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TIL ÅRSMØTET I HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA – ENDRING AV 
VEDTEKTER FOR Å UNNGÅ SKATTEPLIKT  
 
Pr. i dag er Høysand Vann- og avløpslag SA ikke unntatt fra skatteplikt. I 2016 
betalte avløpslaget kr 19.075,- i skatt. 
 
Styret har tatt kontakt med Skatteetaten for å få en veiledende uttalelse vedrørende 
vurderingen av skatteplikten. I uttalelse 25.08.2017 uttalte Skatteetaten at foretaket 
ikke var en skattefri institusjon etter skattelovens § 2-32 og derfor pliktet å svare skatt 
av inntekt og formue. 
 
Foretak som ”ikke har erverv til formål” er fritatt fra skatteplikt etter skattelovens  
§ 2-32. Skal dette vilkåret være oppfylt, er det en forutsetning at foretakets vilkår og 
drift tilsier at foretaket er en institusjon som ikke har et ervervsmessig formål. 
Skattedirektoratet legger til grunn at en forutsetning for å kunne være å anse som en 
skattefri institusjon for et vannlag er at: 
 

- Formålet er å skaffe medlemmene vann, inkl. avløp 
- Andelslaget drives til selvkost 
- Bare eiere og festere av fast eiendom og eiere av borettslagsleiligheter som 

får/vil få levert vann fra vannverket kan være medlemmer 
- Andelene ikke kan overdras 
- Andelslaget ikke skal utdele etterbetaling/utbytte 
- Ved oppløsning av andelslaget har medlemmene ikke krav på utdeling 
- Gjenværende midler skal tilfalle formålet 

 
Et vesentlig moment i vurderingen er om vedtektene åpner for utdelinger fra 
foretaket. Det er en forutsetning for å bli ansett som en skattefri institusjon at 
medlemmene ikke har krav på utdeling fra foretaket, med unntak av eventuell 
innskutt andelskapital og normalavkastning av denne. 
 
Styret er av den oppfatning at det er unødvendig for Høysand Vann- og avløpslag å 
være et skattepliktig foretak, all den tid det ikke er praktisk tenkelig at vannlaget 
legges ned og selskapets kapital tilbakeføres medlemmene. Vann- og avløpslaget må 
nødvendigvis være evigvarende, i og med at vann- og avløpsanlegget driftes av 
dette.  Det eneste unntak må være om et annet selskap eller kommunen overtar 
driften av anlegget. 
 
På denne bakgrunn foreslår styret følgende vedtektsendringer: 
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§ 8 punkt 6 i vedtektene åpner for at årsmøtet kan foreta utdelinger til medlemmene. 
Dette må endres dersom skatteplikt skal unngås.   
 
Videre må det tas inn at årsmøtet kan pålegge medlemmene å innbetale innskudd i 
samsvar med § 9 i vedtektene.   Dette fremgår ikke klart av dagens § 8.  
 
På denne bakgrunn foreslår styret følgende vedtektsendring i § 8, sjette ledd, som i 
dag lyder som følger: 
 
 ”Årsmøtet skal behandle: 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 
3. Styrets innberetning 
4. Årsregnskap, inkludert revisorberetning og antall medlemmer, samt 

budsjett 
5. Innskudd for nye medlemmer og årlig serviceavgift etter forslag fra styret 
6. Anvendelse av disponible midler i selskapet, herunder utdelinger og 

overskudd eller dekning av underskudd 
7. Fastsetting av arbeidsplan for kommende år 
8. Valg av styre, inkludert styreleder for to år 
9. Valg av revisor dersom årsmøtet finner det nødvendig med revisor 
10. Valg av to representanter til valgkomité 
11. Styrets og eventuelt revisors godtgjørelse 
12. Andre innkomne saker 
13. Andre saker som hører inn under årsmøtet etter ”Lov om 

samvirkeforetak”. 
 
Dette foreslås endret til:  (endringer er uthevet) 
 

”Årsmøtet skal behandle: 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 
3. Styrets innberetning 
4. Årsregnskap, inkludert eventuell revisorberetning og antall medlemmer, 

samt budsjett 
5. Fastsettelse av årlig serviceavgift etter forslag fra styret 
6. Hvilket innskudd nye medlemmer skal betale til selskapet for tilkobling til 

selskapets anlegg 
7. Eventuelt innskudd fra medlemmene for å bedre selskapets økonomi, jf. 

vedtektenes § 9. 
8. Anvendelse av disponible midler i selskapet til selskapets formål. 

