetaling. Derfor beskriver og vurderer under denne problemstillingen nedsettingen av 

aksjekapitalen som er gjort i Remiks Husholdning AS med tilbakebetaling til eneeier Remiks 

Miljøpark AS. Vi har i tillegg funnet det hensiktsmessig å vurdere nevnte kapitalnedsetting og 

tilbakebetaling opp mot relevante bestemmelser i aksjeloven. 

  

                                                 
2 Vann, avløp, renovasjon og feiing 
3 Kommunale gebyrer 2016. HUSEIERNES LANDSFORBUND. Boligfakta Nr. 4-2016,. 

http://www.huseierne.no/boligsporsmal/skatt--avgift/kommunale-avgifter/ 
4 Beløpet stemmer med summen av grunngebyr og prisen for tømming av 240 l dunk iht Tromsø kommunes 

gebyrregulativ for 2016. 
5 Vedtektsfestede formål for de fire selskapene i Remiks-konsernet er kunngjort i Foretaksregisteret og framgår av 

vedlegg til rapporten. Nedsetting av aksjekapital er ikke eksplisitt nevnt i formålene for noen av de fire selskapene. 

http://www.huseierne.no/boligsporsmal/skatt--avgift/kommunale-avgifter/
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3.2 Revisjonskriterier  

Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som praksisen på det reviderte området skal 

vurderes i forhold til. For vurdering av revisors funn i undersøkelsen utleder vi revisjonskriterier fra 

følgende kilder: 

 

 Lov 13.03.1981 nr. 06 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 

 Forskrift av 01.06.2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 

 H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester 

(Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014) 

 Lov 13.06.1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) 

 Vedtektene for Remiks Husholdning AS 

 

I de følgende underkapitlene omtaler vi revisjonskriteriene for de to problemstillingene hver for seg. 

 

3.2.1 Problemstilling 1 

Om selvkostprinsippet 

Forurensningsloven § 2 nr. 5 pålegger den ansvarlige for forurensningen eller avfallet å dekke 

kostnadene ved å hindre eller begrense forurensing og avfallsproblemer. Lovens § 30 angir at det er 

kommunen som skal samle inn husholdningsavfall6, mens § 34 er rettslig grunnlag for beregning og 

innkreving av renovasjonsgebyrer fra innbyggerne. Bestemmelsene pålegger kommunen å innkreve 

gebyr til full dekning av drifts- og kapitalkostnader forbundet med tjenestene, men gebyrene for 

husholdningsavfall skal ikke overstige kommunens kostnader. Dette innebærer at kommunen er 

pålagt å drive husholdningsrenovasjon til selvkost. Selvkostprinsippet er også nedfelt i 

avfallsforskriften § 15-3 som krever at avfallsgebyret skal sikre full dekning av de totale kostnadene 

kommunene påføres ved lovpålagt håndtering av husholdningsavfall, og at kommunen ikke skal ha 

fortjeneste på slik håndtering.  

 

Departementets retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester - H-3/14 

- utfyller lovgivningens regler om brukerbetaling. I H-3/14 er selvkost definert som den totale 

kostnadsøkningen en kommune eller et selskap har ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste. 

Videre sier retningslinjene at prinsippet om selvkost gjelder uavhengig av organisasjonsform. 

Tromsø kommune har som nevnt organisert avfallsbehandlingen ved oppretting av det kommunalt 

heleide aksjeselskapet Remiks Miljøpark som gjennom datterselskap utfører den lovpålagte avfalls-

behandlingen i egenregi for eierkommunene7. Remiks Miljøpark AS sitt datterselskap Remiks 

Husholdning AS utfører all lovpålagt håndtering av husholdningsavfall i eierkommunene og anses 

dermed som forpliktet til å levere tjenestene til husholdninger etter selvkostprinsippet.  

 

 

Etterkalkyle/selvkostregnskap 

Kommunen skal ifølge avfallsforskriften § 15-4 ha separat regnskap for lovpålagt håndtering av 

husholdningsavfall. Når den selvkostfinansierte tjenesten utføres i egenregi gjennom et kommunalt 

heleid avfallsselskap, legger vi til grunn at det er dette avfallsselskapet som skal utarbeide selvkost-

regnskap. Videre framgår det av avfallsforskriften § 15-4: «Alle kostnader ved lovpålagt håndtering 

av husholdningsavfall skal dekkes over avfallsgebyret. Dersom kommunen også selger 

avfallstjenester i markedet, skal de kostnadene som er felles for lovpålagt håndtering av 

                                                 
6 Forurensningsloven § 27 definerer husholdningsavfall som avfall fra private husholdninger, herunder større 

gjenstander som inventar o.l. Avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner regnes som næringsavfall.  
7 Etter at Tromsø kommune opprettet Remiks Miljøpark AS, er også Karlsøy kommune kommet inn som medeier. 
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husholdningsavfall og avfallstjenestene som selges i markedet fordeles forholdsmessig.» 

Etterlevelse av selvkost-regelverket innebærer altså at kommunen ikke kryssubsidierer mellom 

lovpålagt håndtering av husholdningsavfall og avfallstjenester som kommunen selger i markedet.  

 

Plikten til utarbeiding av separat regnskap for husholdningsrenovasjon, jf. avfallsforskriften §15-4, 

ligger til grunn for og utdypes i H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale 

betalingstjenester. Ifølge H-3/14 må kommunen utarbeide en etterkalkyle (selvkostregnskap) av 

kostnadene innenfor områder der selvkost er den rettslige rammen for brukerbetaling, og dette skal 

gjøres for å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger selvkost. Alle henførbare direkte 

og indirekte drifts- og kapitalkostnader skal inngå i selvkostregnskapet. Med henførbare kostnader 

menes i denne sammenhengen kostnader kommunen/renovasjonsselskapet påføres ved å produsere 

renovasjonstjenester og som derfor skal belastes selvkostregnskapet for renovasjon.  

 

Retningslinjene i H-3/14 er ikke rettslig bindende, men de angir en økonomifaglig standard for 

beregning og praktisering av selvkostprinsippet som kommunene tilrås å følge.8 Når hele selvkost-

tjenesten er ivaretatt av et selskap, kan selskapet utarbeide etterkalkylen. Med henvisning til 

foranstående utleder revisor en forventning om at Remiks Husholdning utarbeider en etterkalkyle 

(selvkostregnskap) i tråd med standarden som framgår av retningslinjene H-3/14, og i kapittel 5.2 

gjør vi nærmere rede for relevante bestemmelser om bl.a. henførbare kostnader i henhold til H-3/14. 

Kalkylen bør framlegges for eierkommunene slik at disse kan føre kontroll med at håndtering av 

husholdningsavfall skjer til selvkost. Retningslinjene legger opp til at selvkostberegningene kan ta 

utgangspunkt i regnskapsreglene som gjelder for den aktuelle virksomheten, noe som innebærer at 

Remiks Husholdning AS kan legge til grunn regnskapslovens regler i sine kalkyler. 

  

 

Forkalkyle/selvkostkalkyle  

I avfallsforskriften § 15-3 er det angitt at kommunestyret fastsetter avfallsgebyret. Bestemmelsen 

sier videre at «avfallsgebyret fastsettes slik at det svarer til de totale kostnadene kommunene påføres 

ved lovpålagt håndtering av husholdningsavfall.» og at «kun kostnader ved og inntekter fra 

lovpålagt håndtering av husholdningsavfall skal inngå i beregningen av avfallsgebyret». 

Kommunestyrets fastsetting av gebyr for håndtering av avfall fra husholdningene skjer vanligvis i 

forbindelse med behandlingen av budsjett og økonomiplan for kommende år. Politikerne fatter da 

vedtak på grunnlag av saksutredning og forslag fra byrådet/kommuneadministrasjonen. I dette 

tilfellet, der Remiks Husholdning har ansvaret for avfallsbehandlingen, er administrasjonen 

avhengig av grunnlagsdata fra Remiks. Av dette utleder vi at Remiks bør framlegge for 

eierkommunene en forkalkyle med beregninger som viser om det foreslåtte gebyret vil dekke de 

totale kostnadene kommunen (avfallsselskapet) påføres ved håndtering av husholdningsavfallet. 

Fordi selvkostregelverket legger opp til at gebyrinntektene skal tilsvare kostnadene samlet over 

maksimalt fem år, legger vi til grunn at forkalkylene fra Remiks bør vise beregnede kostnader ved 

og inntekter fra lovpålagt håndtering av husholdningsavfall for de neste fem årene. Dette utleder vi 

også av selvkostretningslinjene H-3/14 der det framgår at kommunen må utarbeide en 

budsjettkalkyle, som vil si en forkalkyle over anslåtte inntekter og kostnader på tjenesteområdet. 

 

 

 

 

 

                                                 
8 I H-3/14 er hensikten med retningslinjene beskrevet. Retningslinjene har til hensikt å «[…] angi en økonomifaglig 

standard for beregning av selvkost og praktisering av selvkostprinsippet som er i tråd med reglene i særlovgivningen. 

Eventuelle avvik fra retningslinjene bør derfor begrunnes.» 
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Selvkostfond 

Selvkostregnskapet avsluttes som regel med et overskudd eller underskudd. Et overskudd skal ifølge 

retningslinjene for beregning av selvkost avsettes til bundet driftsfond (selvkostfond), mens et 

underskudd skal motregnes selvkostfondet. Det følger av de sentrale retningslinjene for selvkost at 

overskudd skal avsettes til fond også i et avfallsselskaps regnskap. Ved bruk av selvkostfond kan 

gebyrene holdes mer stabile over tid. Generasjonsprinsippet er sentralt innenfor selvkost og 

innebærer at dagens brukere av tjenesten ikke skal subsidiere fremtidige brukere og vice versa. For 

å ivareta generasjonsprinsippet må et positivt selvkostresultat være tilbakeført til brukerne av 

selvkosttjenesten innen fem år, og et eventuelt avvik fra dette bør begrunnes. Det følger av 

retningslinjene at det skal beregnes renter på selvkostfond (opparbeidet overskudd), og rentene skal 

tillegges fondet. På den måten får brukerne av tjenesten avkastning av midlene som er bundet i fond 

og som dermed ikke kan gi avkastning ved alternativ plassering.  

