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ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN 2021 
 
 
Saksbehandler:  Marie Skavnes Arkiv: 033 V00 &14  
Arkivsaksnr.: 22/1257     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
26/22 Formannskapet 19.04.2022 
 
 
Vedlegg: 
1. Årsrapport for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen 2021 
2. Årsrapport for Øyer kommuneskog 2021 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
 
Saksutredning: 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen har Gausdal kommune som vertskommune. For å 
tydeliggjøre kontorets samlede virksomhet, samt for å rapportere på lik måte til de tre 
kommunene, utarbeidet det en egen årsrapport. Landbrukskontoret har forvaltnings-
ansvaret for Øyer kommuneskog og derfor utarbeides også årlig rapport for dette arbeidet. 
 
Landbruksplan for Lillehammer-regionen 2021-2025 ble vedtatt i september 2021. Denne 
skal være kontorets styringsverktøy både for fokusområder og prioriteringer, samt som 
rapporteringsmal på de vedtatte mål og strategier. Ettersom planen kun ble gjeldende et par 
måneder i 2021 så er årsrapporten for 2021 utformet på tradisjonell måte. Neste års 
rapporter vil utarbeides i tråd med landbruksplanens satsingsområder. 
 
I behandling av budsjett 2021 og økonomiplan for perioden 2021-2024 i de tre kommunene 
ble det vedtatt et permanent nedtak tilsvarende 6,7 % av landbrukskontorets ramme (kr 530 
000). Personalkostnader er hoveddelen av driftsbudsjettet til landbrukskontoret og redusert 
ramme medførte behov for nedbemanning av 0,8 årsverk. En slik omstillingsprosess ble 
anslått til å ikke kunne gi en helårsvirkning for 2021, og at bruk av driftsfondet måtte dekke 
opp merutgifter knyttet til nedtakskravet. Året 2021 ga imidlertid noen faktorer som 
reduserte behovet for å bruke driftsfond, som flere vakanser ved kontoret av ulik varighet, 
og kutt av merkantile kostnader. 
 
Øyer kommunes andel av kontorets kostnader framgår av den avtalte fordelingsnøkkelen 
og utgjorde for 2021 kr 1 995 760. Landbrukskontoret hadde et driftsoverskudd i forhold til 
budsjett på kr 118 000 for driftsåret 2021. Driftsfondet til landbrukskontoret utgjorde pr 
31.12.2021 litt i overkant av kr 1 mill. Det ble ved årsoppgjøret utført en tilbakebetaling til 
eierkommunene på totalt kr 150.000, av dette var beløpet til Øyer kr 48 750. 
 
Nærværsprosenten for kontoret var i 2021 på 91,2 %. 
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Utviklingsarbeid er en prioritert del av porteføljen, i tillegg til planarbeid og de lovpålagte 
oppgavene. 
 
VURDERING: 
Landbrukskontoret har et godt regionalt samarbeid, der de tre planforumene og 
Lillehammer-regionen Vekst fremheves som gode arenaer. Kontoret har et godt samarbeid 
med næringa, med møtevirksomhet og fagarrangement som fundament. 
Forvaltningsoppgavene utføres i tråd med statlige og lokale retningslinjer, og 
utviklingsarbeid er prioritert som oppgave. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar årsrapport 2021 for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen til 
orientering. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Marie Skavnes 
Kommunedirektør 
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BREDBÅNDSPROSJEKTET I LILLEHAMMER-REGIONEN 2022 - 2024 
 
 
Saksbehandler:  Åsmund Sandvik Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/1276     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
27/22 Formannskapet 19.04.2022 
 
 
Vedlegg: 
Sluttrapport – Breibandsprosjektet i Lillehammer-regionen 2018-2020 (2021) 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
I saksfremlegget foreslås det at det settes av 125 000 kroner til et nytt 2-årig 
bredbåndsprosjekt i Lillehammer-regionen. 
 
Saksutredning: 
I interkommunalt politisk råd 11. februar 2022 ble det gjort følgende vedtak: 
1. Det settes av 250 000 kroner av partnerskapsmidlene til Bredbåndsprosjekt 

Lillehammerregionen 2022-2023. Det forutsettes tilsvarende finansiering fra Øyer og 
Gausdal kommuner 

2. Midlene hentes fra udisponerte partnerskapsmidler for 2022 
3. IPR slutter seg til forslaget til organisering i dette saksfremlegget 

 
Bakgrunnen for at Lillehammer kommune ikke er inne med finansiering utover bidraget 
gjennom IPR er at Lillehammer ikke har planer om bredbåndsutbygging der kommunen er 
inne med midler.  
 
