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1 KONTAKTINFORMASJON 

1.1 Melder 

Navn:    Eidsiva Energi AS  

Organisasjonsnummer:   983 424 082 

Adresse:   Vangsvegen 73, 2317 Hamar 

Postadresse:   Postboks 4100, 2317 Hamar  

 

Kontaktperson(er) for melder: Advokatfirmaet Thommessen AS 

    v/advokat Eivind Sævaraas og  

    advokatfullmektig Elen Botten  

Adresse:   Ruseløkkveien 38, 0251 Oslo 

Postadresse   Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo 

Telefonnummer:   23111262 / 23111345 

E-postadresse:   eis@thommessen.no / eic@thommessen.no  

1.2 Målselskap  

Navn:    Stange Energi Nett AS  

Organisasjonsnummer:   985 294 836 

Adresse:   Storgata 43, 2335 Stange  

 

Kontaktperson(er) for melder: Wikborg Rein Advokatfirma AS  

    v/advokat Ole Henrik Wille  

Adresse:   Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo 

Postadresse   Postboks 1513 Vika, 0117 Oslo 

Telefonnummer:   22827512 

E-postadresse:   owi@wr.no 

2 BESKRIVELSE AV FORETAKSSAMMENSLUTNINGEN 

Denne meldingen inngis til Konkurransetilsynet i medhold av konkurranseloven § 18 jf. § 17 på vegne 

av Eidsiva Energi AS ("Eidsiva Energi") ifm. Eidsiva Energis planlagte erverv av samtlige aksjer i Stange 

Energi Nett AS ("Stange Energi Nett"), sammen "Partene", fra Stange Energi AS ("Stange Energi"), 

organisasjonsnummer 971 585 757 ("Transaksjonen"), i henhold til transaksjonsavtale signert 1. 

mars 2022.   

Eidsiva Energi vil etter gjennomføring av Transaksjonen på varig grunnlag erverve enekontroll over 

Stange Energi Nett, jf. konkurranseloven § 17.  
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Transaksjonen innebærer også erverv av følgende ikke-kontrollerende andeler/aksjeposter:  

• 3/60 tilsvarende 5 % av selskapsandelene i Vinstra Kraftselskap DA ("Vinstra 

Kraftselskap"), et norsk ansvarlig selskap med delt ansvar og organisasjonsnummer 944 

001 751,   

• 8 % av aksjene i Elsikkerhet Norge AS ("Elsikkerhet Norge"), et norsk aksjeselskap med 

organisasjonsnummer 987 290 994, samt  

• 100 % av Viksdammen, et uavhengig eldre damanlegg i Stange uten pågående 

kraftproduksjon. Viksdammen er et konsesjonsfritt damanlegg som ikke utnyttes til 

kraftproduksjonsformål, og har ingen tilknyttet omsetning. 

Aksjene i Stange Energi Nett overdras til Eidsiva Energi. Aksjene i Elsikkerhet Norge overdras først til 

Eidsiva Energi, og deretter til Eidsiva Vekst AS ("Eidsiva Vekst"), et 100 % eid datterselskap av Eidsiva 

Energi.  

Eierandelen i Vinstra Kraftselskap og eierskapet til Viksdammen overdras i første omgang til et 

nyopprettet datterselskap av Eidsiva Energi; EE Datter AS ("EE Datter"). Eidsiva Energi og Hafslund 

Eco AS ("Hafslund Eco") har avtalt at aksjene i EE Datter umiddelbart skal overdras fra Eidsiva Energi 

til Hafslund Eco Vannkraft AS ("Hafslund Eco Vannkraft"), mot at Eidsiva Energi mottar oppgjør i 

form av aksjer i Hafslund Eco Vannkraft.  

Stange Energi mottar oppgjør i form av aksjer i Eidsiva Energi, som deretter konverteres til aksjer i 

Innlandet Energi Holding AS ("IEH").  

Dette medfører at Hafslund Ecos eierandel (via Hafslund AS ("Hafslund")) i Eidsiva Energi blir mindre 

enn dagens 50 %. Hafslund Eco har imidlertid, i henhold til aksjonæravtalen, rett til å opprettholde en 

eierandel i selskapet (Eidsiva Energi) på 50 %. For å sikre dette gjennomføres det derfor en 

kapitalforhøyelse i Eidsiva Energi, der Hafslund Eco tegner nye aksjer slik at selskapets (Hafslund 

Ecos) eierandel igjen blir 50 %.  

