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Søknad om omgjøring av ansvarlig lån til egenkapital fra Hadeland 
Energi A/S og Hadeland kraft A/S 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret aksepterer henvendelsen fra Hadeland Energi AS og Hadeland Kraft AS og vedtar at 
ansvarlige lån til selskapene kan omgjøres til egenkapital i de respektive selskapene. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Konvertering av ansvarlig lån i Hadeland Kraft AS til egenkapital 
Konvertering av ansvarlig lån Hadeland Energi AS til egenkapital  

Nei 
Nei 

 
 

Oppsummering 
Hadelandskommunene, sammen med Glitre konsernet er eiere av Hadeland Kraft AS og Hadeland 
Energi AS. Begge selskapene har ansvarlige lån til eierne som skal betales ned over de nærmeste 
årene. Selskapene har henvendt seg til eierne med ønske om å omgjøre de ansvarlige lånene til 
egenkapital i selskapene. Styrene signalisert at dette vil styrke selskapenes økonomiske posisjon 
for å kunne gi rom for å utbetale større utbytter til eierne de kommende årene. Det vil si at 
selskapene går fra å ha en avtalebasert betalingsforpliktelse til å ha en betalingsforventning 
overfor eierne. 
 
Rådmannen vurderer det slik at kommunestyrene må gjøre en avveining av sin rolle som eier av 
selskapene med de fordeler og ulemper dette gir for selskapenes framtidige økonomiske situasjon.  
Samtidig må kommunestyrene vurdere om en slik omgjøring gir tilfredsstillende sannsynlighet for 
at selskapene gjennom sine framtidige økonomiske resultater vil gi utbytter som om lag samsvarer 
med gjeldende utbetalinger eller bedre. 
 
Rådmannen gjør også oppmerksom på at alle eierne må være enige og fatte samsvarende vedtak 
for at en eventuell endring skal bli gjennomført. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
 

Saksgang Møtedato 
Formannskapet            
Kommunestyret            
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Historikk Hadeland kraft AS og Hadeland energi AS 
I forbindelse med Glitre Energi Produksjons inntreden som eier i Hadeland Kraft AS gjennomførte 
selskapet tilbakebetaling av kapital til eierne i form av ekstraordinære utbytter. 
Deler av dette ble i henhold til låneavtale stående i selskapet som et ansvarlig lån med en løpetid på 
25 år. Låneavtalen ble sist fornyet 17.12.2014. Avdragsbetaling startet 30.09.2017 og lånet skal være 
fullt nedbetalt 30.06.2029. 
 
I forbindelse med Glitre Energi sin inntreden som eier i Hadeland Energi AS gjennomførte selskapet 
tilbakebetaling av egenkapital til eierne i form av ekstraordinære utbytter. 
Deler av dette ble i henhold til låneavtale stående i selskapet som et ansvarlig lån. Låneavtalen ble 
sist fornyet 17.12.2014. Avdragsbetaling starter 30.09.2019 og lånet skal være fullt nedbetalt 
30.06.2024. 
 
Den finansielle strukturen til selskapene, med store ansvarlige lån, ble blant annet etablert som ledd i 
en optimalisering av den samlede skattebelastning for selskapene og dets eiere. Hadeland Kraft AS 
og Hadeland Energi AS ville normalt oppnå skattemessig fradrag for rentekostnader, hvilket over tid 
kunne gi rom for større samlet kontantstrøm til eierne. Renteinntekt er for de kommunale eierne 
ikke skattepliktig, mens renteinntekt mottatt av Glitre Energi selskapene vil være skattepliktig. 
 
Långivere/eiere er Lunner kommune, Jevnaker kommune, Gran kommune og Glitre energi selskaper. 
Oversikt over ansvarlige lån fra eierne var som følger i Hadeland Kraft AS (Alle tall i hele Mill kr): 
EB Kraftproduksjon AS  32,4 mill kr 
Gran Kommune   16,9 mill kr 
Lunner kommune    8,4 mill kr 
Jevnaker kommune    8,4 mill kr 
 
Oversikt over ansvarlige lån fra eierne er som følger i Hadeland Energi AS (Alle tall i hele Mill kr): 
Energiselskapet Buskerud 9,2 mill kr 
Gran Kommune   6,4 mill kr 
Lunner kommune  1,6 mill kr 
Jevnaker kommune  1,6 mill kr 
 
 
Dagens situasjon Hadeland kraft AS 
Hadeland Kraft AS er et holdingsselskap som eier 100% av Hadeland Kraftproduksjon AS. Selskapet 
har en låneavtale datert 17.12.2014 som regulerer det ansvarlige lånet fra eierne. Opprinnelig 
lånebeløp var kr 66.160.000. Lånet ble stilt til disposisjon 01.04.2004 med en løpetid på 25 år. 
Utestående del av lånet rentebelastes med en fast rente på 5,5%. Lånet nedbetales nå over 12 år 
med like avdrag pr. kvartal fra 30.09.2017 frem til 30.06.2029. 
 