Fakta: 
Lillehammer-regionen hadde i årene 2018-2020 et bredbåndsprosjekt, finansiert av det som 
den gang het regionrådet, de to kommunene Øyer og Gausdal samt Innlandet 
Fylkeskommune. Prosjektet ble forlenget inn i 2021, men ble avsluttet i desember 2021. 
Sluttrapport for prosjekt er vedlagt dette saksfremlegget. 
 
Sluttrapporten fra «Bredbåndsprosjektet i Lillehammer-regionen 2018-2020 (2021)» 
avsluttes med følgende anbefaling: 
 
«Ved avslutningen av prosjektet er det områder med fastboende og næringsliv i 
Lillehammer-regionen som fremdeles ikke har tilbud om bredbånd. Det er derfor 
Regionkoordinatorens vurdering at kommunene bør avgjøre om de ønsker å bruke 
kommunale ressurser videre på å stimulere til utbygging av bredbånd i områder uten 
kommersielt grunnlag» 
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Interkommunalt politisk råd har vedtatt å bidra med 250 000 kroner til prosjektet. 

Vurdering: 
Sluttrapporten fra bredbåndsprosjektet som ble avsluttet i desember er tydelig på en 
anbefaling om at prosjektet bør videreføres. Prosjektet foreslås videreført i regional regi, 
selv om det særlig er Øyer og Gausdal som er interessenter i prosjektet. 
 
Teoretisk sett har både Øyer og Gausdal full bredbåndsdekning, enten via fiber eller trådløse 
løsninger. I praksis oppleves det likevel for mange som at tilbudet er for dårlig. Et estimat 
tilsier at omtrent 75 % har god nok bredbåndsdekning i de to kommunene med de konkrete 
utbyggingsprosjektene som nå er planlagt. Med dette som utgangspunkt er det fortsatt 
behov for et sterkt fokus på bredbåndsutbygging for å sikre attraktivitet for innbyggere og 
næringsliv. 
 
Det foreslås at det videre arbeidet organiseres som et prosjekt. Prosjektet organiseres av 
Kommunedirektørgruppa som også er styringsgruppe. Det orienteres halvårlig om status i 
prosjektet i Kommunestyrene i Øyer og Gausdal, samt i Interkommunalt politisk råd. I første 
omgang legges det opp til et to-årig prosjekt fra 1. juni 2022 - 31. mai 2024, og der 
videreføring vil kreve et nytt vedtak om finansiering. 
 
Når finansiering er på plass vil arbeidet med å få på plass en prosjektleder starte. I 
utgangspunktet vil det her både være åpent for å leie inn en ressurs fra et eksisterende miljø 
eller å ansette noen. Kommunedirektøren mener at vedtaket ikke skal låse oss opp i en 
løsning, siden det kan være utfordrende å finne noen som kan håndtere denne typen 
deltidsstilling.  
 
Når det gjelder budsjettet for prosjektet foreslås følgende overordnede rammer, som vil 
spesifiseres i et prosjektmandat som vedtas av Interkommunalt politisk råd. 
 

• Prosjektlederbistand 400 000 kroner over 2 år 
• Øvrige prosjektrelaterte kostnader 100 000 kroner over 2 år 

Finansieringen er foreslått slik 
• Interkommunalt politisk råd 250 000 kroner 
• Kommunen Øyer og Gausdal 125 000 kroner hver 

Det vil søkes om støtte til prosjektet fra Innlandet fylkeskommune, og om det oppnås slik 
støtte, foreslås det at dette deles forholdsmessig mellom IPR, Øyer og Gausdal. 
 
I forslaget ligger det ingen direkte medfinansiering fra Lillehammer kommune, utover den 
indirekte medfinansieringen gjennom Interkommunalt politisk råd. Bakgrunnen for dette er 
at Lillehammer kommune ikke har noen egne initiativer for økt bredbåndsdekning, utover de 
som styres av markedet. Prosjektleder kan tenkes å bruke noe tid på rådgiving også i 
Lillehammer, men det anses å være en svært liten del av helheten i arbeidet. 
 