 

Det framgår av aksjeloven § 3-4 at selskapet til enhver tid skal ha egenkapital og likviditet som er 

«forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet». Remiks Husholdning sin 

egenkapital bør etter vårt skjønn gi dekning for akkumulerte overskudd/beholdningen på selvkost-

fondet (inkl. renter). Dersom egenkapitalen ikke gir slik dekning, risikerer selskapet å ikke kunne 

dekke inn fremtidige underskudd. Av dette utleder revisor at egenkapitalen i Remiks Husholdning 

bør gi dekning for akkumulerte overskudd/beholdningen på selvkostfond tillagt renter. 

 

På bakgrunn av foranstående utleder vi følgende revisjonskriterier for problemstilling 1: 

 

- Remiks Husholdning AS bør utarbeide forkalkyle for selvkost på husholdningsrenovasjon 

og fremlegge kalkylen for eierkommunene. Forkalkylen bør dekke de nærmeste fem årene.  

- Etter utløpt regnskapsår bør Remiks Husholdning AS sette opp regnskap/etterkalkyle for 

selvkosttjenesten og framlegge det for eierkommunene. 

- Alle direkte og indirekte drifts- og kapitalkostnader som kan henføres til 

renovasjonstjenester til husholdninger, skal inngå i selvkostkalkylene. 

- Remiks Husholdning AS skal kreve betaling fra brukerne for alle kostnader forbundet med 

selvkosttjenesten til husholdninger. 

- Remiks Husholdning AS bør ha et fond for avsetning av overskudd fra selvkostdriften og 

motregning av underskudd. Det skal beregnes årlige renter på fondsbeholdningen. 

- Egenkapitalen i Remiks Husholdning AS bør gi dekning for beholdningen på 

selvkostfondet (akkumulerte overskudd) 
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3.2.2 Problemstilling 2 

Som redegjort for i kapittel 3.1 er nedsetting av aksjekapital med tilbakebetaling til eier en 

problemstilling som i dette tilfellet er relevant kun for Remiks Husholdning AS. Formålet til Remiks 

Husholdning framgår av selskapets vedtekter § 3 Virksomhet: 

 
«Formålet med selskapet er å ivareta eiernes lovpålagte ansvar for husholdningsrenovasjon etter 

forurensningsloven på grunnlag tildelt enerett, samt å utføre de samme oppgaver for øvrige norske 

kommuner. 

Selskapet er å anse som et offentligrettslig organ i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser. 

Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte og skal drive sin virksomhet etter 

selvkostprinsippet. 

Selskapet skal, innenfor ovennevnte rammer, være et kunnskaps- og innovasjonssenter, og en regional 

pådriver innenfor tema knyttet til avfall, miljø og gjenvinning. Selskapets oppgaver skal utføres på en effektiv, 

miljømessig og samfunnsansvarlig måte. 

Selskapet kan også drive annen virksomhet i forbindelse med de overnevnte formål, herunder delta i andre 

foretak. Selskapet kan utnytte overkapasitet til utførelse av tjenester på forretningsmessige vilkår.» 

 

Kapitalnedsetting er ikke omtalt i vedtektene for Remiks Husholdning AS. Vedtektene § 3 tredje 

avsnitt omtaler økonomisk utbytte til aksjonærene og må forstås som at det ikke skal utbetales 

aksjeutbytte til eierne, noe som er i samsvar med selvkostprinsippet. Nedsetting av aksjekapital med 

tilbakebetaling til eierne kan imidlertid ikke anses som økonomisk utbytte; utbytte til aksjonærene 

deles ikke ut av selskapets innskutte aksjekapital, men av eventuell opptjent egenkapital som er 

overskudd selskapet har fått gjennom drift/produksjon.  

 

Aksjelovens kapittel 12 gir bestemmelser om nedsetting av aksjekapitalen i et selskap. Det framgår 

av lovens § 12-1 første ledd at beslutning om aksjekapitalnedsetting skal fattes av general-

forsamlingen, og at nedsettingsbeløpet bare kan brukes til: 

 
«1. dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte; 

2. utdeling til aksjeeierne eller sletting av egne aksjer etter kapittel 9; 

3. avsetning til fond som skal brukes etter generalforsamlingens beslutning.»  

 

Ifølge aksjeloven § 12-1 annet ledd skal beslutning om aksjekapitalnedsetting angi nedsettings-

beløpet og anvendelsen av dette, og beslutning som nevnt i første ledd nr. 2 eller 3 kan bare treffes 

etter forslag fra styret eller med styrets samtykke. Styret skal utarbeide forslag til 

generalforsamlingens beslutning om aksjekapitalnedsetting og til nødvendige vedtektsendringer, jf. 

aksjeloven § 12-3 første ledd. Styrets forslag skal iht. lovens § 12-3 annet ledd være begrunnet. 

 

Etter aksjeloven § 12-4 skal generalforsamlingens beslutning om å nedsette aksjekapitalen meldes 

til Foretaksregisteret. Dersom slik melding ikke er gjort innen to måneder etter at beslutningen ble 

truffet, bortfaller kapitalnedsettingen. 

 

Det følger av aksjeloven § 12-2 annet ledd at selskapet etter nedsettingen skal ha tilbake netto 

eiendeler som gir dekning for selskapets aksjekapital og øvrig bundet egenkapital etter §§ 3-2 og 3-

39, samt at revisor skal bekrefte at det etter nedsettingen vil være full dekning for selskapets bundne 

egenkapital.  

 

 

 

                                                 
9 Lovens §§ 3-2 og 3-3 krever at selskapet skal ha fond for urealiserte gevinster og fond for vurderingsforskjeller. 
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Av ovenstående utleder vi følgende revisjonskriterier for problemstilling 2: 

 

- Nedsetting av aksjekapital i Remiks Husholdning AS med tilbakebetaling til eier skal skje 

innafor selskapets vedtekter. 

- Beslutning om nedsetting av aksjekapital skal gjøres av generalforsamlingen etter 

begrunnet forslag fra styret. 

- Nedsettingsbeløp kan brukes til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte, til 

utdeling til aksjeeierne eller sletting av egne aksjer etter kapittel 9 og/eller til avsetning til 

fond som skal brukes etter generalforsamlingens beslutning. 

- Før beslutning om nedsetting av aksjekapital fattes, skal det foreligge bekreftelse fra 

revisor på at det etter nedsettingen vil være full dekning for selskapets bundne egenkapital 

- Beslutning om nedsetting av aksjekapital skal meldes til Foretaksregisteret innen to 

måneder etter at generalforsamlingen traff beslutningen  

 

 

Revisjonskriteriene vi har utledet, gjengis innledningsvis i kapitlene der disse brukes.  
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4 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltnings-

revisjon10. I det følgende redegjør vi for hvordan vi har gått frem i undersøkelsen. Vi drøfter også 

datamaterialets gyldighet og pålitelighet, som vil si henholdsvis om dataene vi har samlet inn i 

undersøkelsen, utgjør et relevant og tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten 

opp imot revisjonskriteriene og problemstillingene, og om datamaterialet er beheftet med feil.  

 

Revisor avholdt oppstartsmøte i prosjektet 25.2.2016 i lokalene til Remiks Miljøpark AS. I møtet 

deltok økonomisjef i Remiks Miljøpark, som har vært vår kontaktperson i prosjektgjennomføringen. 

I oppstartsmøtet og senere oppfølgingsmøter fikk revisor informasjon og dokumentasjon om 

revidert enhet, om enhetens praktisering av selvkostregelverket og om andre forhold som har 

betydning for forvaltningsrevisjonsprosjektet.  

I tillegg til skriftlig og muntlig dokumentasjon fra økonomisjefen i Remiks Miljøpark, har vi 

innhentet flere typer dokumentasjon fra konsernet og andre kilder. Vi har undersøkt resultat- og 

balanseregnskap, årsberetning og kontoutskrifter for Remiks Husholdning. Videre har vi analysert 

selskapets etterkalkyler/selvkostregnskap samt annen skriftlig dokumentasjon. I datamaterialet 

inngår også skriftlig dokumentasjon og muntlig informasjon om kapitalnedsetting i Remiks 

Husholdning og om selskapets inngåelse av tjenesteavtale med Remiks Produksjon. Om nevnte 

avtale har vi også fått skriftlig informasjon fra daglig leder i Remiks Husholdning. I tillegg har vi 

innhentet informasjon fra proff.no, som inneholder regnskaps- og nøkkeltall samt annen 

selskapsinformasjon for bedrifter som leverer årsregnskap til Brønnøysundregisteret. 

Administrerende direktør og tidligere styreleder i Remiks Miljøpark har bidratt med informasjon 

om nedsetting av aksjekapitalen i Remiks Husholdning.  

Revisors vurderinger og konklusjoner om selvkostregnskap og overholdelse av selvkostregelverket 

bygger på regnskapsåret 2015. 

 

Gyldighet og pålitelighet 

Revisor vurderer muntlig informasjon fra kontaktpersonen som relevante data fordi vedkommende 

må forutsettes å ha god oversikt over selskapets historie og dets selvkostsystemer og –beregninger 

etter å ha vært sentral i Remiks-ledelsen – også da det var kommunalt foretak og ved overgangen til 

aksjeselskapsmodellen. Informasjonen og dokumentasjonen vi har mottatt fra revidert enhet, er 

omfattende og dekkende for de forholdene revisor har søkt å kartlegge og beskrive. Etter dette 

vurderer vi «revisors funn» i rapporten som et relevant og tilstrekkelig grunnlag for vurdering opp 

mot revisjonskriteriene og problemstillingene i undersøkelsen, og vi anser at det samlede 

datamaterialet oppfyller kravet til gyldighet. 

