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Hafjell Nasjonalanlegg AS, Hafjell Alpinsenter AS, Hafjell Idrett AS, Norges Skifor-
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om overtakelse av fordring mot Hafjell Nasjonalanlegg AS fra Øyer kommune 
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9. Redegjørelse etter aksjelovens § 10-2 fra styret i Hafjell Idrett AS – vedrørende 
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. KS-sak 66/14 Finansiering av Øyer kommunes bidrag til Hafjell Nasjonalanlegg. 
2. KS-sak 4/15 Nasjonalanlegg for alpine, tekniske disipliner - avtaleverk  
3. Oppgjør av fordring, mellom Hafjell Alpinsenter AS og Norges Skiforbund 

 
Sammendrag: 
Saken beskriver saksgang og avtaleverk for å gjennomføre tidligere planlagt kapitalforhøye-
lse i Hafjell Nasjonalanlegg AS og Hafjell Idrett AS.  
 
Saksutredning: 
For å gjennomføre tidligere planlagt kapitalforhøyelse i Hafjell Nasjonalanlegg AS og Hafjell 
Idrett AS er det utarbeidet en handlingsplan, vedlegg 1.  
 



Bakgrunn  
I 2015 stiftet Øyer kommune og Norges Skiforbund selskapet Hafjell Idrett AS, der partene 
eier 50 % hver. Hafjell Idrett AS og Hafjell Alpinsenter AS stiftet deretter selskapet Hafjell 
Nasjonalanlegg AS, der Hafjell Idrett AS eier 50,1 % og Hafjell Alpinsenter AS eier 49,9 %.  
 
Ved stiftelsen av Hafjell Nasjonalanlegg AS inngikk Hafjell Alpinsenter AS, Norges Skiforbund 
og Øyer kommune en avtale om den nærmere finansieringen av Hafjell Nasjonalanlegg. 
Hver av partene forpliktet seg til å bidra til en langsiktig finansiering av investeringene i 
Hafjell Nasjonalanlegg AS med et samla beløp på 22,8 millioner kr, fordelt på følgende 
måte:  
 

1. Øyer kommune med 14 millioner kr, hvorav 6,8 millioner kr skulle utbetales 
umiddelbart og det resterende beløpet på 7,3 millioner skulle betales som et 
løpende årlig tilskudd, med minimum 0,5 millioner årlig.  

2. Hafjell Alpinsenter med 15 millioner kr. 
3. Norges Skiforbund med 1 million.  

 
Det ble avtalt at partene på et seinere tidspunkt skulle avklare hvorvidt de ulike bidragene 
skulle skytes inn i Hafjell Nasjonalanlegg AS som egenkapital eller langsiktig lån. Finansiering 
ved opprettelsen av nasjonalanlegget ble foretatt via Hafjell Alpinsenter AS, og derfor står 
det samlede beløp som partene skulle bidra med per dags dato som gjeld i regnskapet til 
Hafjell Nasjonalanlegg, med Hafjell Alpinsenter AS som kreditor.  
 
Som del av Øyer kommunes finansiering av sitt bidrag til Hafjell Nasjonalanlegg AS, solgte 
kommunen sine aksjer i Hafjell Alpinsenter AS til Alpinco AS. Det ble avtalt at kjøpesummen 
på 6,8 millioner skulle benyttes som del av Øyer kommunes bidrag til langsiktig finansiering 
av Hafjell Nasjonalanlegg AS. Hafjell Alpinsenter AS forskutterte anleggskostnader for 
Hafjell Nasjonalanlegg AS tilsvarende kjøpesummen av aksjene. Øyer kommune har per 
dags dato en fordring på Alpinco AS på 6,8 millioner, og et krav fra Hafjell Nasjonalanlegg på 
6,8 millioner.  
 
Gjennom avtaleverket som nå er utarbeidet (vedlegg 2), vil Hafjell Alpinsenter AS overta 
Øyer kommunes krav på utbetaling av kjøpesummen for salg av aksjer i Hafjell Alpinsenter 
AS mot Alpinco AS på 6,8 millioner. Videre overtar Øyer kommune 6,8 millioner av Hafjell 
Alpinsenter AS sin fordring mot Hafjell Nasjonalanlegg AS. 

 
Bidraget fra Norges Skiforbund ble utbetalt til Hafjell Alpinsenter AS, som deretter benyttet 
beløpet til dekning av kostnader for Hafjell Nasjonalanlegg AS. Norges Skiforbund har fram 
til nå hatt et krav mot Hafjell Alpinsenter AS på 1 million kr.  
 

