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SAMMENDRAG: 
Det foreslås at Lillehammer og Gausdal Energiverk Holding as avvikles. Styret i 
selskapet bes om å innkalle til ekstraordinær generalforsamling, som må sørge for at det 
blir opprettet et avviklingsstyre. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Lillehammer og Gausdal Energiverk var opprinnelig et interkommunalt kraftselskap, med 
Lillehammer og Gausdal kommuner som eiere. I 1996 ble selskapet omgjort til aksjeselskap, i 
hovedsak for å redusere den risiko som oppsto for kraftverkseiere da ny energilov åpnet for 
konkurranse om kraftproduksjon, samt kjøp og salg av kraft. 
 
I 2004 ble selskapet omgjort til et holdingselskap, Lillehammer og Gausdal Energiverk 
Holding AS (heretter kalt LGE Holding). Bakgrunnen for dette var fusjonene mellom flere 
energiverk i Innlandet og opprettelse av selskapet Eidsiva Energi AS. 
 
Fusjonen ble behandlet av kommunestyret i Gausdal i sak 2004/21 og i kommunestyret i 
Lillehammer i sak 2004/10. Sakene var likelydende. 
 
Spørsmålet om indirekte eierskap, dvs. om kommunene skal eie aksjene i Eidsiva direkte eller 
gjennom holdingselskap hadde ingen stor plass i saksframstillingen, men argumentet for at 
kommunene var best tjent med å eie aksjene i Eidsiva gjennom LGE Holding AS ser ut til å 
ha vært: 

 Økt innflytelse og bedre bransjekompetanse. 
 Større fleksibilitet ved eventuelt framtidig kapitalbehov. Dette punktet må se i lys av 

at det på tidspunktet for vedtaket hersket stor usikkerhet rundt den framtidige eier-
strukturen rundt energiressursene i innlandet. Flere kommuner innenfor Eidsiva-
samarbeidet hadde signalisert ønske om å selge seg ut. For å kunne utnytte forkjøps-
retten som lå i avtaleverket i konkurranse med mer kapitalsterke kommuner i 



  
 
 

  
 
 

 

Hedmark, var det viktig at Lillehammer og Gausdal kommuner organiserte eierskapet 
sitt på en slik måte at man enten kunne låne til forkjøp eller eventuelt få inn andre 
eiere med kapital. 

 
Kommunestyret i Gausdal sluttet seg enstemmig til rådmannens forslag, i Lillehammer ble 
forslaget vedtatt mot en stemme. 
 
Fakta 
LGE Holding eies av Gausdal kommune (22,84 %) og Lillehammer kommune (77,16 %). 
Ved utgangen av 2019 eide selskapet aksjer i Innlandet Energi Holding AS til en bokført verdi 
på 788,3 mill. kroner, som tilsvarer 16,756 % av aksjene i selskapet.  
 
LGE Holding eier også på en portefølje av fondsandeler, obligasjoner og bankinnskudd som 
ved utgangen av august 2020 har en verdi av 234,7 mill. kroner.  
 
Selskapet har også gjeld, to lån fra henholdsvis eierkommunene (100 mill. kroner) og DNB 
(212 mill. kroner). Lånet fra eierkommunene stammer fra den gangen selskapet var et 
interkommunalt kraftselskap, og har blitt videreført i hovedsak av skattemessige grunner.  
 
Fusjonen mellom Eidsiva Energi AS (heretter kalt Eidsiva) og Hafslund ECO AS ble vedtatt 
gjennomført 27. juni 2019 og gjennomført høsten 2019. Som et ledd i fusjonene ble det 
opprettet et nytt holdingsselskap for å ivareta innlandskommunenes eierinteresser i Eidsiva, 
Innlandet Energi Holding AS (heretter kalt IEH). Dette selskapet eier sammen med Åmot 
kommune 50 % av aksjene i Eidsiva (den andre halvparten eies av Hafslund ECO AS).  
 
