
AVTALE 

Mellom  

(1) Hafjell Alpinsenter AS, org.nr. 950 254 823, Hundervegen 122-124, 2636 ØYER 

og 

(2) Øyer kommune, org.nr. 961 381 185, Kongsvegen 325, 2636 ØYER  

er i dag inngått slik avtale 

FORDI: 

(a) Øyer kommune har et uoppgjort krav mot Alpinco AS på kr 6 800 000 etter overdra-

gelse av aksjer i Hafjell Alpinsenter AS.  

(b) Hafjell Alpinsenter AS har et uoppgjort krav mot Hafjell Nasjonalanlegg AS på         

kr 21 800 000. Dette etter at kr 1 000 000 av det tidligere samlede krav på              

kr 22 800 000 er gjort opp ved avtale mellom Hafjell Alpinsenter AS og Norges Ski-

forbund av i dag.  

(c) I henhold til tidligere inngåtte avtaler mellom partene, inngår de nevnte fordringer og 

oppgjør av disse som del av grunnlaget for finansering av Hafjell Nasjonalanlegg AS 

og bidrag som partene har påtatt seg å bidra med i den forbindelse.  

1 OVERDRAGELES AV FORDRINGER  

Ved nærværende avtale overtar Hafjell Alpinsenter AS Øyer kommune sitt krav på utbetaling 

av kjøpesum for salg av aksjer i Hafjell Alpinsenter AS på kr 6 800 000 mot Alpinco AS.  

Videre overtar Øyer kommune kr 6 800 000 av Hafjell Alpinsenter AS sin fordring mot Hafjell 

Nasjonalanlegg AS.  

2 OVERTAKELSESTIDSPUNKT 

Det er ikke påløpt eller avtalt noe rentekrav eller andre gebyrer i tilknytning til noen av ford-

ringene.  

Fordringene overtas ved underskrift av nærværende avtale.  

**** 



Denne avtale er opprettet i 4 - fire -  eksemplarer, hvorav hver av partene får hvert sitt, og de 

to debitorene får hvert sitt eksemplar.  

Øyer, den………………………… 

For Hafjell Alpinsenter AS   For Øyer kommune    

   

 

Som debitor til Øyer kommunes krav på oppgjør på kr 6 800 000 for aksjer i Hafjell Alpinsenter 

AS, erklæres at Alpinco AS er notifisert om overdragelsen av kravet. Det erklæres samtidig at 

Alpinco AS ikke har noen innvendinger mot kravet eller overdragelsen av dette.  

 

Øyer, den………………………………. 

For Alpinco AS    

   

 

Øyer, den……………………………        

Som debitor til Hafjell Alpinsenter AS’ samlede krav på kr 21 800 000, erklæres at Hafjell Na-

sjonalanlegg AS er notifisert om overdragelsen av kr 6 800 000 av kravet. Det er erklæres 

samtidig at Hafjell Nasjonalanlegg AS ikke har noen innvendinger mot kravet eller overdragel-

sen av dette. 

For Hafjell Nasjonalanlegg AS    

   

 