Konklusjon: 
Det foreslås at Øyer kommune stiller seg bak at det opprettes et nytt bredbåndsprosjekt i 
regionen, og at det settes av inntil 125 000 kroner over 2 år til prosjektet. Prosjektet 
organiseres opp med Kommunedirektørgruppa som styringsgruppe og prosjektmandatet 
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vedtas i Interkommunalt politisk råd. Kommunestyret orienteres om prosjektet halvårlig fra 
og med andre halvår 2022. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Det settes av 125 000 kroner til Bredbåndsprosjekt Lillehammer-regionen 2022-2024.  
2. Midlene hentes fra kommunens disposisjonsfond. 
3. Kommunestyret slutter seg til forslaget til organisering i dette saksfremlegget. 
4. Det tas forbehold om likelydende vedtak i kommunestyret i Gausdal. 
 
 
Åsmund Sandvik  
Kommunedirektør 
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EIDSIVA ENERGI AS OG INNLANDET ENERGI HOLDING AS - TRANSAKSJON MED STANGE 
ENERGI AS 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 033 S01  
Arkivsaksnr.: 22/1158     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
28/22 Formannskapet 19.04.2022 
 
 
Vedlegg: 
1. Notat som redegjør for Stangetransaksjonen 
2. Oversikt over eierandeler i Innlandet Energi Holding AS før og etter Stangetransaksjonen 
3. Transaksjonsavtale mellom Stange Energi AS, Eidsiva Energi AS og Innlandet Energi 

Holding AS (vedlegg 1-4 i transaksjonsavtalen er unntatt for offentlighet og derfor ikke 
vedlagt) 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
I aksjonæravtalen for Innlandet Energi Holding AS (IEH) er det gitt klare føringer for at det 
skal arbeides videre med ytterligere konsolidering og at det for virksomheter i Innlandet skal 
legges til rette for at disse ved en eventuell konsolidering, skal legge sine aksjer i Eidsiva 
Energi AS inn i Innlandet Energi Holding AS. Stange Energi AS er et energiselskap som er 
heleid av Stange kommune. Stange kommune og styret i Stange Energi AS ønsker å legge sin 
virksomhet inn i en større struktur.  
 
Styret i IEH har vært løpende involvert i prosessen og har gjennom engasjement av rådgivere 
på det finansielle og juridiske området, kvalitetssikret at de verdivurderinger som er lagt til 
grunn for transaksjonen er tilfredstillende utført og at det etablerte avtaleverket for 
transaksjonen ivaretar selskapets interesser på en god måte. Styret anbefaler eierne å 
godkjenne transaksjonen gjennom vedtak i generalforsamlingen. Før behandling i 
generalforsamlingen må saken behandles av alle de 28 eierne i IEH. Kommunedirektøren rår 
kommunestyret til å fatte vedtak i samsvar med forslaget fra styret i IEH.  
 
Saksutredning: 
Innledning 
Innlandet Energi Holding AS (IEH) har ved mail datert 02.03.2022 sendt forslag til 
saksdokument som eierne kan bruke i sin behandling av saken. Teksten nedenfor er identisk 
med IEH sitt forslag. 
 
1. Bakgrunn 
Gjennom transaksjonen mellom Eidsiva Energi og Hafslund Eco ble det i 2019 etablert 
følgende selskapsstruktur: 
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Fig. 1 Selskapsstruktur Eidsiva – Hafslund Eco 
 
Den etablerte selskapsstrukturen representerer et krysseierskap mellom Oslo kommune, 27 
kommuner i Innlandet samt Innlandet fylkeskommune innenfor energiområdet. Konsernet 
Eidsiva Energi ivaretar virksomheten innenfor nett, bioenergi og bredbånd, mens konsernet 
Hafslund Eco ivaretar produksjonsvirksomheten. 
 
Med unntak av Åmot kommune har eierne i Innlandet valgt å samle sitt eierskap i Innlandet 
Energi Holding AS som eier ca. 49,4 % av Eidsiva. I aksjonæravtalen for Innlandet Energi 
Holding er det uttrykt følgende «Formål og strategi»: 
 
«Innlandet Energi Holdings primære formål er å eie aksjer i Eidsiva, og gjennom dette 
eierskapet bidra til å utvikle verdier i Eidsiva. Selskapet skal herunder bygge opp under en 
strategi for Eidsiva som tar utgangspunkt i et offentlig eierskap til både nett- og 
kraftproduksjon, fordi det er nøkkelen til å få gjennomført den ønskelige konsolideringen av 
kraftsektoren. 
 