 

Revisor har vurdert eventuelle feilkilder i det innsamlede datamaterialet. Vi har sammenliknet data 

fra de ulike kildene med hverandre for å avdekke eventuelle motsetninger i opplysninger som 

fremkommer i dem. I tillegg har vi framlagt vår omtale av datamaterialet for selskapet og korrigert 

påviste faktafeil. På bakgrunn av forannevnte vurderinger, sammenlikninger og verifiseringer, 

forutsetter revisjonen at det ikke er vesentlige feil i datamaterialet som presenteres i rapporten.  

Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også søkt sikret gjennom 

revisjonens interne kvalitetssystem.  

                                                 
10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011 

http://proff.no/
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5 SELVKOSTSYSTEMER OG -BEREGNINGER 

 

Har Remiks Husholdning AS systemer og beregninger som sikrer selvkost på avfallstjenester 

til husholdninger? 

5.1 Kalkyler og selvkostregnskap 

 
 

 

Revisors funn 

Forkalkyler 

Ifølge økonomisjefen i Remiks utarbeider de ikke forkalkyler på samme måte som da de var 

kommunalt foretak. Nå er budsjettet for Remiks Husholdning forkalkylen som danner grunnlaget 

for selskapets gebyrberegning for det året budsjettet gjelder. Ut fra budsjettet gjør de en beregning 

av gebyrer, og gebyrberegningen er dokumentert i et excel-ark revisor har fått tilsendt - 

Gebyrutregning fra budsjett - som viser beregnede inntekter for 2016 fra de ulike «gebyrobjektene»; 

dunker av ulike størrelser, containere, hytterenovasjon osv. Beregnede gebyrinntekter er spesifisert 

på hver av de to eierkommunene. Av Gebyrutregning fra budsjett framgår også anslått total økning 

av gebyrinntektene for 2016. Etter det revisor forstår, sendes verken dette dokumentet eller 

selskapets budsjett til kommunene. 

 

Revisor har fått dokumentert en skriftlig redegjørelse fra Remiks Husholdning AS til Tromsø og 

Karlsøy kommuner; RENOVASJONSGEBYRER 2016. I dokumentet opplyses det at selskapets styre 

«har behandlet renovasjonsgebyr for 2016 og fattet vedtak om 1,5 % økning av renovasjonsgebyr 

for Tromsø og Karlsøy Kommuner». Av redegjørelsen framgår videre: 

 

 «Renovasjonsgebyret foreslås å økes med 1,5 % for 2016. Selskapet har med denne økningen 

budsjettert et underskudd på 3MNOK for å balansere selvkostøkonomien som etter oppstarten av 

Remiks Husholdning AS gikk med store overskudd gjennom faser med store effektivitetstiltak i 

selskapet og konsernet generelt. 

Remiks Husholdning AS regner å levere underskudd også i 2017 med samme prisjustering på 1,5 

%, men regner fra 2018 og balansere resultatet etter forbrenningsanlegget settes i full drift – også 

dette med kun 1,5 % økning mellom hvert år. 

Driften for 2015 har vært preget av stor økning i avfallsmengde (7 %), samt økt tilgjengelighet på 

returstasjoner som har generert flere årsverk. Likevel havner selskapets drift i tråd med budsjett.» 

 

Om gebyrdifferensiering og om gebyr i perioden 2017-2020 skriver selskapet i redegjørelsen: 

 

«Remiks foreslår å holde tømmegebyr for nedgravde smartcontainere og mobile avfallsug uendret 

og fordele økningen på øvrige dunk- og containerløsninger. Dette for å stimulere til bruk av ny 

teknologi som sparer unødvendig transport og sikrer mot brann, skadedyr o.l.» og «Under 

Revisjonskriterier: 

 Remiks Husholdning AS bør utarbeide forkalkyler for selvkost på husholdningsrenovasjon og 

framlegge kalkylene for eierkommunene. Forkalkylene bør dekke de nærmeste tre til fem årene. 

 Remiks Husholdning AS bør sette opp selvkostregnskap/etterkalkyle for selvkosttjenesten etter 

utløpt regnskapsår og framlegge det for eierkommunene. 

 

Kilder: Forurensningsloven, avfallsforskriften og H-3/14 
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forutsetning av at det ikke oppstår spesielle uforutsette forhold, legges det til grunn en maksimal 

økning av gebyret på 1,5 % pr år, som også er en del av strategien til selskapet.» 

 

På spørsmål om hvilken informasjon/dokumentasjon selskapet sender til eierkommunene som 

grunnlag for vedtak av gebyrer – herunder om det sendes budsjett/forkalkyle - har Remiks sin 

økonomisjef svart at Tromsø kommune fikk tilsendt forannevnte RENOVASJONSGEBYRER 2016 

samt en oversikt over endringer i gebyrer for de ulike abonnementstypene11. Ifølge økonomisjefen 

har selskapet sendt oversikten over gebyrendringer også til Karlsøy kommune, og kommunen har 

selv lagt endringene inn i sitt system. 

 

Vi har fått framlagt fra Remiks RESULTATBUDSJETT INPUT OG ENDRINGER. Dette er et 

rammebudsjett som viser beregnede inntekter, kostnader/-utgifter samt resultat for husholdnings-

renovasjon i årene 2016-2019. Rammebudsjettet er ifølge Remiks ikke lagt fram for eierkommunene 

 

 

Etterkalkyler 

Ifølge økonomisjefen i Remiks består selvkostregnskapet av Remiks Husholdning AS sitt 

årsregnskap, justert for kalkulatoriske renter på fond og investeringer som ikke er finansierte med 

lån. Et sammendrag av årets resultatregnskap sendes til Tromsø kommune til bruk som selvkostnote 

i kommunenes årsregnskap. Etter det revisor har fått opplyst fra økonomisjef i Remiks, har selskapet 

hittil ikke sendt slikt regnskapssammendrag (dvs. selvkostregnskap/etterkalkyle – revisors 

kommentar) til Karlsøy kommune, men at de vil sende dette fra 2016.  

 

 

Revisors vurderinger 

Dokumentet RENOVASJONSGEBYRER 2016 som Remiks har sendt til eierkommunene, viser ikke 

beregnede kostnader og inntekter og dermed heller ikke hvorvidt foreslåtte gebyr vil dekke totale 

kostnader forbundet med håndtering av husholdningsavfall. RENOVASJONSGEBYRER 2016 kan 

derfor ikke betraktes som tilfredsstillende forkalkyler. Etter revisors vurdering inneholder derimot 

dokumentet RESULTATBUDSJETT INPUT OG ENDRINGER den informasjonen en forkalkyle bør 

inneholde. Revisjonskriteriet om at Remiks Husholdning AS bør utarbeide forkalkyler for selvkost 

på husholdningsrenovasjon som dekker de nærmeste tre til fem årene og fremlegge kalkylene for 

eierkommunene, vurderes som delvis oppfylt med bakgrunn i at tilfredsstillende forkalkyle er 

utarbeidet, men ikke oversendt til eierkommunene.  

 

Remiks har fremlagt etterkalkyle/selvkostregnskap som grunnlag for regnskapsnote for Tromsø 

kommune, men ikke for Karlsøy kommune. Revisjonskriteriet om at Remiks Husholdning AS bør 

sette opp separat selvkostregnskap/etterkalkyle for selvkosttjenesten etter utløpt regnskapsår og 

fremlegge det for eierkommunene, vurderes derfor som delvis oppfylt.  

                                                 
11 Husholdninger har eksempelvis ulike størrelser på søppeldunk, og prisen avhenger av dette. 
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5.2 Gebyrgrunnlag 

 

5.2.1 Henførbare kostnader 

De sentrale retningslinjene for beregning av selvkost (H-3/14) skiller mellom direkte kostnader og 

indirekte kostnader som kan henføres til produksjon av en bestemt vare eller tjeneste.  

 
Direkte kostnader 

Direkte kostnader er arbeid samt varer og tjenester som anvendes i ytelsen av den aktuelle selvkost-

tjenesten, og alle direkte kostnader er henførbare i selvkostregnskapet. I direkte kostnader inngår 

drifts- og vedlikeholdskostnader til den direkte produksjonen av selvkosttjenesten; lønnskostnader 

til egne ansatte som utfører produksjonsarbeid og vedlikehold av bygninger og anlegg, samt innkjøp 

av varer og tjenester som brukes i produksjon av tjenesten. Direkte kostnader omfatter også kapital-

kostnader som består av: 

 avskrivninger, dvs. kostnadsfordeling av anskaffelseskost over brukstiden; kostnader ved 

bruk av varige driftsmidler som brukerne av betalingstjenester drar nytte av over flere år  

 alternativkostnad (kalkylerente/kalkulatoriske rentekostnader); den årlige avkastningen 

kommunen kunne ha fått ved å plassere penger tilsvarende investeringsbeløpet i markedet. 

I selvkostkalkylen skal rentekostnadene være uavhengige av hvilken finansieringsform som 

velges, dvs. om investeringer finansieres med bruk av lån eller egenkapital. 

Alternativkostnadene skal beregnes av verdien av alle varige driftsmidler.  