Ovennevnte innebærer at man etter gjennomført transaksjon vil få en organisering som ser slik ut: 
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Det skal deretter foretas en selskapsmessig konsolidering av virksomhet overdratt fra Stange Energi 

og Eidsiva-konsernet.  

Det skal gjennomføres en søsterfusjon hvor Stange Energi Nett fusjoneres inn i Elvia AS ("Elvia").  

Videre skal Stange Energis eierandel på 8 % i Elsikkerhet Norge overdras til Eidsiva Vekst, som 

allerede eier 68 % av aksjene i selskapet. Eidsiva Vekst øker dermed sitt eierskap i Elsikkerhet Norge 

fra 68 % til 76 %.  

Strukturen i Eidsiva Energi etter selskapsmessig konsolidering med virksomhet fra Stange Energi vil 

på denne bakgrunn se slik ut etter gjennomføring (merk at endelige eierprosenter sannsynligvis vil 

avvike noe fra illustrasjonen):  
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3 BESKRIVELSE AV DE INVOLVERTE FORETAKENE  

3.1 Eidsiva-konsernet  

3.1.1 Organisering  

Eidsiva-konsernet er i dag organisert på følgende måte:  

 

En fullstendig oversikt over Eidsiva Energi sine eierinteresser er inntatt som note 28 til Eidsiva Energi 

sitt årsregnskap (se s. 102).   

Organiseringen av Eidsiva Energi er resultatet av en større transaksjon gjennomført i 2019 som 

involverte virksomheten i Eidsiva-konsernet og i Hafslund Eco, der bioenergi-, nett- og 

fibervirksomhet ble lagt til Eidsiva Energi, mens produksjonsvirksomheten ble lagt til Hafslund Eco 

Vannkraft.1 Hafslund Eco Vannkraft eier og drifter, helt eller delvis, 80 vannkraftverk over store deler 

av landet. Hafslund Eco Vannkraft eies 43 % av Eidsiva Energi og 57 % av Hafslund Eco. Hafslund Eco 

har enekontroll over Hafslund Eco Vannkraft. Hafslund Eco er 100 % eid av Oslo kommune.   

Eidsiva Energi eies i dag 50 % av Hafslund, som igjen eies av Hafslund Eco (100 %). De øvrige aksjene i 

Eidsiva Energi eies av IEH med 49,41 % og Åmot kommune med 0,59 %. IEH eies av en rekke 

innlandskommuner samt Innlandet fylkeskommune.  

Eidsiva Energi er underlagt felles kontroll av IEH og Hafslund.  

Eidsiva Energi står for den overordnede eiermessige styringen i konsernet. Selskapet yter 

fellestjenester innen utvalgte fagområder som regnskap, finans, innkjøp, strategi og analyse, IKT, 

digitalisering, HR, HMS, kommunikasjon og eiendomsforvaltning. 

 
1 Se konkurransemelding inngitt av Thommessen og BAHR datert 17. april 2019 vedrørende transaksjonsavtale mellom Hafslund 

E-CO AS og Eidsiva Energi AS om integrasjon og felles eierskap av selskapenes virksomhet innen kraftproduksjon og 

kraftdistribusjon mv.  
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Eidsiva Energi konsernet har virksomhet innen nett, bioenergi og bredbånd, jf. under. Eidsiva Energis 

hovedmål er å gi god, langsiktig avkastning, være en sikker leverandør av strøm og fiber, utvikle 

fornybar energi og bidra til vekst og utvikling. Dette innebærer blant annet å bidra til bærekraftige 

byer og samfunn, og på denne måten være en organisasjon nordmenn forbinder med klimaløsninger 

og elektrifisering.  

Les mer om Eidsiva Energi på eidsiva.no.   

3.1.2 Nett 

Eidsiva Energis heleide datterselskap Elvia er ansvarlig for drift, vedlikehold og utbygging av 

strømnettet i Innlandet, Viken og Oslo. Elvia er et resultat av sammenslåingen av nettselskapene 

Hafslund Nett og Eidsiva Nett i 2019, jf. konkurransemeldingen referert til under punkt 4.1.1.  

Elvias strømnett dekker totalt ca. 50 000 km2, med ca. 65 000 km lengde på nett og kabel. Det er 

både kostbart og komplisert å vedlikeholde strømnettet, og årlig investerer Elvia ca. NOK 2-2,5 

milliarder i strømnettet.   

Elvia har ca. 950,000 kunder i et område med en samlet befolkning på ca. 2 millioner. Total 

energileveranse er 30 TWh. Elvia har 822 ansatte, og har kontorer på Hamar, Skøyen og i 

Kongsvinger.   