Eidsiva skal i tillegg til organisk vekst, søke å vokse gjennom fusjoner med tredjeparter eller 
gjennom kapitalforhøyelser mot tingsinnskudd av tredjeparters virksomheter. Dersom det er 
andre kommuner i nåværende Hedmark og Oppland med energirelatert virksomhet som blir 
konsolidert inn i Eidsiva, skal det legges til rette for at disse kan overføre sine aksjer i Eidsiva 
til Innlandet Energi Holding slik at alle eierkommuner i nåværende Hedmark og Oppland så 
langt det er mulig samler sitt eierskap i Selskapet.» 
 
Dvs. at det i avtaleverket er gitt klare føringer for at det skal arbeides videre med ytterligere 
konsolidering og at det for virksomheter i Innlandet skal legges til rette for at disse ved en 
eventuell konsolidering, skal legge sine aksjer i Eidsiva inn i Innlandet Energi Holding. 
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2. Saken 
Øyer kommune er indirekte eier i Eidsiva Energi AS (Eidsiva) gjennom en eierandel på 
0,71128 % (eierandel framkommer i vedlegg 2) i Innlandet Energi Holding AS (IEH). Etter 
transaksjonen mellom Hafslund Eco AS (HECO) og Eidsiva i 2019 ivaretar IEH følgende 
eierskap for Innlandseierne: 
✓ Eier 49,4 % av Eidsiva 
✓ Eidsiva eier 42,8 % av produksjonsselskapet Hafslund Eco Vannkraft AS (HEV) og 

Innlandet Energi Holding har gjennom det en indirekte eierandel på 21,2 % i dette 
selskapet. 

Stange Energi AS er et energiselskap som er heleid av Stange kommune. Eieren Stange 
kommune og styret i Stange Energi har besluttet at de ønsker å legge sin virksomhet inn i en 
større struktur. Dette gjelder spesielt på nettområdet der de både i forhold til beredskap og 
kompetanse, mener at det mest fremtidsrettede er å legge dette inn i et større selskap. 
  
Eidsivas nettselskap Elvia er landets klart største og har en kundemasse på over 900 000 
nettkunder, mens Stange Energi Nett har ca. 12 000 nettkunder. Elvia har sitt hovedkontor 
på Hamar og det ligger derfor godt til rette for en samordning med nettvirksomheten til 
Stange. 
  
Siden høsten 2021 er det gjennomført en prosess mellom Eidsiva og Stange med målsetting 
om at Eidsiva skal overta nettselskapet til Stange, samt en eierandel på 5 % i Vinstra 
Kraftselskap DA (VKDA) og noen andre mindre eiendeler. En eventuell transaksjon mellom 
Eidsiva og Stange vil medføre at Stange legger sine eiendeler inn i Eidsiva mot oppgjør i 
aksjer. Dernest vil Stange legge sine ervervede Eidsivaaksjer inn i Innlandet Energi Holding og 
bli en ny deleier i dette selskapet. 
  
Partene er nå enige om en transaksjon som medfører at Stange får en eierandel i Innlandet 
Energi Holding på ca. 2,34 %. Styret i Innlandet Energi Holding har vært løpende involvert i 
prosessen og har gjennom engasjement av rådgivere på det finansielle og juridiske området, 
kvalitetssikret at de verdivurderinger som er lagt til grunn for transaksjonen er 
tilfredsstillende utført og at det etablerte avtaleverket for transaksjonen ivaretar selskapets 
interesser på en god måte. 
 
Stangetransaksjonen medfører at Stange kommune legger sentrale deler av virksomheten i 
Stange Energi inn i Eidsiva og blir eier i Innlandet Energi Holding. Dette er en konsolidering 
innenfor energiområdet i Innlandet som er helt i tråd med de forutsetninger som er nedfelt i 
forbindelse med transaksjonen mellom Hafslund Eco og Eidsiva i 2019. Transaksjonen 
medfører også en konsolidering av nettvirksomhet som er i tråd med overordnede føringer 
fra sentrale myndigheter.  
 