Etter konverteringen vil selskapet få mulighet til å utbetale utbytte til eierne og få økt fleksibilitet i 
selskapets finansieringsalternativer. Mulighetene for utbytte vil variere med konsernbidrag eller 
utbytter fra Hadeland Kraftproduksjon AS der inntjeningen varierer med kraftprisene som for tiden 
er på et høyt nivå. I tillegg til konsernbidrag/utbytte fra Hadeland Kraft vil det etter en konvertering 
av ansvarlig lån til egenkapital være lettere å ta opp gjeld på andre vilkår, ved eventuelt behov, i 
Hadeland Kraft for å sikre stabile og forutsigbare utbytter til eierne. 
Basert på offisielle regnskap fremstår Hadeland Kraft de seneste årene som et selskap med en svak 
balanse. Egenkapitalandelen, som er et mål på selskapet soliditet, har vært mellom 3-22% i perioden 
2013-2018. Etter konvertering vil imidlertid selskapet få en meget sterk balanse med en 
egenkapitalandel på 91%. 
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Dagens situasjon Hadeland energi AS 
Hadeland Energi AS har gjennom de siste årene gått fra et konsern med heleide underliggende 
operative datterselskap til et investeringsselskap med minoritetsandeler i Glitre Nett Holding og 
Glitre Strøm Holding, begge datterselskap under Glitre Energikonsernet. Etter overføringen av aksjer i 
Fiber 1 til Viken Fiber Holding som ble gjennomført 6. mai 2019 eier Hadeland Energi AS også en 
minoritetsandel i et datterselskap innen Lyse Kraft konsernet. 
 
Hadeland Energi AS vil i årene framover motta det vesentlige av sine inntekter gjennom utbytte, eller 
salgsgevinster dersom aksjer realiseres. Slike inntekter er i hovedsak skattefrie for Hadeland Energi 
AS. Hadeland Energi AS vil således ikke lenger ha effektivt skattefradrag knyttet til betalbare renter. 
For investeringsselskap er det generelt også en fordel ikke å ha store kontraktsmessige langsiktige 
betalingsforpliktelser da innkommende utbytter kan variere betydelig over tid. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven med forskrifter. 
 
Eksisterende planer 
Gjeldende låneavtaler. 
 
Gjeldende vedtak 
Gjeldende låneavtaler. 
 
Økonomi 
Rådmannen gjør oppmerksom på at kommunene kan få noe mindre sikkerhet for størrelsen på 
utbytter/innbetalinger fra Hadeland kraft AS og Hadeland Energi AS hvis de går inn for å konvertere 
de ansvarlige lånene til egenkapital for selskapene. Det vil si at en går fra en blanding av 
betalingsforpliktelse og betalingsforventning fra selskapene, til bare å ha en betalingsforventning fra 
selskapene. Samtidig kan en slik konvertering av lån gi potensiale for større utbetalinger enn hva 
dagens avtaler gir sikkerhet for.  
 
  
Bemanning 
Ingen personellmessige konsekvenser 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Selskapsstyrenes vurdering  
Styrene er av den oppfatning at eierne vil være tjent med å legge til rette for en løsning der det 
vesentlige av utbetalinger til eierne skjer i form av utbytter. Deres forståelse er at det for de 
kommunale eiere også vil kunne få økt frihetsgrad ved fremtidig disponering av midler dersom 
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utbetalinger mottas i form av utbytte. (Dette fordi kommunene må føre mottatte utbytter og renter i 
driftsregnskapet, men avdrag føres i investeringsregnskapet.) Selskapenes resultater bedres når det 
ikke belastes renter. 
Det ansvarlige lånet betjenes nå i form av renter og avdrag.  
 
Konsekvenser for eierne/långiverne (kommunene) 
Da det er sammenfallende interesser som aksjonærer og långivere er saken primært en vurdering av 
konsekvenser av å frigjøre selskapene fra betalingsforpliktelser og endre dette til 
betalingsforventninger.  
Den faktiske kontantstrøm og verdiene i Hadeland Energi AS vil ikke påvirkes av en konvertering av 
ansvarlig kapital til egenkapital for selskapet. 
 
For Hadeland kraft AS vurderes situasjonen slik at dersom det er behov for å ta opp gjeld i selskapet 
vil dette være mer krevende uten en konvertering av det ansvarlige lånet. Årsaken er at banken vil se 
på det ansvarlige lånet som ordinær gjeld som må betjenes og dette svekker lånekapasiteten i 
Hadeland kraft AS. Dersom det ansvarlige lånet konverters kan det, ved behov, tas opp lån i 
Hadeland Kraft for å sikre eierne høye og stabile utbytter i årene fremover. Kapitalstrukturen blir mer 
fleksibel noe som er en fordel for både selskap og eiere. 
 
