
Lillehammer og Gausdal Energiverk (LGE)Holding AS

Eies av Lillehammer kommune (77, 164 %) og 
Gausdal kommune (22,836 %)

Eier 16,756 % av Innlandet Energi Holding AS 

LGE Holding AS AndreLillehammer Gausdal



Utvikling

• Interkommunalt kraftverk, eiet av Lillehammer og Gausdal kommuner

• Omgjort til Aksjeselskap (AS) i 1996 da ny energilov åpnet for 
konkurranse om kraftproduksjon, samt kjøp og salg av kraft i markedet

• Omgjort til holdingselskap (et selskap som eier aksjer i andre selskap) i 
2004 i forbindelse med at Eidsiva AS ble opprettet. LGE Holding AS 
eide aksjer i Eidsiva AS.

• Fusjonen mellom Eidsiva og Hafslund ECO: Innlandet Energi Holding
(IEH) eier aksjer i Eidsiva, LGE Holding eier aksjer i Innlandet Energi 
Holding.
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Begrunnelse for LGE Holding AS

• Vedtektsfestet formål: Eie og investere i kraftvirksomhet og annen 
virksomhet som står i forbindelse med dette, herunder deltagelse i 
andre selskaper med lignende virksomhet, samt investeringer i fast 
eiendom, verdipapirer og andre formuesobjekter.

• Økt innflytelse og bedre bransjekompetanse.

• Større fleksibilitet ved eventuelt framtidig kapitalbehov. 



LGE Holding i dag

• Eier 16,756 % av aksjene i Innlandet Energi Holding AS, til en bokført 
verdi (31.12.2019) på 788,3 mill. kroner

• Ansvarlig lån til eierkommunene: 100 mill. kroner

• Verdipapirer og bankinnskudd: 234,7 mill. kroner (31.8.2020)

• Lån til DNB: 212 mill. kroner

• Årlige driftsutgifter: 0,5 mill. kroner

• Sjablongskatt 0,66 % på utbytte fra holdingselskap: (0,3 mill. kroner)



De største eierne i IEH AS i dag

• Hedmark Fylkeskraft AS: 22,064 %

• Hamar kommune: 22,064 %

• LGE Holding AS: 16,756 %

• Ringsaker kommune: 14,818 %

• Oppland fylkeskraft AS: 9,83 %

• Gjøvik kommune: 3,311 %

• 5 kommuner eier mellom 1 og 2 %

• 16 kommuner eier mindre enn 1 %



De største eierne i IEH AS hvis LGE oppløses

• Hedmark Fylkeskraft AS: 22,064 %

• Hamar kommune: 22,064 %

• Ringsaker kommune: 14,818 %

• Lillehammer kommune: 12,930 %

• Oppland fylkeskraft AS: 9,83 %

• Gausdal kommune: 3,826 %

• Gjøvik kommune: 3,311 %

• 5 kommuner eier mellom 1 og 2 %

• 16 kommuner eier mindre enn 1 %



Avvikling

• Generalforsamlingen vedtar å avvikle selskapet og velger avviklings-
styre

• Aksjene i Innlandet Energi Holding AS overføres eierkommunene mot 
at de ansvarlige lånene strykes. Fordeles etter eierandel.

• Verdipapirporteføljen selges og lånet til DNB innløses. «Overskuddet» 
(ca. 20 mill. kroner) fordeles etter eierandel.



• Avvikling kan ikke omgjøres

• Aksjonæravtalen i IEH AS gir ikke anledning til å danne nye holding-
selskap eller andre formelle eierkonstellasjoner

• Fortsatt lov å snakke sammen

• Interkommunalt politisk råd?

• IEH og «nye» Eidsiva har lagt seg på en linje der det er ordførerne 
som sitter i eierutvalgene og at både store og små kommuner skal 
være representert.

• IEH leverer økonomisk og juridisk assistanse til sine eiere på samme 
måte som LGE har gjort