For Eidsiva vil dette bidra til økt verdiskaping gjennom følgende: 
 
✓ Nettvirksomheten til Eidsiva (Elvia) kan samordnes med nettvirksomheten til Stange 

Energi Nett (SEN). Nettet til SEN ligger i umiddelbar nærhet til Elvias nett og virksomhet 
og grunnlaget for å hente ut betydelige samordningsgevinster er meget gode 

✓ Ved at virksomheten til Stange ligger i umiddelbar nærhet til Elvias virksomhet på Hamar, 
vil denne transaksjonen være enkel å gjennomføre i forhold til de ansatte  
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✓ Overdragelsen av 5 %-andelen i Vinstra Kraftselskap til Eidsiva og deretter Hafslund Eco 
Vannkraft, vil medføre at HEV blir 100 % eier av VKDA. Dette vil forenkle eiermessig 
oppfølging og bidra til effektivisering av et selskap som Eidsiva har en eierandel i. 

 
For Innlandet Energi Holding vil dette bidra til følgende: 
 
✓ Resultatforbedring for Eidsiva 
✓ Enda mer av det eiermessige fellesskapet knyttet til Innlandets eierinteresser i Eidsiva og 

indirekte i Hafslund Eco Vannkraft, blir styrket 
✓ IEH sitt indirekte eierskap til vannkraftproduksjon blir noe styrket ved at Eidsivas 

eierandel i Hafslund Eco Vannkraft øker 
✓ Innlandet styrker sin posisjon i fellesskapet Hafslund Eco – Eidsiva. 
 
Ved at Stange kommer inn som ny eier i Innlandet Energi Holding med en eierandel på ca. 
2,34 %, vil de eksisterende eiere få sine eierandeler marginalt redusert. I vedlegg 2 er vist 
eierfordeling i IEH før og etter at Stange eventuelt kommer inn. Samtidig vil verdien av 
Eidsiva, og dermed også IEH, øke slik at eksisterende eieres verdi av aksjene blir uforandret. 
 
Både i aksjonæravtalen for Eidsiva og IEH er det definert minimumsutbytte som skal utdeles 
til eierne. Både som følge av denne transaksjonen og generell positiv resultatutvikling i 
Eidsiva, har styret i Eidsiva vedtatt en utbytteplan for de kommende fem årene som tilsier et 
utbyttenivå som er høyere enn det i aksjonæravtalen fastsatte minimumsutbytte. Det kan 
derfor legges til grunn at eierne i IEH etter Stangetransaksjonen, vil motta årlige utbytter 
som er høyere enn det definerte minimumsutbytte.  
 
Den aktuelle transaksjonen krever godkjenning i generalforsamlingen for Innlandet Energi 
Holding. Saken legges derfor fram for godkjenning hos hver enkelt aksjonær i selskapet. 
 
Før selve transaksjonen kan gjennomføres må den være godkjent av Olje- og 
Energidepartementet og Konkurransetilsynet. 
 
3. Styret i IEH sin innstilling 
Styret i IEH har gjennomgått de verdimessige forutsetninger for Stangetransaksjonen, både 
ved at selskapet selv har fulgt prosessen tett og ved at rådgivingsselskapet Deloitte har vært 
engasjert for å kvalitetssikre den verdsettelse som er lagt til grunn for transaksjonen. Styret 
mener at de verdimessige forutsetninger som er lagt til grunn, gir et riktig grunnlag for å 
fastsette bytteforholdet. 
 
Det er utarbeidet en transaksjonsavtale mellom Stange, Eidsiva og IEH som regulerer de 
aktuelle vilkår knyttet til transaksjonen på en god og hensiktsmessig måte. IEH har engasjert 
advokatfirmaet Forsberg DA ved advokat Jens I. Kobro for å bistå med rådgiving på det 
juridiske området. 
 
På denne bakgrunn vil styret anbefale eierne i IEH å stemme for gjennomføring av 
Stangetransaksjonen slik den her er redegjort for. 
 