Årsmøtet kan ikke foreta utdeling av overskudd eller selskapets kapital 
til medlemmene.  
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9. Fastsetting av arbeidsplan for kommende år 
10. Valg av styre, inkludert styreleder for to år 
11. Valg av revisor dersom årsmøtet finner det nødvendig med revisor 
12. Valg av to representanter til valgkomité 
13. Styrets og eventuelt revisors godtgjørelse 
14. Andre innkomne saker 
15. Andre saker som hører inn under årsmøtet etter ”Lov om 

samvirkeforetak”. 
 
Når det gjelder vedtektenes § 13, må denne endres med tanke på at den gir hjemmel 
for likvidasjonsutbytte til medlemmene. Bestemmelsen har videre fått en lite heldig 
utforming, all den tid 2/3 av de fremmøtte på årsmøtet kan vedta oppløsning. 
Oppløsning kan nødvendigvis bare skje dersom selskapet ikke lenger har noe formål 
etter § 2 og et betydelig flertall av de som er tilkoblet anlegget samtykker i 
oppløsning. 
 
Vedtektenes § 13 lyder som følger: 
 

”Forslag om oppløsning av selskapet må fremmes skriftlig og behandles på 
årsmøtet. Vedtak om oppløsning gjøres med 2/3 flertall av de fremmøtte. 

 
Blir selskapet oppløst, treffer årsmøtet vedtak om anvendelse av selskapets 
midler innenfor de materielle og prosessuelle regler som kapittel 10 i Lov om 
samvirkeforetak av 29. juni 2007 nr. 81 oppstiller. 

 
Dette slik at avviklingsstyret oppstiller et avviklingsregnskap med forslag til 
disponeringer av et eventuelt likvidasjonsutbytte til medlemmene pr. dato for 
oppløsning. 

 
Årsmøtet godkjenner endelig likvidasjonsregnskapet som avviklingsstyret 
oppstiller.” 

 
Styret foreslår følgende ny § 13 - oppløsning: 
 

”Selskapet kan bare oppløses dersom det ikke lenger fyller sitt formål etter 
vedtektenes § 2. 
 
Foreligger vilkårene for oppløsning av selskapet, må styret skriftlig kontakte 
samtlige medlemmer som er tilknyttet anlegget og spørre om medlemmet er 
enig i oppløsning. Medlemmet skal avgi skriftlig tilbakemelding. 
 
Vedtak om oppløsning kan treffes av årsmøtet dersom 4/5 av de tilknyttede 
medlemmene skriftlig har samtykket i oppløsning av selskapet.  
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Blir selskapet vedtatt oppløst, skal årsmøtet treffe vedtak i samsvar med 
kapittel 10 i Lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 nr. 81. 

 
Gjenværende midler - etter at all gjeld er dekket - skal anvendes til sikring av 
medlemmenes tilgang til vann- og kloakkanlegg. Herunder kan midlene 
overføres til nytt selskap eller kommunen dersom dette ivaretar formålet.  
 
Selskapets midler kan ikke deles ut til medlemmene ved oppløsning. Finnes 
det ikke noe alternativt formål, skal midlene tilfalle Sarpsborg kommune til 
bruk på kommunens fellesanlegg i Høysand.” 

 
 
Ny § 13 krever endring av vedtektenes § 12, andre ledd, som lyder: 
 

”Årsmøtet vedtar vedtektsendringer med 2/3 flertall av møtende medlemmer, 
eller med annet flertall som Lov om samvirkeforetak måtte stille til 
endringen.” 

 
 
Styret foreslår slikt nytt andre ledd i § 12: 
 

”Årsmøtet vedtar vedtektsendringer med 2/3 flertall av møtende medlemmer, 
eller med annet flertall som Lov om samvirkeforetak måtte stille til endringen. 
Dette gjelder ikke endring av vedtektenes § 13 som krever 4/5 skriftlig 
samtykke fra samtlige medlemmer som er tilknyttet anlegget.” 
 
 
 

 
 


