
 

 

VEDTEKTER 
for 

Strandveien 1 AS 
 

Vedtatt på konstituerende generalforsamling 17. juni 1965 og endret i etterfølgende 
generalforsamlinger, sist 11. oktober 2005, 27. juni 2006, 20. desember 2007, 23. juni 2015, 

4. mars 2016, 20. juni 2016 og 11. juni 2020. 
 
§ 1 Navn 
Selskapets navn er Strandveien 1 AS. 
 
§ 2 Forretningskontor  
Selskapets forretningskontor er i Lillestrøm kommune. 
 
§ 3 Formål 
Selskapet har ikke erverv til formål. Selskapet skal stå for oppryddingen i og avviklingen av 
den tidligere virksomheten i selskapet etter at ansvaret for mottak og behandling av 
avløpsvann for eierkommunene er overført til NRA IKS. 
 
§ 4 Aksjekapital 
Selskapets aksjekapital er kr. 120 000, fordelt på 60 000 aksjer à kr. 2. 
Omsetning av selskapets aksjer krever samtykke fra samtlige aksjonærer. 
 
§ 5 Styre  
a) Generalforsamling 
Selskapets generalforsamling består av 8 representanter med personlige vararepresentanter 
– 2 fra hver av eierkommunene. Eierkommunene oppnevner selv sine representanter og har 
instruksjonsrett overfor disse. Representantene velges for 4 år om gangen. 
 
Eierkommunene har en og bare en stemme hver i generalforsamlingen. Kommunen 
fastsetter selv ved oppnevningen av representanter hvilken representant som forvalter 
kommunens stemmerett, og i hvilken rekkefølge representantene og vararepresentantene 
forvalter stemmeretten i tilfelle den som i utgangspunktet forvalter stemmeretten har forfall til 
generalforsamlingens møter.  
 
Aksjeeiernes representanter bestemmer hvem som skal være møteleder for 
generalforsamlingen. 
 
Generalforsamlingen skal  

• godkjenne årsregnskapet og årsberetningen  
• velge styre og fastsette styrets godtgjørelse 
• velge revisor og fastsette revisors godtgjørelse 
• velge valgkomité 
• behandle og avgjøre andre saker som etter aksjeloven eller vedtektene hører under 

generalforsamlingen.  
•  

Møteinnkalling og saksliste skal oversendes eierkommunene minst 6 uker før møtet 
 
b) Styre 
Selskapets styre består av inntil 6 medlemmer. Styret velger selv sin leder og nestleder. 
Styret er beslutningsdyktig når flere enn halvparten er til stede. Styret fatter sine vedtak med 
alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. 
 



 

 

c) Valgkomitè 
Valgkomité velges av generalforsamlingen.. Komiteen sammensettes av 4 medlemmer, en 
fra hver av eierkommunene. Valgkomiteen velger selv sin arbeidsform. 
 
§ 6 Firmategning 
Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller to av styremedlemmer sammen.  
 
§ 7 Revisjon 
Selskapet skal ha statsautorisert revisor. 
 
§ 8 Overskudd – underskudd – utbytte  
Overskudd, som ikke anvendes til dekning av tidligere underskudd, skal disponeres i 
overensstemmelse med selskapets formål. Selskapet utdeler ikke utbytte. 
 
§ 9 Avvikling 
En aksjeeier kan med 1 års skriftlig varsel tre ut av selskapet ved at selskapet innløser 
aksjeeierens aksjer. Selskapet plikter etter krav fra aksjeeieren å innløse aksjeeierens 
samlede aksjeportefølje. Gjenværende eierkommuner forutsettes villige til å overta aksjene. 
Den innløste aksjeeier utbetales de innløste aksjers pålydende. 
 
Dersom selskapet oppløses innen 10 år etter at en aksjeeiers aksjer er innløst av selskapet, 
skal denne aksjeeier ha rett til andel av likvidasjonsoverskudd tilsvarende den aksjeportefølje 
aksjeeieren hadde på innløsningstidspunktet. I denne utbetaling gjøres fradrag for verdier 
selskapet har opparbeidet seg etter innløsningstidspunktet, og for utbetalinger til denne 
aksjeeier i forbindelse med innløsningen. 
 