Konvertering av finansieringsbidrag til egenkapital 
For å konvertere tidligere gitte finansieringsbidrag på til sammen 22,8 millioner til kapital-
forhøyelse i Hafjell Nasjonalanlegg AS, er det utarbeidet forslag til avtale mellom Hafjell 
Nasjonalanlegg AS, Hafjell Alpinsenter AS, Hafjell Idrett AS, Norges Skiforbund og Øyer 
kommune, vedlegg 3. Partene forplikter seg gjennom denne avtalen til følgende:  
 



1. Øyer kommune forplikter seg til å overdra sin fordring på 6,8 millioner kr mot Hafjell 
Nasjonalanlegg AS til Hafjell Idrett AS (vedlegg 4 og 5).  

 
2. Norges Skiforbund forplikter seg til å overdra sin fordring på 1 million kr mot Hafjell 

Nasjonalanlegg AS, til Hafjell Idrett AS (vedlegg 4 og 6).  
 

3. Norges Skiforbund og Øyer kommune forplikter seg til å besørge at Hafjell Idrett AS, 
etter overtakelse av det samlede krav på 7,8 millioner kr, benytter hele beløpet til 
kapitalforhøyelse i Hafjell Nasjonalanlegg AS. 
 

4. Hafjell Alpinsenter AS forplikter seg til å samtykke i at hele den omtalte fordringen 
på 15 millioner kr som selskapet har mot Hafjell Nasjonalanlegg AS benyttes til 
kapitalforhøyelse i Hafjell Nasjonalanlegg AS, ved at 7 768 860 betales for pålydende 
og nye aksjer og 7 231 140 betales som overkurs.  

 
Vurdering: 
Ved opprettelse av nasjonalanlegget ble det avtalt at partene på et seinere tidspunkt skulle 
avklare hvordan den enkeltes bidrag til den langsiktige finansieringen skulle behandles. Det 
er nå enighet om at gitte finansieringsbidrag på 22,8 millioner skal benyttes til kapitalfor-
høyelse i Hafjell Nasjonalanlegg AS sin egenkapital. Vedlagt handlingsplan og avtaleverk 
regulerer gangen i dette. 
 
For Øyer kommunes del vil dette medføre at Hafjell Alpinsenter AS overtar kommunens 
krav på utbetaling av kjøpesummen for salg av aksjer i Hafjell Alpinsenter AS mot Alpinco 
AS. Videre overtar Øyer kommune 6,8 millioner av Hafjell Alpinsenter AS sin fordring mot 
Hafjell Nasjonalanlegg AS. 
 
Kommunen skal deretter overføre sin fordring mot Hafjell Nasjonalanlegg AS på 6,8 million-
er til Hafjell Idrett AS. Oppgjør for denne overdragelsen skal skje ved at det gjennomføres 
en kapitalforhøyelse i Hafjell Idrett AS. Øyer kommune vil ved kapitalforhøyelsen få oppgjør 
for sitt krav på vederlag gjennom å motta 1 000 aksjer i Hafjell Idrett AS. Kommunen betaler 
kr 1 million for nye aksjer, mens det resterende beløpet på 5,8 millioner betales i form av 
overkurs for de samme aksjene. Eierforholdet i Hafjell Idrett mellom Øyer kommune og 
Norges Skiforbund vil være uendret etter gjennomføring av kapitalforhøyelsen. 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret gir tilslutning til kapitalforhøyelse i Hafjell Nasjonalanlegg AS og 
Hafjell Idrett AS, som skissert i vedlegg 1.  

2. Kommunestyret godkjenner avtale om overdragelse av fordring mellom Hafjell 
Alpinsenter AS og Øyer kommune, jfr. vedlegg 2. 

3. Kommunestyret godkjenner avtale om konvertering av investeringsbidrag i Hafjell 
Nasjonalanlegg AS, jfr. vedlegg 3. 

4. Kommunestyret godkjenner avtale om finansiering av Hafjell Idrett AS, mellom 
Norges Skiforbund og Øyer kommune, jfr. vedlegg 4. 



5. Kommunestyret godkjenner avtale om overdragelse av fordring, mellom Hafjell 
Idrett AS og Øyer kommune, jfr. vedlegg 5. 

6. Kommunedirektøren gis fullmakt til budsjettjusteringer som følge av omtalte 
transaksjoner.  

 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør


