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Notat - Øvre Eiker Energi AS - oversikt over dokumenter i 
salgsprosessen 
 
 
 
Overordnet informasjon om salgsprosessen 
 
Kommunestyret i Øvre Eiker har vedtatt å starte en salgsprosess som omfatter hele Øvre Eiker 
Energi-konsernet. Bakgrunnen er et tydelig behov for kapital til å finansiere nødvendige 
investeringer i kommunen. Selve salgsprosessen har pågått siden sommeren 2017 og det har 
kommet inn flere bud. Verdi til kommunen ved et salg er ca. 500 mill. Konsernets årsresultat var 
i 2016 5,0 mill.kr. Forventet resultat i 2017 er 2,8 mill.kr før skatt og budsjett for 2018 er 3,6 
mill.kr før skatt. 

Kommunestyret har delegert oppfølging av salgsprosessen i Øvre Eiker Energi til Eierutvalget. 
Eierutvalget har vært løpende orientert og har lagt føringer for prosessen.  

I forbindelse med at Kommunestyret i løpet av 1. kvartal 2018 skal ta stilling til en endelig 
anbefaling fra styret i Øvre Eiker Energi, gjøres all vesentlig informasjon vedrørende 
salgsprosessen tilgjengelig for Kommunestyret. En del av denne informasjonen har tidligere 
vært forbeholdt Eierutvalget. Dette er en viktig og krevende sak, og det anbefales at 
representantene setter seg godt inn i alt relevant materiale. 

I forbindelse med salgsprosessen har det vært engasjert flere rådgivningsmiljøer, herunder DHT 
Corporate Services AS, Kvale Advokatfirma DA, Adapt Consulting AS og Hjort Advokatfirma DA. 

 
Offentliggjøring av informasjon 

Det er fremmet ønske om økt offentlig innsikt i salgsprosessen i Øvre Eiker Energi. Dette ønsker 
kommunen å imøtekomme, og ettersom salgsprosessen nå har kommet så langt, kan vesentlige 
dokumenter og presentasjoner knyttet til salgsprosessen gjøres offentlig tilgjengelig.  
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Salgsprosessen pågår fremdeles, og det er derfor utvalgt informasjon som ikke kan 
offentliggjøres. Slik informasjon er skjult i det i materialet som offentliggjøres og 
enkeltdokumenter er derfor ikke offentliggjort.   
Spesifikt er dette: 

 selgers vurderinger som budgivere ikke skal ha innsikt i 
 informasjon om hvem som har vært budgivere 
 innsikt i dialog med budgivere 
 detaljert informasjon om bud og verdier på ulike forretningsområder 
 intensjonsavtale mellom Øvre Eiker kommune og Ringeriks-Kraft AS 

 
All overnevnt informasjon er gitt til Eierutvalget og delvis også til Kommunestyret, og vil 
fremdeles være underlagt den erklæringen om konfidensialitet som representantene i 
Kommunestyret har akseptert. 
 
Investorpresentasjon med detaljert ikke-offentlig informasjon om Øvre Eiker Energi-konsernet 
er det, i tråd med vanlig praksis i denne typen saker, valgt å ikke gjøre offentlig tilgjengelig. 
Dokumentet er imidlertid gjort tilgjengelig for representantene i Kommunestyret. 
 
Oversikt over dokumenter som gjøres offentlig tilgjengelig 

1. Spørsmål og svar til salgsprosessen i Øvre Eiker Energi 
2. Oppsummering av presentasjoner fra Adapt Consulting og DHT Corporate Services til 

Kommunestyret 22.januar 2018 
3. Presentasjon fra Adapt Consulting til Kommunestyret 22.januar 2018 
4. Presentasjon fra DHT til Kommunestyret 22.januar 2018 
5. Orientering til Kommunestyret 13.desember 2017 
6. Presentasjon fra DHT til Eierutvalget 13.desember 2017 
7. Presentasjon fra Kvale Advokatfirma til Eierutvalget 15.november 2017 
8. Presentasjon fra DHT til Eierutvalget 15. november 2017 
9. Presentasjon fra DHT til Eierutvalget 28.september 2017 
10. Presentasjon fra DHT til Eierutvalget 8.juni 2017 
11. Utredning fra DHT datert 12.mai 2017 
12. intensjonsavtale mellom Øvre Eiker kommune og Ringeriks-Kraft AS 

 
Beskrivelse av de ulike dokumentene 

 
1. Spørsmål og svar til salgsprosessen i Øvre Eiker Energi 

Dokumentet oppsummerer mange av spørsmålene som er fremkommet under 
salgsprosessen, både i media og i den politiske behandlingen. Dokumentet er 
utarbeidet av Øvre Eiker Energi og Ringeriks-Kraft. For spørsmålene som gjelder 
Ringeriks-Kraft er det altså Ringeriks-Kraft sine svar som fremkommer 

 
2. Oppsummering av presentasjoner fra Adapt Consulting og DHT Corporate Services til 

Kommunestyret 22.januar 2018 
Oppsummeringen er utarbeidet av DHT Corporate Services. 

