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MOVAR IKS   
Informasjon om selskapet  
MOVAR IKS  

Selskapsform:  Interkommunalt selskap (IKS) 

Org. nummer:  959 272 204 

Stiftelsesdato:  18.08.1989 

Kontaktperson: Johnny Sundby (adm. dir) 

Adresse:  Kjellerødveien 30, 1580 Rygge 

Telefon:  69 26 21 10 

E-post:   movar@movar.no 

Nettadresse:  www.movar.no 

Eiere og eierandeler (% og navn)  
Moss kommune 63,8 %, Vestby 21,4 %, Råde 9 %, Våler 5,8 %. 

Selskapets formål 
MOVAR IKS er opprettet for å ivareta produksjon og forsyning av drikkevann, rensing av 

avløpsvann, innsamling, gjenvinning og behandling av husholdningsavfall samt brann- 

rednings- og feiertjenester i henhold til eierkommunenes behov. Disse virksomhetsområdene 

avregnes til selvkost. For gjenvinning og behandling av husholdningsavfall er selskapet gitt 

enerett fra eierkommunene, og kan meddele denne eneretten helt eller delvis videre til andre 

selskap når disse er etablert for mottak eller behandling av husholdningsavfall. 

Selskapet kan utnytte ledig kapasitet og kompetanse i en naturlig forlengelse av 

primærvirksomheten. Slik virksomhet må ikke på noen måte være i konflikt med 

hovedformålet. 

MOVAR IKS kan inngå samarbeidsavtaler med andre og/eller inneha eierandeler i andre 

selskaper dersom dette følger som en naturlig del av virksomheten. 

All forretningsmessig virksomhet av betydning skal skilles ut og utføres i egne selskaper. 

Eierorgan: Antall representanter fra Moss og navn  
Representantskapet har 4 medlemmer med like mange varamedlemmer, en fra hver 

eierkommune.  

Leder: Ordfører Vestby kommune 

Nestleder: Ordfører Moss kommune 

Styret: Antall medlemmer (varamedlemmer) og styreleders navn  
Styrets medlemmer og varamedlemmer velges av representantskapet. Styret har 7 

medlemmer. 2 av styrets medlemmer velges av og blant selskapets ansatte. 

Styreleder: Bjørn Amundsen Nestleder: Nils-Anders Søyland 

Styremedlemmer: Aud Helen Wernberg Øyen, Hege Solberg Sandtrø, Anita Wulvig, Tore 

Fredriksen (ansattvalgt), Per-Christian Rasmussen (ansattvalgt) 

Møtende 1. vara: Åsmund Møll Frengstad 
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Eierskap i andre selskaper  
Movar Næring AS (100 %) 

Dialog med Moss kommune som eier 
Eierdialog: Deltakelse på kommunestyrets eierdag/eierforum, protokoller oversendes 

kommunen. 

Utførerdialog: Jevnlig status for selskapet, samhandling om tjenester som må utføres, 

tekniske løsninger som må gjennomføres samt avklaring rundt hvilken part som 

gjennomfører tiltaket. 
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