4. Oppsummerende vurdering 
I denne saken skal kommunestyret ta stilling til om Eidsiva skal erverve aktuelle eiendeler fra 
Stange Energi mot oppgjør i Eidsivaaksjer som så legges inn i Innlandet Energi Holding. Dette 
innebærer at kommunestyret godkjenner at Eidsiva erverver de aktuelle eiendeler fra Stange 
Energi med oppgjør i aksjer i Eidsiva med påfølgende konvertering til aksjer i Innlandet 
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Energi Holding, slik at Stange blir eier av ca 2,34 % av IEH. Stange Energi og Stange kommune 
må også tiltre aksjonæravtalene for henholdsvis Eidsiva og Innlandet Energi Holding. 
 
Kommunedirektøren mener at transaksjonen mellom Eidsiva, Stange og IEH representerer 
en ønsket og hensiktsmessig konsolidering mellom Eidsiva, IEH og et annet energiselskap i 
Innlandet. Det vil kunne medføre en verdiøkning for dagens eiere. Det er gjennomført en 
grundig prosess, der både Eidsiva og IEH har knyttet til seg nødvendig bistand for å sikre et 
godt grunnlag for transaksjonen. 
 
Transaksjonen involverer mange selskaper i Eidsiva-konsernet og Hafslund-konsernet med 
ulike transaksjoner. Beskrivelsen over er noe forenklet, men for god ordens skyld beskrives 
den formelle prosessen detaljert nedenfor i punkt 5. 
 
5. Godkjennelse av transaksjonen 
Innlandet Energi Holding AS (IEH), Eidsiva Energi AS (Eidsiva) og Stange Energi AS (Stange) har 
fremforhandlet en transaksjonsavtale ("Transaksjonsavtalen") om overføring av samtlige aksjer i 
Stange Energi Nett AS (SEN), et norsk aksjeselskap med org.nr. 985 294 836 og 8 % av aksjene i 
Elsikkerhet Norge AS (ENAS), et norsk aksjeselskap med org.nr. 987 290 994, til Eidsiva, og 5 % av 
andelene i Vinstra Kraftselskap DA (VKDA), et norsk ansvarlig selskap med delt ansvar og org.nr. 
944 001 751 og eierskapet til Viksdammen damanlegg (Viksdammen) til et nyetablert datterselskap 
av Eidsiva, mot endelig oppgjør i aksjer i Selskapet ("Transaksjonen").  

Transaksjonen skal gjennomføres i flere steg:  

1. Gjennomføres ved at (i) aksjene i SEN og ENAS overføres til Eidsiva hvor kjøpesummen gjøres 
opp ved at det utstedes en selgerkreditt til Stange. (ii) Andelene i VKDA og Viksdammen 
overføres til Datterselskapet hvor kjøpesummen gjøres opp mot at det utstedes en 
selgerkreditt til Stange. Deretter (iii) overtar Eidsiva selgerkreditten benevnt i (ii) mot at det 
utstedes en likelydende fordring til Eidsiva fra Datterselskapet, som umiddelbart konverteres til 
aksjekapital i Datterselskapet. 

2. Gjennomføres ved at (i) generalforsamlingen i Eidsiva vedtar en rettet emisjon mot Stange, 
hvor Stange gis rett til å tegne seg for nye aksjer i Eidsiva ("Eidsiva-aksjene"). 
Innskuddsforpliktelsen gjøres opp ved motregning av selgerkredittene benevnt i Steg 1. Videre 
(ii) vedtar generalforsamlingen i IEH en rettet emisjon mot Stange, hvor Stange gis rett til å 
tegne seg for nye aksjer i IEH. Innskuddsforpliktelsen gjøres opp som tingsinnskudd ved at 
Stange overfører Eidsiva-aksjene til IEH.   

3. Umiddelbart etter gjennomføring av Steg 1 og 2 vil Hafslund Eco AS' (Hafslund Eco’s) eierandel i 
Eidsiva via Hafslund AS (Hafslund) falle til under 50 %. I henhold til aksjonæravtalen for Eidsiva 
har Hafslund Eco rett til å opprettholde sin eierandel på 50 %. Oppvektingen gjennomføres ved 
at (i) generalforsamlingen i Eidsiva vedtar en rettet emisjon mot Hafslund Eco hvor Hafslund 
Eco gis rett til å tegne seg for nye aksjer i Eidsiva ("EE-aksjene"). Innskuddsforpliktelsen gjøres 
opp som tingsinnskudd ved at Hafslund Eco overfører aksjer i Hafslund Eco Vannkraft AS (HEV) 
og et kontantvederlag til Eidsiva. Deretter (ii) overfører Hafslund Eco EE-aksjene videre til 
Hafslund. 

