
Vedtekter for Trondheim Renholdsverk AS org.nr. 988964573, oppdatert 29.6.2017 

 

§1 
Selskapets navn er Trondheim Renholdsverk AS. 

 
 

§2 

Selskapets forretningskontor er i Trondheim. 

 

§3 
Selskapet skal drive produksjon og salg av avfallstjenester i og for Trondheim kommune 

og Klæbu kommune. Selskapets virksomhet knyttet til husholdningene skjer iht. til 

avtaler med Trondheim kommune. Virksomheten omfatter transport/ innsamling av 

husholdningsavfall, drift av gjenvinningsstasjoner for husholdninger mv. 

 
Styret i Trondheim Renholdsverk AS er tilført all avgjørelsesmyndighet som tilkommer 

kommunen etter den lokale forskrift om renovasjon. Klageinstans for enkeltvedtak er 

formannskapet i Trondheim kommune. Styret i Trondheim Renholdsverk AS delegerer 

avgjørelsesmyndigheten til selskapets daglige leder. 

 

Husholdningsrenovasjonen skal drives til selvkost iht. statlige fastsatte retningslinjer for 

slik virksomhet. 

 
Selskapets virksomhet kan også omfatte innsamling og håndtering av næringsavfall 

oppstått i virksomheter Trondheim kommune eier og driver. 

 
Selskapet skal være blant nasjonalt ledende innen sine hovedforretningsområder 

med hensyn til særlig miljø, kvalitet og teknologi, innovasjonsgrad, arbeidsmiljø og 

effektivitet. 

 

§4 

Selskapets aksjekapital er på kroner 5 l 00 000 fordelt på 5 l 00 aksjer hver pålydende 
kroner 1000,-. 

 

§5 

Generalforsamling er styret, eller en fullmektig utpekt av styret, i TRV Gruppen AS. 

 
§6 

Selskapets styre skal bestå av syv medlemmer. Generalforsamlingen i TRV Gruppen 

AS oppnevner to av styremedlemmene. De ansatte i selskapet har rett til å oppnevne 

to styremedlemmer av og blant de ansatte. Generalforsamlingen oppnevner tre 

styremedlemmer. Styreleder utpekes av generalforsamlingen. 

 
Tjenestetiden for styremedlemmer valgt av generalforsamlingen er to år. 

 

Medlem av styret i Trondheim Renholdsverk AS kan ikke være medlem av styret i andre 

datterselskap i konsernet TRV Gruppen AS, men kan sitte i verv i TRV Gruppen AS. 

 
§7 

Selskapets firma tegnes av styrets leder (evt. nestleder) og ett av styremedlemmene 

(valgt av eierne) i fellesskap. 

 

Styret ansetter daglig leder og fastsetter daglig leders lønns- og arbeidsvilkår. 



Daglig leder kan ikke være identisk med daglig leder i andre selskap i konsernet  

TRV Gruppen AS 

 

§8 

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utløpet av juni. Innkallelse til 

generalforsamling foretas av styret med minst en ukes skriftlig varsel. Innkallelsen skal 

angi de saker som skal behandles og avgjøres. 

 
§9 

På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres: 

l. godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen. 
 

2.  andre saker som etter aksjeloven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. 
 
 