 

Kapitalkostnaden beregnes på grunnlag av anskaffelseskostnad av varige driftsmidler. Retnings-

linjene angir følgende forutsetninger ved utarbeiding av en selvkostkalkyle: 

 historisk anskaffelseskostnad benyttes som avskrivningsgrunnlag 

 nyinvesteringene tas med i avskrivningsgrunnlaget i selvkostkalkylen samtidig med at 

avskrivningene starter i regnskapet 

 investeringstilskudd/anleggsbidrag kommer til fradrag i avskrivningsgrunnlaget 

 henførte (betalbare) byggelånsrenter på nyinvesteringer trekkes ut av anskaffelseskost i 

selvkostkalkylen  

 tomtekostnadene kan tas inn i selvkostkalkylen selv om de ikke avskrives i regnskapet 

 lineære avskrivninger, det vil si med like store årlige beløp over anleggsmidlets levetid 

 avskrivningstid settes lik avskrivningstiden i årsregnskapet. For tomter, som ikke avskrives 

i regnskapet, legges det til grunn en avskrivningstid på 50 år. 

 rentesatsen for beregning av alternativkostnad (kalkylerenten) settes til nivået på femårig 

swaprente med tillegg på 1/2 prosentpoeng 

 som alternativkostnad på nyinvesteringer gjennom året henføres kalkylerente - uavhengig 

av om investeringen tas i bruk det året  

Revisjonskriterier: 

 Alle direkte og indirekte kostnader som kan henføres til renovasjonstjenester til private 

husholdninger, skal inngå i selvkostkalkylene. 

 Remiks Husholdning AS skal kreve betaling fra brukerne for alle kostnader forbundet med 

selvkosttjenesten renovasjon til husholdninger. 

 Remiks Husholdning AS bør ha et fond for avsetning av overskudd fra selvkostdriften og 

motregning av underskudd. Det skal beregnes årlige renter på fondsbeholdningen. 

 Egenkapitalen i Remiks Husholdning AS bør gi dekning for beholdningen på selvkostfondet 

(akkumulerte overskudd) 
 

Kilder: Forurensningsloven, avfallsforskriften og H-3/14 
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Indirekte kostnader 

I indirekte kostnader inngår drifts- og vedlikeholdskostnader samt kapitalkostnader på indirekte 

tjenester (interntjenester). Som eksempler på kostnader til drift og vedlikehold når det gjelder intern-

tjenester kan nevnes  

 

 regnskap og innfordring 

 kontorstøtte 

 revisjon 

 opplæring 

 kantinedrift 

 drift av EDB-anlegg 

 drift av sentralbord 

 juridisk bistand 

 

Også for interntjenester skal det beregnes kapitalkostnader. Disse interne kapitalkostnadene består 

av avskrivninger på varige driftsmidler som brukes i/av interntjenestene, samt kalkulatoriske renter 

på bokført verdi av disse driftsmidlene.  

 

Kommunene velger selv hvordan selvkosttjenestene skal organiseres, men prinsippet om selvkost 

gjelder uavhengig av organisasjonsform, og kommunen er ansvarlig for at prinsippet overholdes. 

Interkommunale selskaper og kommunale aksjeselskaper er eksempler på organisering av blant 

annet avfallshåndtering. Retningslinjene for beregning av selvkost fastslår at dersom flere selskaper 

inngår i et konsern, skal prisen for de tjenestene datterselskaper gir, bygge på armlengdeprinsippet12. 

Av dette utleder vi at «internsalg» mellom selskapene i Remikskonsernet skal skje til markedspriser.  

 

Videre sier retningslinjene at dersom selvkosttjenesten utføres ved enerett eller i egenregi av 

kommunenes selskaper, skal kostpris legges til grunn. Og dersom den interne omsetningen (mellom 

døtrene og/eller mor) som vedrører selvkosttjenesten, utgjør over 80 % av samlet omsetning, må 

datterselskapet(ene) selv dokumentere kostnadene som inngår i kalkyleberegningen. Dette gjelder 

også dersom tjenesten er tilbudt i konkurranse med andre. Revisor legger til grunn at denne 80 %-

grensen gjelder også for morselskaps salg til datter som utfører selvkostfinansiert husholdnings-

renovasjon. Av dette utleder vi at dersom Remiks Produksjon sine inntekter fra salg til Remiks 

Husholdning, utgjør mer enn 80 % av Remiks Produksjon sine totale salgsinntekter, må Remiks 

Produksjon dokumentere at leveransene til Remiks Husholdning faktureres til selvkost. Det samme 

vil gjelde for Remiks Miljøpark sine faktureringer til Remiks Husholdning. 

 

Alternativkostnader/kalkylerente på resultatet av selvkostdriften 

På samme måte som alternativkostnad i selvkostregnskapet skal kompensere for kommunens – som 

i dette tilfellet vil si avfallsselskapets - rentetap ved å binde opp kapital, følger det av retningslinjene 

at det skal kompenseres for selskapets rentetap ved underskudd på selvkostdriften. Og tilsvarende 

skal brukernes rentetap kompenseres når det fremføres overskudd på selvkostdriften. Renter på 

akkumulert resultat/selvkostfond skal beregnes etter samme sats som kalkylerente på investert 

kapital i anleggsmidler/varige driftsmidler; femårig swaprente + 1/2 prosentpoeng. 

                                                 
12 Armlengdeprinsippet innebærer «at kommersielt og finansielt samkvem mellom nærstående foretak skal være 

inngått på samme vilkår som om transaksjonen var inngått mellom uavhengige foretak under sammenliknbare forhold 

og omstendigheter, skatteloven § 13-1 og OECDs mønsterskatteavtale artikkel 9 nr. 1» (Forskrift om dokumentasjon 

av prisfastsettelsen ved kontrollerte transaksjoner og overføringer FOR-2007-12-07-1369) 
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5.2.2 Revisors funn 

Ifølge økonomisjefen i Remiks har selskapet systemer og rutiner som gjør at det går greit å skille 

selvkosttjenestene fra de andre tjenestene konsernet leverer; til forskjell fra da de var kommunalt 

foretak, utgjør nå regnskapet til Remiks Husholdning AS hele selvkostregnskapet/etterkalkylen, 

Selskapet har framlagt for revisor «Beregning selvkost 2015 Komrev Nord»13 som inneholder blant 

annet etterkalkylen/selvkostregnskapet. Revisor har kontrollert og funnet samsvar mellom summer 

i regnskapssammendraget som ligger til grunn for etterkalkylen/selvkostregnskapet og summer i 

selskapets resultatregnskap for 2015. 

  

Innafor konsernet faktureres alle transaksjoner mellom datterselskapene og mellom mor og døtre. 

Det vil si at Remiks Miljøpark og Remiks Produksjon fakturerer alle tjenester de leverer til Remiks 

Husholdning. Faktureringer fra Remiks Miljøpark gjelder blant annet andel av morselskapets 

kostnader til verksted og administrasjon. Fordelingen av totale verkstedkostnader bygger på det 

enkelte datterselskaps antall biler som bruker verkstedtjenestene. Når det gjelder administrative 

kostnader, fordeles noen av disse med 1/3 på hver av «døtrene», mens blant annet følgende typer 

kostnader fordeles etter en erfaringsbasert nøkkel: Informasjon, IT, regnskap, personal og 

forretningsutvikler. Morselskapets kostnader til «kundeservice RH14» faktureres i sin helhet til 

Remiks Husholdning. 

 

Leveransene Remiks Produksjon AS fakturerer til Remiks Husholdning AS, bygger på avtale de to 

selskapene inngikk i oktober 201215 om «avfallsbehandling, mv.». Avtalens punkt 4 Tjenestens 

innhold sier blant annet at «Leverandøren skal overta alt avfall som stammer fra Kundens 

virksomhet, med unntak av avfall som omfattes av nasjonale produsentansvarsordninger, herunder 

EE-avfall, bildekk og annet avfall som i fremtiden måtte bli omfattet av slike ordninger.»  

Det framgår av punkt 7 i avtalen at prisen for tjenestene er satt til markedspris på tidspunktet for 

avtaleinngåelsen. Prisene framgår av vedlegg til avtalen. 

 

Revisor har beregnet hvor stor andel Remiks Produksjon (RP) og Remiks Miljøpark (RM) sine 

faktureringer til Remiks Husholdning (RH) utgjør av «leverandør»selskapenes totale omsetning. 

Regnskapstall for de tre selskapene viser at Remiks Produksjon i perioden 2012-2015 har hatt om 

lag halvparten av sin totale omsetning til Remiks Husholdning. For Remiks Miljøpark har vi 

undersøkt regnskapstall for 2015, og det året utgjorde faktureringer til Remiks Husholdning i 

underkant av 53 % av morselskapets omsetning. Se tabell 2 for mer informasjon. 

 
Tabell 2. Omsetning i RP og RM og internfaktureringer til RH (tall i hele tusen kroner) 

 2012 2013 2014 2015 Kommentarer  
Totale salgsinntekter RP 67 151 71 896 85 432 99 941 Beløp eks mva 

Utgående faktura fra RP til RH 33 721 36 939 44 051 50 767 Beløp eks mva 

RP fakturert til RH av totalt salg 50,2 % 51,4 %  51,6 % 50,8 %  

      

Totale salgsinntekter RM    37 255  

Inngående faktura til RH fra RM 

 

   24 492 Beløp inkl mva fra leverandør-

konto i RHs regnskap 

Inngående faktura til RH fra RM     19 594 anslått beløp eks mva 

RM fakturert til RH av totalt salg    52,6 %  
Kilder: Regnskap Remiks Produksjon AS, Remiks Husholdning AS og Remiks Miljøpark AS 

                                                 
13 Dette dokumentet er utarbeidet av selskapet og sendt til revisor.  
14 RH er forkortelse for Remiks Husholdning AS. 
15 Styret i Remiks Husholdning AS vedtok i ekstraordinært styremøte 31.10.2012 (sak 02/05/2012) å inngå avtalen i 

tråd med framlagt forslag fra ledelsen i konsernet. 
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Remiks’ økonomisjef har opplyst til revisor at nye varige driftsmidler aktiveres i regnskapet når 

investeringen er avsluttet og driftsmidlet tatt i bruk. Når investering i et driftsmiddel strekker seg 

over mer enn ett regnskapsår, føres det midlertidig på en «forskuddskonto» til den er avsluttet16. 