LGE Holding eier 16,756 % av aksjene i IEH. Dette gjør at kommunenes eierskap i Eidsiva 
forvaltes med to holdingselskaper mellom dem og Eidsiva.  Dette er en situasjon som gradvis 
har utviklet seg som følge av flere fusjoner, se figur 1.  

 



  
 
 

  
 
 

 

Figur 1. Tidslinje over utviklingen i eierskapet til kraftproduksjon. Selskap med produksjon er 
markert med blått. Holdingselskap (selskap i som eier aksjer i andre selskap) er markert med gult. 
Egentlige eiere (kommunene) er markert med rødt.  
 
 
Overdragelse av aksjer i IEH er regulert i selskapets vedtekter og i aksjonæravtalene i både 
IEH og Eidsiva. Det framgår at overføring av aksjer fra en aksjonær som er et holdingselskap 
til de bakenforliggende kommuner som er eiere i holdingselskapet er tillatt og ikke utløser 
forkjøpsplikt for de andre aksjonærene. Styret i Innlandet Holding AS skal godkjenne over-
føringen før den gjennomføres og det foreligger en varslingsplikt overfor Eidsiva Energi AS.  
 
I forbindelse med fusjonen fikk IEH konsesjon på å erverve 49,4 % av aksjene i Eidsiva uten 
vilkår. Departementet (OED) forbeholdt seg imidlertid retten til, ved enhver fremtidig aksje-
overdragelse i selskapene, å konsesjonsbehandle de rettigheter selskapene ved dette og 
tidligere vedtak har fått unntak fra ved konsesjonsbehandling etter Vannfallrettighetsloven.  
 
Dette innebærer at de konsesjonsmessige forhold må avklares med OED, og at OED må ta 
stilling til hvordan den aktuelle endring i innretting av eierskapet skal håndteres i forhold til 
konsesjonslovgivningen. Hamar kommune har nylig fått anledning til å overta aksjene i IEH 
fra Hamar Energi Holding uten at det ble stilt betingelser for konsesjonen. Det antas at det 
samme vil være tilfelle for Lillehammer og Gausdal kommuner og LGE Holding, men dette 
må bekreftes. 
 
Da LGE ble gjort om til Holdingselskap i 2004, samtykket Finansdepartementet i at Lille-
hammer og Gausdal kommuner på nærmere fastsatte vilkår kunne overdra sine aksjer i 
Oppland Energi AS og i Eidsiva til LGE Holding. Spørsmålet er hvorvidt dette skattelempe-
vedtaket kan ha skattemessige betydninger ved en likvidasjon av LGE Holding i dag. 
 
Spørsmålet er forelagt selskapets revisor som er av den oppfatning at vanlig praksis er at 
eventuell latent skatt bortfaller i slike tilfelle, men anbefaler likevel at det rettes en formell 
anmodning til Finansdepartementet for å få oppfatningen bekreftet. 
 
Ellers anser revisor at overskuddet ved likvidasjon enten ikke utløser skatt eller kan 
motregnes mot et skattemessig framførbart underskudd i selskapet. 
 
VURDERING: 
 
Det er viktig at kommunen har en profesjonell oppfølging av eierinteressene i Eidsiva. Denne 
funksjonen har frem til nå vært ivaretatt av LGE Holding, og det er kommunedirektørens 
vurdering at selskapet har ivaretatt dette oppdraget på en god måte.   
 
Fra 01.10.19 er det IEH som på vegne av eierne i Innlandet følger opp eierskapet i Eidsiva. 
Det vil komplisere kommunens eieroppfølgning, herunder den politiske forankringen, dersom 
kommunens eierinteresser i Eidsiva skal ivaretas gjennom to holdingselskaper. Kompetansen 
LGE har bidratt med overfor kommunen som eier vil fremover bli ivaretatt av IEH. I tillegg er 
ordfører i Lillehammer valgt inn som kommunens representant i eierutvalget i Eidsiva og 



  
 
 

  
 
 

 

ordfører i Gausdal i eierutvalget i IEH, samtidig som ordfører også representerer kommunen i 
generalforsamling. Dette vil sikre god forankring opp mot formannskap og kommunestyre.  
 