4. I tillegg skal (i) generalforsamlingen i HEV vedta en rettet emisjon mot Eidsiva hvor Eidsiva gis 
rett til å tegne seg for nye aksjer i HEV. Innskuddsforpliktelsen skal gjøres opp ved at Eidsiva 
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overfører samtlige aksjer i Datterselskapet til HEV. (ii) HEV og Datterselskapet kan deretter, om 
ønskelig, fusjoneres gjennom en mor-datter-fusjon.  

Gjennomføring av Transaksjonen er betinget av flere forhold nærmere beskrevet i 
Transaksjonsavtalens punkt 6. Dersom Transaksjonen, herunder stegene beskrevet over 
gjennomføres, skal alle handlinger (så vidt praktisk mulig) utføres samtidig, og skal være gjensidig 
betinget av hverandre.  

 
Vurdering: 
Kommunedirektøren har ingen ytterligere kommentarer til saksutredningen slik den 
foreligger fra Innlandet Energi Holding AS (IEH) sin side, og rår kommunestyret til å fatte 
vedtak i samsvar med forslaget fra IEH alternativ 1 – «For kommuner som eier direkte i 
Innlandet Energi Holding».  
 
Punkt tre i innstillingen er tilpasset formuleringen i Øyer kommunes eierpolitikk angående 
representasjon i formelle eierorganer i selskaper. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Transaksjonen og inngåelsen av Transaksjonsavtalen godkjennes 
2. Det gis samtykke til at Stange Energi AS og Stange kommune tiltrer gjeldende 

aksjonæravtaler for Eidsiva Energi AS og Innlandet Energi Holding AS 
3. I samsvar med kommunens eierpolitikk har ordfører med varaordfører som vara, 

fullmakt til å møte på generalforsamling i Innlandet Energi Holding AS i forbindelse med 
Transaksjonen og stemme på vegne av Øyer kommune. Ordfører kan gi andre fullmakt til 
å møte på kommunens vegne.  

 
 
 
Åsmund Sandvik Eli Eriksrud 
Kommunedirektør 
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BOMAVGIFT MUSDALSETERVEGEN 
 
 
Saksbehandler:  Øystein Jorde Arkiv: Q15  
Arkivsaksnr.: 22/73     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
29/22 Formannskapet 19.04.2022 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om godkjenning av bomavgifter på Musdalsetervegen, innkommet 6. januar 2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
LOV-1963-06-21-23  Lov om vegar (veglova) 
 
 
Sammendrag: 
Musdalsetervegen SA søker om å endre bomtakstene på Musdalsetervegen. Med økende 
trafikk blir behovet for vedlikehold større for at den skal tåle den økende trafikken. Det tilrås 
at de økte takstene godkjennes, og at det stilles vilkår om at bomavgiften bare kan brukes til 
å drifte vegen. 
 
Saksutredning: 
Musdalsetervegen SA søker om å endre bompengetakstene på Musdalsetervegen. De sier i 
sin søknad at de ser seg nødt til å øke prisene for å kunne ha god nok økonomi til å håndtere 
både vedlikehold og økt trafikk i framtida. Økningen kommer som følge av økt trafikk og 
prisvekst på varer og tjenester. 
 
Det søkes om en økning av bomtakstene, som det framkommer i tabellen under. Der er også 
dagen priser vist. 
 

 
 
Lovgrunnlaget 
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Det er § 56 i veglova som gir hjemmel for fastsettelse av bompenger. I første og andre ledd 
står det: 
 
Med samtykke frå kommunen kan det krevjast bompengar for ferdsel på privat veg. 
Kommunen skal òg fastsette storleiken på avgifta og kan sette vilkår om bestemt bruk av 
avgiftsmidlane. 

Kommunen kan òg fastsette at det kan krevjast tilleggsavgift av eigaren til køyretøyet ved 
unnlatt betaling av bompengar og fastsette storleiken på tilleggsavgifta. 
 
I KF delegering er avgjørelse etter veglova § 56 delegert til formannskapet. 
 
Vurdering: 
Etter veglova § 56 kan det kreves bompenger for ferdsel på privat veg. Kommunen må 
samtykke slik innkreving, og kan sette vilkår om bestemt bruk av avgiftsmidlene. 
 