Deretter inngår den som driftsmiddel i balansen og avskrives iht. regnskapslovens bestemmelser17.  

 

Revisor har mottatt utskrift (driftsmiddelsaldo) fra Remiks Husholdning sitt regnskap, som viser 

inngående og utgående balanse 2015 samt årets bevegelser spesifisert på hvert enkelt driftsmiddel. 

Vi ser av utskriften at i tillegg til lineære månedlige avskrivninger er det bokført større avskrivninger 

i desember. Økonomisjefens forklaring på disse ekstraordinære avskrivningene forstår vi som at 

selskapet og revisor gjennomgår balansen og vurderer driftsmidlenes tilstand og reelle restverdi ved 

årets slutt. Differanser mellom driftsmidlenes reelle og bokførte verdier avskrives i regnskapet. 

Ifølge økonomisjefen har Remiks Husholdning ikke mottatt anleggsbidrag eller investerings-

tilskudd, og selskapet eier ingen tomter. 

 

I selvkostregnskapet inngår bankrenter som Remiks Husholdning har betalt på lån og som er ført i 

selskapets resultatregnskap. I tillegg belastes «selvkosten» med alternativkostnad (kalkulatoriske 

renter) på investeringer som er finansiert uten lån. Dette framgår av selskapets selvkostoppsett i 

«Beregning selvkost 2015 Komrev Nord». Alternativkostnaden beregnes av årets gjennomsnittlige 

verdi av selskapets ikke-lånefinansierte investeringer. Denne gjennomsnittsverdien beregnes av 

inngående og utgående balanse for året og er dokumentert i eget regneark som viser blant annet 

anskaffelseskost/inngangsverdi samt årlige avskrivninger, restverdi og gjennomsnittsverdi for hvert 

av driftsmidlene finansiert med RHs egenkapital.  

 

Som sats for beregning av kalkulatoriske renter har selskapet brukt femårig SWAP-rente med tillegg 

av et halvt prosentpoeng. Økonomisjefen har opplyst til revisor at de henter informasjon om SWAP-

rentesats fra nettsidene til Kommunalbanken eller andre finansinstitusjoner. Fram til 2014 brukte 

selskapet femårig statsobligasjonsrente tillagt ett prosentpoeng. 

 

RH sitt resultatregnskap for 2015 viser utgiftsføringer på kontoene 5211 Fri tlf og internett og 5280 

Annen fordel i arbeidsforhold på henholdsvis kr 95 160 kr og kr 1 029 890.18 De samme beløpene 

er kreditført på motkontoer nummerert henholdsvis 5212 og 5290. Ifølge økonomisjefen i Remiks 

er disse utgiftsføringene gjort for å sikre at utbetalingene blir innberettet som skattepliktige ytelser 

til ansatte, samt at det innberettes arbeidsgiveravgift av selskapets innbetaling av pensjonskostnader. 

Motkontoføringene gjør at utgiftsføringene ikke har virkning på selvkostresultatet.  

 

Remiks kjøper tjenester fra Tromsø kommune til fakturering og innkreving av renovasjonsgebyr fra 

brukerne/abonnentene. Kommunen overfører innkomne gebyrinntekter til Remiks to ganger per år. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Balansekonto 1298 Årets Investering 
17 Som aksjeselskap følger Remiks Husholdning Lov 17.07.1998 nr 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven). Av 

lovens § 5-3 framgår det at anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid, skal avskrives etter en fornuftig 

avskrivningsplan, og at anleggsmidler skal nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være 

forbigående. 
18 Beløpet på konto 5280 består ifølge Remiks’ økonomisjef hovedsakelig av selskapets innbetaling av 

pensjonskostnader (kr 994 000).   
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Selvkostfond og fondsrenter 

Økonomisjefen opplyser at akkumulert årsoverskudd på selvkostdriften ligger inne i Remiks 

Husholdning sin egenkapital, men at de ikke er avsatt på bundet fond fordi regnskapsloven ikke har 

krav om fond. Slik revisor forstår dette, ligger selvkostfondet inne i selskapets opptjente egenkapital. 

I utgående balanse 31.12.2015 utgjorde opptjent egenkapital kr 1 278 402, mens selskapets oppsett 

i excel «Beregning selvkost 2015 Komrev Nord» viser et akkumulert resultat (fond) per utgangen av 

2015 på kr 3 483 451.  

 

Ifølge konsernets økonomisjef arbeider de etter et femårsperspektiv når det gjelder tilbakeføring av 

overskudd/inndekking av underskudd. Remiks Husholdning gikk med relativt store overskudd i 

2009, 2010 og 2011, mens det var underskudd i 2013, 2014 og 2015. Tidligere års overskudd vil 

etter planen være «tilbakebetalt» i sin helhet i 2016, som ifølge økonomisjefen vil si at de kan være 

over i det sjette året når det gjelder tilbakeføring av overskudd.  

 

Tidligere omtalte excel-ark fra Remiks «Beregning selvkost 2015 Komrev Nord» inneholder også 

oversikt over selvkostfondsbeholdningen og –utviklingen i perioden 2009-2015 samt rentebeløp 

som er beregnet av gjennomsnittlig fondsbeholdning per år og lagt til fondssaldoen. Også her bruker 

selskapet femårig SWAP-rente med tillegg av et halvt prosentpoeng.  

 

Underveis i forvaltningsrevisjonsprosjektet avdekket revisor feil/avvik i beregning og behandling 

av kalkulatoriske renter på selvkostfond. I dialog med oss har selskapet nå korrigert disse feilene. 

Korrigeringene ga endringer i resultatene av selvkostdriften og dermed også på fondets beholdning. 

Oppsummert innebærer endringen at selvkostfondet ble 271 159 kr mindre enn selskapets 

opprinnelige beregning viste.  

 

5.2.3 Revisors vurderinger 

Remiks Miljøpark AS og Remiks Husholdning AS har systemer for å fordele direkte og indirekte 

kostnader mellom selskapene i konsernet. Dette gjøres ved internfakturering mellom selskapene, 

hvor kostnadene enten fordeles likt mellom selskapene eller ved bruk av fordelingsnøkkel. For 

perioden revisor har undersøkt, utgjør årlige faktureringer fra Remiks Miljøpark og Remiks 

Produksjon til Remiks Husholdning mindre enn 80 % av de to leverandørenes totale årsomsetning. 

Det er derfor i tråd med selvkostregelverket å legge disse faktureringene til grunn i 

selvkostregnskapet uten å kreve at Remiks Miljøpark og Remiks Produksjon dokumenterer at 

tjenesten leveres til selvkost. All virksomhet i Remiks Husholdning gjelder husholdnings-

renovasjon, og alle kostnader/utgifter som er ført i selskapets regnskap, kan derfor belastes 

selvkostregnskapet slik Remiks har gjort det. Når i tillegg kalkulatoriske renter er belastet 

selvkostregnskapet, vurderer vi at Remiks Husholdning har oppfylt det utledete revisjonskriteriet 

om at alle direkte og indirekte kostnader som kan henføres til renovasjonstjenester til private 

husholdninger skal inngå i selvkostkalkylene.  

 

I 2009, 2010 og 2011 var inntektene fra gebyrene høyere enn selskapets kostnader, og selvkost-

driften gikk med overskudd. De tre siste årene har det vært underskudd på selvkostdriften, og 

selskapet utjevner dermed det meste av tidligere års overskudd. Det utledete revisjonskriteriet om 

at Remiks Husholdning AS skal kreve betaling fra brukerne for alle kostnader forbundet med 

selvkosttjenesten renovasjon til husholdninger, vurderes som oppfylt. 

 

Remiks Husholdning har dokumentert detaljert oversikt over årlige resultater og akkumulert resultat 

av selvkostdriften. Det framgår av denne at resultatet er tillagt renter for hvert driftsår. Selskapet 

har imidlertid ikke avsatt overskudd på fond. Med bakgrunn i dette vurderer vi det utledete 
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revisjonskriteriet om at Remiks Husholdning AS bør ha et fond for avsetning av overskudd fra 

selvkostdriften og motregning av underskudd – og at det skal beregnes årlige renter på 

fondsbeholdningen – som delvis oppfylt.   

 

Da selskapets egenkapital er vesentlig lavere enn akkumulert selvkostresultat, vurderer revisor det 

utledete revisjonskriteriet om at egenkapitalen i Remiks Husholdning AS bør gi dekning for 

beholdningen på selvkostfondet (akkumulerte overskudd), som ikke oppfylt.  

 

5.3 Konklusjon  

Basert på funn og vurderinger konkluderer revisor med at Remiks Husholdning AS i hovedsak, 

men med visse mangler, har systemer og beregninger som sikrer selvkost på avfallstjenester til 

husholdninger.  
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6 NEDSETTING AV AKSJEKAPITAL 

 

Er nedsetting av aksjekapitalen i Remiks Husholdning AS med tilbakebetaling til eierne i 

samsvar med selskapets formål og bestemmelser i aksjeloven? 
 

 

 
 

6.1 Revisors funn 

Etter forslag fra styret i Remiks Husholdning AS ble det 8.5.2014 i generalforsamling for selskapet 

besluttet å sette ned aksjekapitalen. Revisor har fått tilsendt protokoll fra generalforsamlingen.  