Styret i Hadeland kraft AS gir følgende føringer for utdeling av utbytte / utbyttepolitikk 
Styrets ambisjon er å gi eierne et stabilt og høyt utbytte gjennom å overføre langsiktig 
overskuddslikviditet til eierne i form av utbytte. Styret er oppmerksom på eiernes ønske og 
forventning om forutsigbarhet i kontantstrømmen fra selskapet til eierne og mener en konvertering 
kan bidra til økt forutsigbarhet ettersom det gir selskapet bedre finansiell fleksibilitet. 
Foreløpige estimater og beregninger, dersom man legger til grunn en inntjening fremover på omtrent 
samme nivå som for budsjettet for 2019, indikerer at det vil være mulig å betale ut et utbytte 
fremover på samme nivå, eller høyere, enn summen av renter og avdrag under eksisterende 
låneavtale for ansvarlig lån. 
Styret vil med jevne mellomrom, og minst en gang årlig, oppdatere eierne om selskapets forventede 
utbytte for den kommende 5 års perioden for å skape forutsigbarhet hos eierne. 
 
Styret i Hadeland Energi AS gir følgende føringer om utbytte 
Styrets ambisjon er å gi eierne et stabilt og høyt utbytte gjennom å overføre langsiktig 
overskuddslikviditet til eierne i form av utbytte. Selskapets prognoser tilsier at etter en konvertering 
vil nivået på utbytte for de kommende 5 årene kunne økes slik at forventet utbytte minst vil tilsvare 
det beløp som ville komme gjennom en kombinasjon av renter, utbytte og avdrag på lån. 
Styret vil opprettholde sin målsetting om løpende å signalisere forventet utbytte for den kommende 
5 års periode for å skape forutsigbarhet hos eierne. 
 
Sett i fra rådmannens ståsted dreier denne saken seg i hovedsak om to ting; kommunens økonomi 
og sikkerhet for å få utbetalinger fra selskapene innen rimelig tid, samt å være en god eier for de 
selskapene de har eierandeler i. 
 
Som eier bør kommunen vurdere om selskapene er best tjent med å sitte med ansvarlige lån som 
skal nedbetales over de nærmeste ti årene eller om selskapene i dagens markedssituasjon er bedre 
tjent med å få styrket egenkapital og en tilhørende forventning om større utbytter i samme perioden.  
Selskapene og eierne antas også å være tjent med at selskapene har sterk egenkapital hvis det i 
framtiden kommer henvendelser om eventuelt oppkjøp, fusjoner ol, for eksempel som en følge av 
regionreformen. 
I tillegg er den skattemessige posisjonen for selskapene vesentlig endret de siste årene slik at 
renteutgiftene for selskapene vil være mer belastende for det økonomiske resultatet framover. 
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Som kommune må kommunestyrene gjøre en vurdering av om man er best tjent med å la 
låneavtalene løpe slik de er i dag, eller om man er villig til å styrke selskapenes egenkapital og tro på 
at selskapenes økonomiske resultater vil kunne gi tilsvarende eller større utbetalinger i form av 
utbytte de nærmeste årene. Ved denne ordningen vil generalforsamlingen i selskapene fastsette 
utbytte det enkelte år. 
 
Styrene i selskapene har forslag til teknisk gjennomføring ved en eventuell omgjøring av ansvarlig 
lån til egenkapital, som medfører at verdien på selskapenes aksjer øker tilsvarende verdien på 
lånebeløpet. Antall aksjer i selskapene endres ikke og konvertering gjennomføres som en avtale om 
motregning av utestående lånebeløp. Det konverterte beløp kan senere tilbakeføres til aksjonærene 
over tid i form av tilbakebetaling av innbetalt kapital uten skatteplikt. 
Løsningen innebærer at ingen nye aksjer utstedes, ingen endring i dagens eierforhold vil finne sted 
og det er ikke behov for noen endring av eksisterende aksjonæravtaler. 
Vedtak om konvertering vil eventuelt finne sted på en ekstraordinær generalforsamling. Et positivt 
vedtak forutsetter enstemmighet blant långivere/eiere. Inntil lånet eventuelt konverteres vil det bli 
betjent i henhold til gjeldende avtale. Etter konvertering vil lånene være innfridd i sin helhet og 
påløpte renter blir utbetalt til eierne i forbindelse med prosessen. 
 
Rådmannen gjør spesielt oppmerksom på at det etter gjeldende vedtekter og avtaler kreves det 
likelydende vedtak fra alle eierne hvis endringer skal være gyldig. Glitrekonsernet har signalisert at 
de støtter styrenes ønsker om endringer. Rådmannen anbefaler at kommunene gjør en jobb for å se 
om de kan komme fram til en enhetlig holdning til saken. 
 
Alternative forslag til vedtak: 

a) Kommunestyret aksepterer henvendelsen fra Hadeland Energi AS og Hadeland Kraft AS og 
vedtar at ansvarlige lån til selskapene kan omgjøres til egenkapital i de respektive 
selskapene. 

b) Kommunestyret ønsker ikke en omgjøring av ansvarlig lån til egenkapital i Hadeland Energi 
AS og Hadeland Kraft AS. 

 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ikke relevant. 
 

 
Dato: 13. august 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