Bruken av Musdalsetervegen øker som følge av økt hyttebygging på Musdalsetra, samt 
større bruk av fjellet hele året. Dette gir større inntekter, men også større slitasje på vegen. 
Priser på varer og tjenester går opp.  
 
Prisene som nå foreslås er på linje med det som er på mange andre veger i kommunen. Det 
er samme prosentvise økning for alle. Det er også muligheter for klippekort (med rabatt) og 
årskort for de som kjører mye. Kommunedirektøren tilrår at de nye takstene vedtas. 
 
Det fremkommer i vedtektene som er vedlagt søknaden at det ikke kan tas penger ut fra 
foretaket. Kommunedirektøren tilrår likevel at det tas inn en setning i vedtaket om at 
bomavgifter bare kan benyttes til Musdalsetervegen med sideveger, slik andre punktum i 
vegloven 56 første ledd gir anledning til. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Formannskapet godkjenner, med hjemmel i vegloven § 56, omsøkte bomtakster for 
Musdalsetervegen, slik de er omsøkt, og fremkommer i tabellen under. 
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Innkrevde bompenger kan ikke benyttes til andre formål enn Musdalsetervegen med 
sideveger. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Øystein Jorde 
Kommunedirektør 
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ØKONOMISK STØTTE TIL BOKUTGIVELSE 
 
 
Saksbehandler:  Jon Arne Johansen Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 22/1002     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
30/22 Formannskapet 19.04.2022 
 
 
Vedlegg: 
Søknad med vedlegg datert 18.03.2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift FSK-sak 16/343 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å innvilge søknaden om støtte til 
Øyer/Tretten Bonde og Småbrukarlag`s bokprosjekt. 
 
Saksutredning: 
Øyer/Tretten Bonde og Småbrukarlag ønsker å samle stoff om tidligere matkultur, matens 
verdi, lokale ressurser, matglede og fellesskap i familie- og bygdesamfunnet. Dette 
innebærer beskrivelse av matproduksjon og bruk og oppbevaring av både råvarer og ferdig 
produkter. 
 
Boka vil beskrive alle kjente typer matproduksjon, hvor og hvordan maten ble produsert og 
betydningen av fiske og jakt i matauk-sammenheng. Målet er at boka skal være på ca. 150 
sider med tekst og bilder og blir i store trekk et lokalt og historisk verk. 
 
Parallelt med arbeidet med boka vil det bli gitt barneskolene i kommunen tilbud om en enkel 
opplæring i matproduksjon. Fra 4. – 6. trinn planlegges det å kartlegge interessen for en 
skolehage samt gi opplæring i oppbevaring, lagring og bruk av råvarer. Øyer/Tretten Bonde 
og Småbrukarlag mener det er viktig å tilbakeføre kunnskap om matproduksjon og matkultur 
og «et matliv uten kjøledisk og fryseboks». 
 
Øyer/Tretten Bonde og Småbrukarlag søker Øyer kommune om kr. 50.000, - til bokprosjektet 
 
Vurdering: 
Øyer kommune ser nytteverdien av at Øyer/Tretten Bonde og Småbrukarlag tar tak i 
tidligere matkultur og at den jobben blir satt sammen i ei bok. Bokens nytteverdi sees på like 
linje med tidligere bokutgivelser som «Skolehistorie i Øyer» 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Formannskapet innvilger søknaden på kr. 50.000, - til bokutgivelse fra Øyer/Tretten 
Bonde og Småbrukarlag. 
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2. Midlene hentes fra formannskapets bevilgningspost 
 
 
 
Åsmund Sandvik Jon Arne Johansen 
Kommunedirektør 
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REFERATER - FSK 19.04.2022 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: FMBOK 033  
Arkivsaksnr.: 22/1277     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
31/22 Formannskapet 19.04.2022 
 
 
Brev fra Statsforvalteren i Innlandet datert 06.04.2022: 
KLAGEBEHANDLING - VEDTAK OM INNGÅELSE AV OPSJONSAVTALE MELLOM ØYER 
KOMMUNE OG HAFJELL ARENA AS 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatet tas til etterretning. 
 
 
Åsmund Sandvik Laila Odden 
Kommunedirektør 
 
 