 

Av saksfremlegget til generalforsamlingen som ble avholdt 8.5.2014, fremgår at aksjekapitalen i 

selskapet på det tidspunktet var på 3 750 000 kr + 45 000 kr i overkurs og at «Ved opprettelse av 

døtrene i 2010, ble det overført en del likviditet som i ettertid ble gjort om til aksjekapital». Det 

opplyses videre i saksfremlegget at Remiks Husholdning AS utfra formål og vedtekter ikke vil avgi 

avkastning på aksjekapitalen til eier. Styrets forslag var derfor at aksjekapitalen ble nedsatt til lovens 

minimumskrav kr 30 000. Videre fremgår det av saksfremlegget at Remiks Miljøpark ville benytte 

midlene til å betale ned en del av den langsiktige gjelden til Remiks Husholdning AS på 13,8 

millioner kroner. I saksfremlegget er det også beskrevet at egenkapitalandelen i selskapet vil 

reduseres ved en nedsettelse, men at selskapet på grunn av sitt formål ikke vil kunne opptre som et 

vanlig aksjeselskap og bygge en forsvarlig egenkapital. Vi har også blitt forelagt brev datert 

1.4.2014 fra Remiks’ revisor KPMG til generalforsamlingen i Remiks Husholdning vedrørende 

kapitalnedsettingen. I brevet står følgende konklusjon: «Etter vår mening er det etter 

kapitalnedsettingen med kr 3 720 000, fra kr 3 750 000 til kr 30 000 samt utdeling utover pålydende 

med kr 45 000 dekning for den gjenværende aksjekapital og bundet egenkapital for øvrig i samsvar 

med aksjeloven.» 

 

Om den langsiktige gjelden Remiks Miljøpark AS ville nedbetale med bruk av nedsettingsbeløpet, 

har revisor fått opplyst følgende fra selskapets økonomisjef: Når renovasjonstjenestene gikk over 

fra å være en resultatenhet i Tromsø kommune til et kommunalt foretak i 2007, ble eiendelene til 

Revisjonskriterier: 

 Nedsetting av aksjekapital i Remiks Husholdning AS med tilbakebetaling til eier skal skje 

innafor selskapets vedtekter 

 Beslutning om nedsetting av aksjekapital skal gjøres av generalforsamlingen etter begrunnet 

forslag fra styret. 

 Nedsettingsbeløp kan brukes til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte, til utdeling 

til aksjeeierne eller sletting av egne aksjer etter kapittel 9 og/eller til avsetning til fond som skal 

brukes etter generalforsamlingens beslutning. 

 Før beslutning om nedsetting av aksjekapital fattes, skal det foreligge bekreftelse fra 

revisor på at det etter nedsettingen vil være full dekning for selskapets bundne 

egenkapital 

 Beslutning om nedsetting av aksjekapital skal meldes til Foretaksregisteret innen to måneder 

etter at generalforsamlingen traff beslutningen.  
 

Kilder: Vedtekter Remiks Husholdning AS og aksjeloven 
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renovasjon flyttet fra Tromsø kommune sin balanse til Remiks KF sin balanse. Summen av 

eiendelene var grunnlaget for et lån i kommunalbanken som Tromsø kommune søkte på vegne av 

foretaket. Lånet ble opprettet med betingelse som harmonerte med avskrivningstiden på de største 

eierobjektene. Disse objektene hadde levetid frem til 2035. Ved overgangen fra kommunalt foretak 

til aksjeselskap i 2010 var ikke summen av eiendelene og restverdien på lånet den samme – gjelden 

var en del høyere enn verdien på eiendelene. Bakgrunnen var at flere eiendeler som var en del av 

grunnlaget for lånet i 2007 var ferdig avskrevet i 2010 og at mange eiendeler hadde en helt annen 

avskrivningstakt enn lånebetingelsene. Det ble derfor opprettet gjeld i morselskapet Remiks 

Miljøpark og fordring i datterselskapet Remiks Husholdning på et lån, som morselskapet skulle 

betale til Remiks Husholdning AS.  

 

Ved opprettelsen av aksjeselskapene i 2010 ble all likviditet som lå i Remiks KF, overført til 

morselskapet Remiks Miljøpark AS. I begynnelsen fikk datterselskapene overført likviditet etter 

behov inntil de var selvfinansierte. Denne likviditeten ble ikke betalt tilbake til mor, men omgjort 

fra «gjeld til mor» til aksjekapital. I ettertid var det enighet i Remiks om at Remiks Husholdning 

ikke hadde behov for aksjekapital utover den lovpålagte. Aksjekapitalen ble dermed nedskrevet og 

betalt tilbake. I stedet for å utbetale aksjekapitalen i likvide midler, ble beløpet brukt til å betale ned 

på gjelden som står oppført som «fordring på eier» i Remiks Husholdning sin balanse. Remiks har 

fremlagt dokumentasjon på at selskapets revisor har bekreftet at det etter nedsettingen vil være full 

dekning for selskapets bundne egenkapital.  

 

Protokollen fra generalforsamlingen inneholder følgende vedtak under punkt 7 Nedskriving av 

aksjekapital:  

1) Generalforsamlingen beslutter enstemmig, etter anbefaling fra styret, at aksjekapital 

nedsettes med kr 3.320.000,- til kr. 30.000,-. Samt utdeling av overkurs på kr 45.000,-. 

2) Nedsetting brukes til utbetaling til eier Remiks Miljøpark AS 

3) Nedsetting skjer gjennom innløsing av aksjer. 

 

Av protokollens punkt 8 fremgår følgende vedtektsendring: 

 

Endres fra: 

§ 4  Aksjekapital 

Selskapets aksjekapital er NOK 3.750.000,- fordelt på 3.750 aksjer, hver pålydende NOK 

1.000,-. 

Endres til: 

§ 4 Aksjekapital 

Selskapets aksjekapital er NOK 30.000,- fordelt på 30 aksjer, hver pålydende NOK 

1.000,-. 

 

Det følger av aksjeloven § 12-4 at melding om generalforsamlingens beslutning om å nedsette 

aksjekapitalen, skal meldes til Foretaksregisteret. Dersom dette ikke gjøres innen to måneder etter 

at beslutningen er truffet, bortfaller kapitalnedsettingen. Av kunngjøringen i Brønnøysundregisteret 

ser vi at kapitalnedsettingen ble foretaksregistrert 15.9.2014 – altså fire måneder etter avholdt 

generalforsamling 8.5.2014. Samtidig står det i kunngjøringen at kapitalnedsetting ble besluttet i 

generalforsamling avholdt 17.7.2014. Vi etterspurte protokoll fra sistnevnte generalforsamling, og 

har fått protokollen tilsendt fra Remiks.  

 

Det fremgår av protokollene at de samme sakene som ble behandlet i generalforsamling 8.5.2014, 

også ble behandlet 17.7.2014. Vi har fått skriftlig redegjørelse fra ledelsen i Remiks om bakgrunnen 

for dette. Administrerende direktør i Remiks Miljøpark har opplyst at det ved en glipp fra selskapets 
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side ikke ble sendt melding til foretaksregisteret om nedsetting av aksjekapitalen innen to-måneders 

fristen. Det følger av bestemmelsene i aksjeloven at manglende oppfyllelse av tidsfrist innebærer at 

nytt vedtak må fattes, noe administrerende direktør har opplyst at de også konsulterte 

Brønnøysundregisteret om. Videre har administrerende direktør forklart at alle sakene var reelt 

behandlet i generalforsamling 8.5.2014, og det ble derfor ikke innkalt til ny generalforsamling.  

 

Administrerende direktør kontaktet styreleder i Remiks Miljøpark AS som eierrepresentant for 

datterselskapet Remiks Husholdning AS. De ble enige om at det skulle skrives en ny protokoll, samt 

at styret som eier skulle informeres om overskredet tidsfrist til foretaksregisteret. Det vil si at 

generalforsamlingen av 17.7.2014 ble gjennomført via telefon19, og styret i morsselskapet ble i 

påfølgende styremøte informert om overtredelsen av tidsfrist og om fremgangsmåten for å rette opp 

i det. Ifølge administrerende direktør i Remiks Miljøpark ble det ikke gitt noen kommentarer til 

dette, siden styret også oppfattet at alle sakene var behandlet på en ordentlig og formell måte i 

generalforsamlingen 8.5.2014.  

 

Administrerende direktør har forklart til revisor at de ved opprettelsen av ny protokoll for 

generalforsamlingen ikke tenkte på at de øvrige sakene som ble behandlet i generalforsamling 

8.5.2014, var rettidig fulgt opp og derfor kanskje burde vært fjernet fra protokollen. Imidlertid har 

administrerende direktør bemerket at de allerede hadde en protokoll fra tidligere som var gyldig 

overfor Brønnøysundregisteret, med unntak av punktet om kapitalnedsettelse. Derfor ble alle 

punktene lagt inn i ny protokoll for at det ikke skulle oppstå forvirring. Administrerende direktør 

har fremholdt at protokollen av 17.7.2014 er gyldig, og at den også er oppfattet og behandlet som 

gyldig av Brønnøysundregisteret.  

 

Videre har administrerende direktør opplyst at denne formalfeilen var et engangstilfelle, og at det 

verken har skjedd før eller siden. Han har også opplyst at dette etter hans oppfatning ikke har eller 

har hatt noen praktiske konsekvenser.   

 

Daværende styreleder i Remiks Miljøpark AS har overfor revisor sluttet seg til beskrivelsen fra 

administrerende direktør, og har også vist til at dette er en sak som er godkjent i styret og av 

Brønnøysundregisteret.  

 

6.2 Revisors vurdering 

Nedsetting av aksjekapital med tilbakebetaling til eier er ikke i konflikt med selskapets vedtekter. 

Revisjonskriteriet om at nedsetting av aksjekapital med tilbakebetaling til eier skal skje innafor 

selskapets vedtekter, vurderes derfor som oppfylt. 

 

Beslutning om nedsetting av aksjekapitalen ble gjort av generalforsamlingen i Remiks Husholdning 

AS etter begrunnet forslag fra styret. Revisjonskriteriet om at nedsetting av aksjekapital skal gjøres 

av generalforsamlingen etter begrunnet forslag fra styret vurderes som oppfylt.  