Elvia drives i henhold til rammer gitt av offentlige myndigheter, hvor de viktigste er Norges vassdrags- 

og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Denne 

reguleringen omfatter blant annet økonomiske rammer for prissetting og inntekter, krav til drifts- og 

leveringssikkerhet og tekniske normer og retningslinjer.  

Les mer om Elvia på elvia.no.  

3.1.3 Bioenergi  

Eidsiva Energis heleide datterselskap Eidsiva Bioenergi AS ("Eidsiva Bioenergi") er Norges tredje 

største fjernvarmeleverandør, og leverer årlig over 400 GWh fjernvarme. Fjernvarmen leveres via 

egen infrastruktur til privat- og bedriftsmarkedet i utvalgte byer i Innlandet og Viken.  

Eidsiva Bioenergi har over 210 km fjernvarmerør, og ca. 1 500 fjernvarmekunder.  

Les mer om Eidsiva Bioenergi på eidsivabioenergi.no.   

3.1.4 Bredbånd  

Eidsiva Energi eier 90 % av Eidsiva Bredbånd AS ("Eidsiva Bredbånd"). 8 regionale energiselskaper 

har øvrige aksjeposter. Eidsiva Bredbånd leverer bredbånd via egen infrastruktur til privat- og 

bedriftsmarkedet på Østlandet.  
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Eidsiva Bredbånd har samarbeidsavtaler med 12 strømnetteiere for utbygging og fremføring av 

bredbåndsinfrastruktur. Høyhastighets internett er selskapets hovedprodukt. Gjennom en 

distribusjonsavtale med Altibox leverer Eidsiva Bredbånd TV-tjenester til flertallet av 

bredbåndskundene. Selskapet har totalt ca. 86 500 kunder innen offentlig sektor, bedrifts- og 

privatmarkedet, hvorav ca. 78 000 på fiber. 

Eidsiva Fiberinvest AS (heleid datterselskap av Eidsiva Energi) eier bredbåndsinfrastrukturen som er 

bygget i Eidsiva Energis nettområde, og leier ut denne til Eidsiva Bredbånd gjennom en langsiktig 

avtale.  

Les mer om Eidsiva Bredbånd på eidsiva.net.  

3.1.5 Øvrig  

Eidsiva Energi eier 100 % av aksjene i Eidsiva Vekst. Eidsiva Vekst eier, før Transaksjonen 68 % av 

aksjene i Elsikkerhet Norge. Kundene til Elsikkerhet Norge er Det lokale eltilsyn (DLE) hos 

nettselskapene. Elsikkerhet Norge tilbyr leveranse av alle tjenester knyttet til nettselskapets DLE-

funksjon innenfor tilsynsloven og DLE-forskriftens rammer. Elsikkerhet Norge gjør ca. 30 000 tilsyn i 

hjem, hytter og virksomheter hvert år, og har ca. 60 ansatte.  

Les mer om Elsikkerhet Norge på elsikkerhetnorge.no.  

3.2 Stange Energi Nett  

Stange Energi er et energiselskap på Innlandet, og er 100 % eid av Stange kommune. Selskapet er i 

dag organisert på følgende måte:2  

 

Stange Energi Nett er heleid av Stange Energi, som er det lokale nettselskapet i Stange. Stange Energi 

Nett sørger for at ca. 11 800 kunder får levert strøm til boligen og virksomheten sin hver dag. Stange 

 
2 Stange Energi solgte med virkning fra 11.11.2021 Stange Energi AUS.  
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og regionalnettet driftes i henhold til konsesjoner fra NVE. For distribusjonsnettet gir NVE 

områdekonsesjoner til den lokale operatøren. NVE regulerer nettvirksomheten og utsteder årlige 

vedtak der det fastsettes et tak for hvor mye nettvirksomheten kan tjene, såkalt inntektsramme. 

Nettvirksomheten er derfor på alle nivåer regulerte monopoler, både geografisk og med hensyn til 

vederlaget som kan innkreves fra kundene. Det er derfor ikke noen konkurransesituasjon mellom 

nettvirksomhet i ulike områder. 

Elvia drifter regionalnettet i Innlandet, Viken og Oslo, samt distribusjonsnettet i enkelte kommuner i 

disse fylkene. Stange Energi Nett drifter distribusjonsnettet i Stange kommune.  

Partene er på denne bakgrunn ikke konkurrenter, og det foreligger ikke noe horisontalt overlapp 

mellom dem. Det foreligger derfor ingen berørte markeder.  