LGE Holding eier 16,756 % av aksjene i IEH, og er med dette den tredje største eieren. Etter 
oppløsning vil Lillehammer kommune eie 12,93 % og være den fjerde største eieren. Gausdal 
kommune vil eie 3,826 % og være den sjette største eieren av i alt 28 eiere. 
 
LGE Holding har i dag årlige administrasjonskostnader på rundt 0,5 mill. kroner knyttet til 
regnskap, revisor, daglig leder og styre.  På grunn av de ansvarlige lånene har selskapet et 
framførbart underskudd som gjør at selskapet ikke har vært i, eller kommer i, skatteposisjon 
med det første. Selv om skatt på utbytte fra aksjer er beskjeden i denne typen selskap (om lag 
0,7 %) risikerer man på sikt at utbyttet fra Eidsiva skattlegges to ganger hvis man opprett-
holder gjeldende selskapsstruktur.  
 
Utbyttet fra Eidsiva reguleres av aksjeloven, vedtektene og aksjonæravtalene i Eidsiva og 
IEH. Om Lillehammer og Gausdal kommuner mottar utbytte direkte eller via LGE Holding 
påvirker ikke utbytteutbetalingene fra disse selskapene. Kommunedirektøren anbefaler derfor 
at aksjene i IEH overføres til Lillehammer og Gausdal kommuner, i tråd med aksjefordelingen 
i LGE Holding. Det opprinnelige ansvarlige lånet slettes (verdien av lånene mer enn 
motsvares av verdiøkningen på aksjene, kommunene har tidligere valgt å skrive opp verdiene 
på aksjene framfor å få tilbakebetalt lånene). Verdipapirporteføljen realiseres og brukes til å 
innfri lånet til DNB, overskuddet fordeles i tråd med aksjefordelingen i LGE Holding. 
 
Helt konkret gjøres dette ved at styret innkaller til ekstraordinær generalforsamlingen som 
vedtar å oppløse selskapet og velger et avviklingsstyre i tråd med aksjelovens kapitel 16. Selv 
om både konsesjonsspørsmålet, spørsmålet om skattelempevedtaket fra 2004 og samtykke fra 
styret i IEH oppfattes å være av formell karakter, er det viktig at de nødvendige avklaringer 
foreligger før avvikling iverksettes.  
 
I lys av Hamar kommunes erfaringer vil avviklingsprosessen ta 10-12 måneder. Kommune-
direktøren vil komme tilbake med egen sak dersom forutsetningene for avviklingen endrer 
seg.  
 
 
Konklusjon: 
Kommunedirektøren anbefaler at LGE Holding avvikles, og at aksjene i IEH tilbakeføres 
eierkommunene. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

Innstilling/vedtak: 
Gausdal kommunestyre vedtar å avvikle Lillehammer og Gausdal Energiverk Holding AS og 
tilbakeføre aksjene som selskapet eier i Innlandet Energi Holding AS til eierkommunene. Det 
bes om at styret i Lillehammer og Gausdal Energiverk Holding AS innkaller til ekstraordinær 
generalforsamling for behandling av saken, herunder valg av avviklingsstyre. 



  
 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 57/20 den 21.10.2020. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt. 
 
 
Innstilling: 
 
Gausdal kommunestyre vedtar å avvikle Lillehammer og Gausdal Energiverk Holding AS og 
tilbakeføre aksjene som selskapet eier i Innlandet Energi Holding AS til eierkommunene. Det 
bes om at styret i Lillehammer og Gausdal Energiverk Holding AS innkaller til ekstraordinær 
generalforsamling for behandling av saken, herunder valg av avviklingsstyre. 