 

Nedsettingsbeløpet ble brukt til utdeling til eierne – altså Remiks Miljøpark AS. Revisjonskriteriet 

om at nedsettingsbeløpet kan brukes til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte, til 

utdeling til aksjeeierne eller sletting av egne aksjer etter kapittel 9 og/eller til fond som skal brukes 

etter generalforsamlingens beslutning, vurderes som oppfylt.  

                                                 
19 Det følger av aksjeloven § 5-7 at det er anledning til å gjennomføre forenklet generalforsamlingsbehandling dersom 

samtlige aksjeeiere samtykker til at en sak skal behandles på denne måten. Remiks Miljøpark AS er eneeier av 

Remiks Husholdning AS.  
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Vi vurderer også som oppfylt revisjonskriteriet om at det før beslutningen om nedsetting av 

aksjekapitalen skal foreligge bekreftelse fra revisor på at det etter nedsettingen vil være full dekning 

for selskapets bundne egenkapital.  

 

Beslutningen om nedsettelsen av aksjekapital ble fattet av generalforsamling 8.5.2014 og var 

gjenstand for ny, forenklet generalforsamlingsbehandling 17.7.2014. Kapitalnedsettelsen er 

foretaksregistrert 15.9.2014, altså innen to måneder etter siste behandling i generalforsamling. 

Revisjonskriteriet om at beslutning om nedsettelse av aksjekapital skal meldes til Foretaksregisteret 

innen to måneder, vurderes som oppfylt.  

 

6.3 Konklusjon 

Basert på funn og vurderinger er revisors konklusjon at nedsetting av aksjekapital i Remiks 

Husholdning AS ikke var i strid med selskapets formål, og beslutningen var i samsvar med relevante 

bestemmelser i aksjeloven.  
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7 ANDRE FUNN 

 

I revisors undersøkelser framkom det også opplysninger og dokumentasjon som ikke er direkte 

relevante for revisjonskriteriene og problemstillingene, og som vi derfor ikke har lagt til grunn for 

revisors vurderinger og konklusjoner. Vi anser likevel disse funnene som viktige å rapportere til 

kontrollutvalget og redegjør nærmere for disse i kapitlene 7.1-7.3. 

 

7.1  Avtale mellom Remiks Husholdning AS og Remiks Produksjon AS 

Daglig leder for Remiks Husholdning har redegjort skriftlig for revisor om bakgrunnen for avtalen 

selskapet inngikk i oktober 2012 med Remiks Produksjon; Avtale mellom Remiks Husholdning AS 

og Remiks Produksjon AS om avfallsbehandling, mv. Av redegjørelsen framgår det blant annet at da 

det kommunale foretaket Remiks Tromsø i 2009 ble omdannet til fire aksjeselskaper, fortsatte 

konsernet innsamling og behandling av avfallet med det samme personellet på det samme anlegget 

som før omdanningen.  

 

Etter ei tid ble selskapsledelsen klar over at regelverket om offentlige anskaffelser gjaldt for Remiks 

Husholdning, og det ble bestemt at avfallsbehandlingen måtte konkurranseutsettes. Ifølge daglig 

leder «viste det seg» «i forbindelse med forberedende arbeid» «at en konkurranse ikke kunne 

gjennomføres da det i praksis kun fantes en tilbyder som kunne levere tjenestene». Derfor fikk 

Remiks Produksjon oppdraget. Som begrunnelse for denne direkteanskaffelsen viser daglig leder 

for Remiks Husholdning til «eneleverandørunntaket som er en del av lov om offentlig anskaffelse».  

 

I møte med Remiks’ økonomisjef har revisor fått utdypet hvorfor ledelsen mente at det var bare èn 

leverandør som kunne levere de aktuelle tjenestene til Remiks Husholdning: Tjenestene består i å 

ta hånd om avfallet husholdningsselskapet samler inn, og til dette kreves areal til aktiviteten; bruk 

av containere samt transport med maskiner og biler. Arealet som må brukes til dette, eies av 

morselskapet, som har leid det bort til Remiks Produksjon. Dermed er arealet ikke tilgjengelig for 

andre enn Remiks Produksjon. Eventuelle «eksterne» leverandører har av samme grunn heller ikke 

tilgang til Remiks Husholdning sin optibagmaskin som brukes til sortering av husholdningsavfall 

og der avfallet hentes av leverandøren som skal behandle det videre. På denne bakgrunn fant 

ledelsen i Remiks Husholdning at det «i praksis kun fantes en tilbyder som kunne levere tjenestene», 

og at det derfor ikke var aktuelt å gjennomføre konkurranse om oppdraget med avfallsbehandling 

m.v. Dermed fikk Remiks Produksjon AS oppdraget fordi selskapet ble betraktet som eneste mulige 

leverandør i denne anskaffelsen.  

 

For årene 2013, 2014 og 2015, dvs. årene etter at Remiks Husholdning inngikk kontrakten med 

Remiks Produksjon, utgjør anskaffelsens totale verdi kr 131 757 000. I 2012 kjøpte husholdnings-

selskapet tjenester for kr 33 721 00 fra produksjonsselskapet.20  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Se oversikt i tabell 2 side 17. 
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7.2 Fastsettelse av renovasjonsgebyrer 

Ifølge avfallsforskriften § 15-3 skal kommunestyret fastsette avfallsgebyret. Gebyrene fastsettes 

normalt i forbindelse med behandling av årsbudsjett og økonomiplan.  

 

Kommunens gebyrregulativ (betalingssatser) ble behandlet i Tromsø kommunestyres sak 220/15 

om årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 der det ble vedtatt følgende under punkt 4: 

«Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til appendix 2 og 3 […]». Appendix 2 og 3 i 

Byrådets tilleggsforslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 inneholder gebyrsatser for 

kommunale tjenester. Gebyrsatser for renovasjonstjenester er imidlertid ikke oppgitt i nevnte 

appendix, og renovasjonstjenester er heller ikke omtalt. Kommunestyret vedtok altså ikke 

gebyrsatser i forbindelse med behandlingen av årsbudsjett og økonomiplan. 

 

Revisor har blitt forelagt e-postkorrespondanse vinteren 2015-2016 mellom daglig leder i Remiks 

Husholdning AS og ansatte i administrasjonen i Tromsø kommune. Av korrespondansen fremgår 

det at Remiks har henvendt seg til Tromsø kommune med forespørsel om saksfremlegg for vedtak 

av renovasjonsgebyrer og hvilken dokumentasjon kommunen ønsker til et saksfremlegg. Vi kan av 

korrespondansen ikke se at Remiks har fått svar på dette til tross for flere henvendelser til 

kommunen – senest i mars 2016, like før utsendelse av første faktura med renovasjonsgebyrer.    

 

Kommunestyret i Tromsø vedtok gebyrsatser for renovasjonstjenester i sak 171/16 i møte 31.8.16.  

 

7.3 Etterdrift av nedlagt avfallsdeponi 

Tromsø kommune eier et tomteområde i Tromsdalen – «Tromsdalsfyllinga» - som tidligere ble 

brukt til søppelfylling/avfallsdeponi. Området er opparbeidet og fylt ut av renovasjonen i 

kommunen. Ifølge kommunen har Remiks tidligere hatt en leieavtale med kommunen om 

tomteområdet.  

 

Regnskapsrevisor i KomRev NORD har gjennom revisjon av Tromsø kommune stilt spørsmål til 

kommunen om eier- og ansvarsforholdene for Tromsdalsfyllinga som kan ha betydning for 

selvkostøkonomien på renovasjonsområdet.  

 

Dersom tomteområdet representerer en økonomisk verdi, mener revisor at det bør gjøres en 

vurdering av om verdien helt eller delvis skal tilfalle selvkostområdet renovasjon med bakgrunn i 

at renovasjonen har bekostet opparbeiding og utfylling av området. Ifølge Tromsø kommune er 

området regulert til næringsformål. Kommunen har imidlertid også opplyst at det ikke uten videre 

vil være korrekt å anse det som et næringsareal med de verdier det ville representert. Årsaken er det 

stilles bestemte krav for å kunne ta søppelfyllinger i bruk til andre formål, og det vil medføre relativt 

store kostnader å oppgradere tomten til å innfri disse kravene.  

 

Det andre forholdet er ansvaret for avslutning og etterdrift av det nedlagte avfallsdeponiet. Følgende 

fremkommer av veilederen Beregning av kommunale avfallsgebyr fra Miljødirektoratet21:  

 

 

 

 

 

                                                 
21 M-258 Beregning av kommunale avfallsgebyr. Utdypning av avfallsforskriftens kapittel 15. Miljødirektoratet 2014. 
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5.4 Avslutning og etterdrift av nedlagte avfallsdeponier og opprydning av forurenset grunn.  

Kommunen er ansvarlig for avslutning og etterdrift22 av deponier som er eid av kommunen, 

interkommunalt avfallsselskap hvor kommunen er medlem, eller organisert som et kommunalt 

foretak. […]  

Forurensningsloven bygger på prinsippet om at «forurenser betaler», dvs. at dagens forbrukere av 

renovasjonstjenesten også skal betale for det framtidige opprydningsarbeidet som er knyttet til 

innsamlet avfall. Kalkylemessig skal denne forpliktelsen klassifiseres som en avsetning til 

etterdriftsfond (bundet fond). Det må presiseres at begrepet «avfallssektoren» i forurensningsloven 

§ 34 bare omfatter kommunal avfallshåndtering, jf. forurensingsloven § 30. Utgifter til tiltak i 

forbindelse med private avfallsfyllinger og sedimenter eller forurenset grunn for øvrig kan ikke 

dekkes gjennom kommunale avfallsgebyrer.  

For avslutning og etterdrift av deponier som har mottatt husholdningsavfall eller avfall som 

tidligere var omfattet av definisjonen «forbruksavfall», skal de beregnede kostnadene til dette 

dekkes av avsatt etterdriftsfond. Der det ikke er etablert slike fond i driftsfasen, som for eksempel 

deponier nedlagt før 2002, skal kostnadene til dette tas med ved fastsettelse av dagens avfallsgebyr. 