Som følge av at markedet for nettvirksomhet ikke berøres av foretakssammenslutningen, er det ikke 

nødvendig å oppgi informasjon om Partenes konkurrenter, kunder og leverandører, jf. 

konkurranseloven § 18 a (1) bokstav d. 

6 VERTIKALE RELASJONER  

6.1 Innledning  

Melder har identifisert to vertikale relasjoner mellom Partene. For det første er det en vertikal 

relasjon mellom Elvias drift av regionalnettet i Innlandet og Stange Energi Netts drift av 

distribusjonsnettet i Stange kommune, jf. over.  

For det andre leverer Elsikkerhet Norge, som kontrolleres av Eidsiva Vekst, eltilsynstjenester til 

nettselskaper, herunder Elvia og Stange Energi Nett.  

Partenes nettvirksomhet og markedet for distribusjon av kraft er redegjort for i punkt 5 over. 

Elsikkerhet Norge og markedet for eltilsynstjenester vil redegjøres for i det følgende.  

6.2 Markedet for eltilsynstjenester 

Alle nettselskap er gjennom el-tilsynsloven (LOV-1929-05-24-4) pålagt å utføre kontroll med anlegg 

knyttet til eget nett, i tillegg til å levere elsikkerhetsinformasjon i forskjellige sammenhenger. 

Tjenestene utøves etter retningslinjer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), og 

formålet er å redusere skader og ulykker forårsaket av elektrisistet. Ansvaret for disse lovpålagte 

oppgavene skal ligge i nettselskapets DLE-avdeling (Det lokale eltilsyn). El-tilsynsloven beskriver hvilke 

oppgaver som kun kan utføres av netteiers DLE, knyttet til myndighetsrollen, og hvilke 

kontrolloppgaver sakkyndige selskap kan utføre på vegne av netteiers DLE. Forskrift gitt i medhold av 

loven (FOR-2007-06-29-830) legger klare begrensninger for slike sakkyndige selskap. Disse kan ikke 

selge de samme tjenestene kommersielt, levere andre tjenester knyttet til elektrobransjen eller ha 

eierinteresser i selskap knyttet til elektrobransjen. Dette for å sikre at eltilsyn utøves på en uavhengig 

og betryggende måte. Markedet for sakkyndige selskap består derfor kun av nettselskaper.  
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9 AVTALEN OM FORETAKSSAMMENSLUTNINGEN MED BILAG  

Vedlegg 1: Transaksjonsavtalen med vedlegg  

 

Transaksjonsavtalen med vedlegg er å betrakte som forretningshemmeligheter.  

10 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 

Årsrapport og årsregnskap for siste regnskapsår (2020) for Eidsiva Energi, Stange Energi Nett, Elvia og 

Elsikkerhet Norge er inntatt som hhv. vedlegg 2, 3, 4 og 5 til denne meldingen.10 

Vedlegg 2: Eidsiva Energi AS – Årsrapport og årsregnskap for 2020  

Vedlegg 3: Stange Energi Nett AS – Årsrapport og årsregnskap for 2020  

Vedlegg 4: Elvia AS – Årsrapport og årsregnskap for 2020  

Vedlegg 5: Elsikkerhet Norge AS – Årsrapport og årsregnskap for 2020 

11 KONFIDENSIALITET 

Denne meldingen inneholder forretningshemmeligheter, jf. konkurranseloven § 18 b. 

Forretningshemmeligheter er markert i meldingen. Begrunnelse for unntak fra offentlighet samt et 

forslag til offentlig versjon av meldingen er vedlagt som hhv. vedlegg 6 og 7.   

Vedlegg 6:  Begrunnelse for anmodning om unntak fra offentlighet 

Vedlegg 7:  Forslag til offentlig versjon av meldingen 

 

12 AVSLUTTENDE BEMERKNINGER 

Melder anser at Transaksjonen ikke vil ha noen negativ virkning på konkurransen. Vi ber om å bli 

kontaktet dersom det skulle være spørsmål til meldingen. Dersom Konkurransetilsynet mottar 

innsynsbegjæringer i meldingen eller andre dokumenter i saken, ber vi om å bli underrettet. 

*** 

Med vennlig hilsen 

Advokatfirmaet Thommessen AS 

 

 

 

Elen Ingrid Cornelia Botten 

Advokatfullmektig 

 
10 Årsrapport og årsregnskap for 2021 er ikke klart. Vi har imidlertid oppgitt omsetning og driftsresultat med utgangspunkt i 2021-

tallene (jf. punkt 5 over), da dette var klart på tidspunkt for inngivelse av melding.   


