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Angående tildeling av organisasjonsnummer og registrering i Enhetsregisteret
Vi viser til e-poster og telefonsamtaler med Marius Gravdal i anledning Elhub sitt arbeid med
utarbeidelse av felles database over strømkunder, og krav om registrering med enten
fødselsnummer eller organisasjonsnummer.
Under følger en veiledningstekst om organisasjonsnummer og registrering i Enhetsregisteret.
Teksten er beregnet på ikke-næringsdrivende som drifter en felles aktivitet som ikke er registrert i
Enhetsregisteret fra før. Dere kan fritt bruke denne teksten til veiledning for kraftlag og strømkunder,
men vi ber om at den bare anvendes i sin helhet. Dersom det er behov for tilpasninger av innholdet,
ut over skrifttype og størrelse eller lignende, ber vi om at dere tar kontakt med oss.
Hvordan får man organisasjonsnummer
Organisasjonsnummer brukes til å identifisere selskaper, foreninger, sameier og lignende, på
samme måte som hvert menneske i Norge har sitt unike fødselsnummer. Organisasjonsnummer kan
man bare få ved registrering i Enhetsregisteret. Registrering i Enhetsregisteret er gratis.
Det er ikke alle aktiviteter og avtaleforhold som kan registreres i Enhetsregisteret. For å kunne bli
registrert kreves at det som skal registreres har en definert organisasjonsform, og at reglene som
gjelder for denne er fulgt. Dette kontrolleres av Enhetsregisteret før registrering, og det er viktig å
påse at man faktisk har noe som kan registreres før melding om registrering sendes inn. De mest
sentrale organisasjonsformene er listet opp i enhetsregisterloven § 4.
Dersom flere har gått sammen om felles drift av for eksempel garasjer, bryggeanlegg, samfunnshus
mv., kan det være hensiktsmessig å opprette en egen organisasjon til å håndtere aktiviteten/driften.
Det er ikke noe generelt krav til at man må organisere alle aktiviteter slik, men mange
omstendigheter kan likevel medføre at dette blir nødvendig, for eksempel hvis man skal drive
næringsvirksomhet, ha ansatte, eller av andre grunner er nødt til å registrere aktiviteten i
Enhetsregisteret.
Hvilke organisasjonsformer kan man velge
Hvis man skal organisere en felles aktivitet på en måte som kan registreres i Enhetsregisteret, og
det ikke dreier seg om næringsvirksomhet, er det tre typer organisering som er de mest vanlige:
tingsrettslig sameie, forening, og samvirkeforetak (SA). Andre typer er også mulig, men normalt ikke
hensiktsmessig.
Et tingsrettslig sameie foreligger der to eller flere personer eier eller bruker en ting sammen. Hver
medeier har en ideell andel av sameiet, som danner grunnlaget for rettigheter og ansvar for
sameiets felles forpliktelser. Et sameie er ikke en selvstendig juridisk person, noe som blant annet
medfører at sameierne er direkte og personlig ansvarlig for sameiets forpliktelser. Et sameie har ikke
lov til å drive næringsvirksomhet.
Tingsrettslig sameie reguleres av sameieloven, men det meste av loven kan fravikes ved avtale.
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En forening er en selveiende organisasjon, hvor minst to personer har gått sammen for å fremme et
felles formål av ideelt, politisk eller lignende art. Med selveiende menes at alle foreningens midler
skal gå til å fremme formålet. Medlemmene har ikke lov til å ta ut utbytte og kan ikke få tilbakebetalt
eventuelt innskudd, heller ikke ved oppløsning. Hvis en forening skal oppløses må eventuelt
resterende midler, etter at gjeld er betalt, gis til en annen forening med lignende eller ideelt formål.
I en forening skal medlemmene ha én stemme hver på årsmøtet. Det kan altså ikke gis flere
stemmer til noen basert på innbetalt kapital eller deltakelse/nytte av foreningens virksomhet.
Det finnes ingen lov som regulerer foreninger, men forutsetningene nevnt her følger av ulovfestet
foreningsrett.
Et samvirkeforetak er en sammenslutning hvor to eller flere medlemmer har gått sammen om å
fremme en eller flere felles økonomiske interesser. Med økonomisk interesse menes en interesse av
økonomisk verdi, for eksempel felles innkjøp eller salg av varer, tilgang til vann, TV-signaler
(antennelag), eller lignende.
I motsetning til i en forening er det lov å ta ut utbytte i et samvirkeforetak, og medlemmene kan få
stemmerett på årsmøtet etter hvor mye de deltar i eller har nytte av foretakets virksomhet.
Et samvirkeforetak må registreres i Foretaksregisteret i tillegg til Enhetsregisteret, og det må betales
gebyr for registrering i Foretaksregisteret.
Samvirkeforetak reguleres av samvirkeloven.
Hva bør gjøres før registrering i Enhetsregisteret
De som allerede har en organisering i samsvar med en konkret organisasjonsform kan sende inn
melding om registrering, men bør kontrollere i forkant at vedtektene stemmer med valgt
organisasjonsform og at relevant regelverk ellers er fulgt. Hvis det er bestemmelser i vedtektene
som ikke er lovlig for den valgte organisasjonsformen, må vedtektene endres først. Endring av
vedtektene gjøres ved årsmøtevedtak.
De som per i dag ikke har en organisasjon, må først vurdere hvilken organisasjonsform som er mest
hensiktsmessig, og så formalisere dette. For forening og samvirkeforetak gjøres dette ved
undertegning av et stiftelsesdokument, mens man for tingsrettslig sameie oppretter en sameieavtale.
Uansett valg av organisasjonsform må man ha vedtekter som regulerer organisasjonen, med unntak
for tingsrettslig sameie som ikke har styre. Sistnevnte kan likevel ha vedtekter dersom det er
ønskelig.
Mer informasjon om de ulike organisasjonsformene og krav til melding og vedlegg kan finnes på
altinn.no og brreg.no. På altinn.no finnes også maler for stiftelsesdokument og vedtekter. Du kan
også kontakte Enhetsregisteret, men det er enklere å få svar på konkrete spørsmål hvis du har lest
litt om dette på forhånd.
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