Dette forutsetter at kostnadene regnes som «kostnader forbundet med avfallssektoren» etter 

forurensingsloven § 34. I henhold til Klima- og miljødepartementets (daværende 

Miljøverndepartementet) vurdering i brev til Bergen kommune av 23.desember 1999, omfatter dette 

kostnader som skal dekke utgifter til tiltak som ekstra tildekking, oppsamling og håndtering av 

sigevann og deponigass, for å redusere miljøbelastningene fra tidligere avfallshåndtering.  

Der det er etablert kombinerte deponier for både husholdnings- og næringsavfall kan bare den 

forholdsmessige andel av avslutnings- og etterdriftskostnadene som gjelder husholdningsavfall 

(eller avfall som tidligere var omfattet av definisjonen «forbruksavfall») dekkes gjennom 

avfallsgebyret. Disse avgrensningene gjelder både utgifter til dagens avfallsbehandling og utgifter 

knyttet til nedlagte avfallsdeponier. Kostnadene ved den andelen som må tilskrives næringsavfall 

kan ikke dekkes gjennom kommunale avfallsgebyr for husholdningsavfall.  

Utgangspunktet er at forurenser skal betale. Dersom den ansvarlige for forurensningen ikke kan 

identifiseres, kan imidlertid grunneieren holdes ansvarlig etter forurensingsloven § 7, første ledd.»  

Fylkesmannens miljøvernavdeling har gitt Tromsø kommune pålegg om gjennomføring av tiltak 

for å sikre deler av fyllinga i Tromsdalen mot spredning av forurensning. Tiltaket gjennomføres i 

2016, og er kostnadsberegnet til rundt 5 millioner kroner. Spørsmålet er om dette og andre lignende 

tiltak skal finansieres av kommunens skatteøkonomi, eller gjennom selvkostområdet renovasjon. 

Revisor har spurt Tromsø kommune om deres vurdering av forholdene som dreier seg om eventuelle 

inntekter og utgifter tilknyttet det nedlagte avfallsdeponiet i Tromsdalen. Det er flere år siden 

deponiet ble avviklet, og Tromsø kommune må ta stilling til flere forhold i sine vurderinger. Det er 

derfor naturlig at kommunen trenger noe tid på sine vurderinger og å gi revisjonen et svar. Vi gjør 

likevel kontrollutvalget oppmerksom på disse forholdene nå, fordi det kan få betydning for 

selvkostøkonomien på renovasjonsområdet – herunder gebyrgrunnlaget - som er tema i denne 

forvaltningsrevisjonen.  

Regnskapsrevisor vil følge opp saken videre og kan holde kontrollutvalget orientert.   

                                                 
22 Med avslutningsfasen menes tiden fra all deponering av avfall opphører og frem til deponiet er tildekket og 

godkjent avsluttet av Fylkesmannen. Med etterdriftsfasen menes tiden fra godkjent avslutning og frem til det tidspunkt 

deponiet, i henhold til Fylkesmannens vurdering, ikke lenger kan medføre skadevirkninger på miljøet og menneskers 

helse. 
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8 HØRING 

 

Rapporten ble sendt på høring til Remiks Husholdning AS v/styreleder og daglig leder 17.10.16. 

Etter dette har revisor hatt dialog med Remiks sin økonomisjef som har vært revisjonens kontakt-

person i prosjektet. Selskapet har stilt spørsmål ved hvorvidt det utledete revisjonskriteriet om at 

selskapet bør ha et fond for avsetning av overskudd og motregning av underskudd i selvkostdriften, 

er forenlig med krav i regnskapsloven. I den forbindelse ble det 26.10.2016 avholdt møte mellom 

økonomisjef i Remiks, Remiks’ revisor PWC og KomRev NORD. Partene ble i møtet enige om en 

måte å regnskapsføre fondsavsetning på som hensyntar relevante bestemmelser i både regnskaps-

loven og selvkostregelverket. 

 

Høringsuttalelsen selskapet v/styreleder avga 1.11.16 er gjengitt på neste side.  
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9 ANBEFALINGER 

 

Revisor legger til grunn at Remiks Husholdning AS vil opprette et fond/konto i balansen i selskaps-

regnskapet slik at revisjonskriteriet som gjelder avsetning av overskudd av selvkostdriften, blir fullt 

ut oppfylt, jf. opplysninger om dette i kapittel 8 og selskapets høringsuttalelse. For øvrig anbefaler 

revisor at selskapet årlig sender til begge eierkommunene 

 

 forkalkyler som grunnlag for kommunestyrenes vedtak av gebyrer for 

husholdningsrenovasjon og  

 etterkalkyler/selvkostregnskap som grunnlag for regnskapsnote i kommunenes årsregnskap 
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11 VEDLEGG 

11.1 Vedtektsfestede formål for selskapene i Remiks-konsernet23 

 

Remiks Miljøpark AS – vedtektsfestet formål 

 

Formålet med selskapet er, gjennom sine eierinteresser, å være totalleverandør av 

avfallstjenester. Selskapet er å anse som et offentligrettslig organ i henhold til regelverket for 

offentlige anskaffelser. Selskapet skal være et kunnskaps- og innovasjonssenter og en pådriver 

innenfor tema knyttet til avfall, miljø og gjenvinning. Selskapet skal drive på en effektiv, 

miljømessig og samfunnsansvarlig måte. Selskapet skal være et morselskap som utfører drift og 

forvaltning av selskapets faste eiendommer, samt stab og støttefunksjoner til tilknyttede selskaper. 

Selskapet kan også drive annen virksomhet i forbindelse med de overnevnte formål, herunder eie 

ved aksjetegning eller på annen måte delta i andre foretak.   

 

Remiks Næring AS – vedtektsfestet formål 

 

Være totalleverandør av avfallsløsninger for næringsliv, offentlige institusjoner og organisasjoner. 

Oppgavene skal utføres på en effektiv, forretningsmessig, miljømessig og samfunnsansvarlig måte. 

Selskapet kan også drive annen virksomhet i forbindelse med de overnevnte formål, herunder eier 

ved aksjetegning eller på annen måte delta i andre foretak.  

 

Remiks Produksjon – vedtektsfestet formål 

 

Formålet med selskapet er å være leverandør av avfallstjenester til både private og offentlige 

oppdragsgivere, herunder blant annet tjenester knyttet til mottak og behandling av avfall fra 

næringsliv og husholdninger. Selskapet har som målsetting å skape verdier for aksjonærene ved å 

være en offensiv og innovativ aktør innenfor avfalls- og gjenvinningsbransjen, samtidig som 

selskapets tjenester skal gjennomføres på en effektiv, miljømessig og samfunnsansvarlig måte. 

Selskapet er ikke et offentligrettslig organ i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser, og 

drives etter kommersielle og bedriftsøkonomiske prinsipper. Selskapet kan også drive annen 

virksomhet i forbindelse med de overnevnte formål, herunder eie ved aksjetegning eller på annen 

måte delta i andre foretak.  

 

Remiks Husholdning – vedtektsfestet formål 

 

Formålet med selskapet er å ivareta eiernes lovpålagte ansvar for husholdningsrenovasjon etter 

forurensningsloven på grunnlag av tildelt enerett, samt å utføre de samme oppgaver for øvrige 

norske kommuner. Selskapet er å anse som et offentligrettslig organ i henhold til regelverket for 

offentlige anskaffelser. Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. 

Selskapet skal, innenfor ovennevnte rammer, være et kunnskaps- og innovasjonssenter, og en 

regional pådriver innenfor tema knyttet til avfall, miljø og gjenvinning. Selskapets oppgaver skal 

utføres på en effektiv og miljømessig og samfunnsansvarlig måte. Selskapet kan også drive annen 

virksomhet i forbindelse med de ovennevnte formål, herunder delta i andre foretak. Selskapet kan 

utnytte overkapasitet til utførelse av tjenester på forretningsmessige vilkår.   

  

                                                 
23 Kilde: Brønnøysundregistrene. URL: www.brreg.no   



KomRev NORD IKS Remiks Husholdning AS 

 

30 

 

 

KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i Tromsø kommune: 

 

Kvalitet og ressursbruk i barneverntjenesten, 2008 

Offentlige anskaffelser,    2009 

Arbeidsmiljø, sykefravær og skader ved  

sykehjemmene,     2009 

Ressursbruk i forbindelse med OL-søknaden, 2010 

Psykisk helsearbeid,     2011 

Farlig avfall,      2011 

Utbetaling av godtgjøring til folkevalgte,  2011 

Tromstun skole,     2012 

Kvalitet i eldreomsorgen,    2013 

Brann og redning (tre rapporter),   2014 

Ressursbruk i grunnskolen,    2014 

Kvalitet i grunnskolen,    2014 

Barnevern,      2015 

Flyktningtjenesten (to rapporter),   2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Om selskapet og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 

 

 

KomRev NORD IKS utfører helhetlig 

revisjon av kommuner, kommunale 

foretak, interkommunale selskaper, 

offentlige stiftelser, kirkeregnskap og 

legater. Selskapets eiere og oppdrags-

givere er Troms fylkeskommune, alle 

kommunene i Troms, ni kommuner i 

Nordland og fire kommuner i Finnmark.  

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og vi 

har avdelingskontor i Tromsø, Narvik, 

Sortland, Finnsnes, Storslett og 

Sjøvegan.  

 

Vi har 36 medarbeidere som samlet 

innehar lang erfaring fra og god 

kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av ni medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

 Rettsvitenskap 

 Pedagogikk 

 Samfunnsplanlegging 

 Sosiologi 

 Statsvitenskap 

 Samfunnsøkonomi 
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