 
3. Presentasjon fra Adapt Consulting til Kommunestyret 22.januar 2017 

Materialet er utarbeidet til informasjonsmøte for representantene i kommunestyret. 



 

Tema: Sentrale vurderinger knyttet til salg, utviklingstrekk i kraftsektoren og forventet 
utvikling for virksomhetsområdene i Øvre Eiker Energi 
 

4. Presentasjon fra DHT til Kommunestyret 22.januar 2018 
Materialet er utarbeidet til informasjonsmøte for representantene i kommunestyret. 
Tema: Salgsprosessen, kommunen som eier og konsekvenser ved salg. Enkelte bilder 
som er mindre relevante og primært gir bakgrunnsinformasjon er flyttet bakerst i 
presentasjonen som vedlegg. Noen av de muntlige kommentarene fra gjennomgangen 
for Kommunestyret er også innarbeidet i materialet 
 

5. Orientering til Kommunestyret 13.desember 2017 
Notat som ble framlagt for representantene i Kommunestyret 13.desember. Notatet gir 
en kort oppsummering av salgsprosessen. 
 

6. Presentasjon fra DHT til Eierutvalget 13. desember 2017 
Presentasjonen oppsummer de indikative budene som også inkluderer kraftproduksjon. 
Her er det mye av materialet som er skjult. De mottatte budene er gitt under 
forutsetning om konfidensiell behandling, og vurderingen av ulike bud er sensitiv i 
forhold til at salgsprossen fremdeles pågår. 
 

7. Presentasjon fra Kvale Advokatfirma til Eierutvalget 15.november 2017 
Materialet er utarbeidet som grunnlag for eierseminar i Eierutvalget 15.november 
2017. 
Tema: status i forhold til vedtakene i prosessen og vurderinger rundt 
transaksjonsmodell og oppgjørsform.   
 

8. Presentasjon fra DHT til Eierutvalget 15. november 2017 
Materialet er utarbeidet som grunnlag for eierseminar i Eierutvalget 15.november 
2017. 
Tema: Kraftbransjen, kommunen som eier, transaksjonsmodell og oppgjørsform, bud 
og budgivere, samt videre beslutningsprosess.  
 

9. Presentasjon fra DHT til Eierutvalget 28.september 2017 
Presentasjonen oppsummer de indikative budene på nett, strøm og fiber. Her er det 
mye av materialet som er skjult. De mottatte budene er gitt under forutsetning om 
konfidensiell behandling, og vurderingen av ulike bud er sensitiv i forhold til at 
salgsprossen fremdeles pågår. 
 

10. Presentasjon til Eierutvalget 8.juni 2017 
DHTs presentasjon til Eierutvalget inneholder oppsummering og konklusjoner fra 
utredningen og anbefaling til kommunen. 

 
11. Utredning fra DHT datert 12.mai 2017 

Utredningen er utarbeidet for Kommunestyret som beslutningsgrunnlag for å vurdere 
ulike strategiske alternativer og strukturer for transaksjon, herunder salg, delsalg og 
fusjon. 

 
12. intensjonsavtale mellom Øvre Eiker kommune og Ringeriks-Kraft AS 



 

Hele avtaleteksten er vedlagt, men det er skjult informasjon i avtalens kapittel 2.1, 
4.3 og 6.1. Den skjulte informasjonen knytter seg til detaljert kjøpesum, sensitive 
opplysninger rundt forretningsdrift og sensitive forhold rundt eksklusivitet. Vi håper 
på forståelse for at denne informasjonen holdes skjult så lenge salgsprosessen er 
aktiv og det pågår forhandlinger. Vedlegg 1-3 er også holdt utenfor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
1 Spørsmål og svar til salgsprosessen i Øvre eiker Energi 
2 Oppsummering presentasjoner Adapt Consulting og DHT Corporate Services 22.januar 

2018 
3 Presentasjon fra Adapt Consulting 22.januar 2018 
4 Presentasjon fra DHT 22.januar 2018 
5 Orientering til Kommunestyret 13.desember 2017 
6 Presentasjon fra DHT til Eierutvalget 13.desember 2017 
7 Presentasjon fra Kvale Adv.firma til Eierutvalget 13.desember 
8 Presentasjon fra DHT til Eierutvalget 15.november 2017 
9 Presentasjon fra DHT til Eierutvalget 28.september 2017 
10 Presentasjon fra DHT til Eierutvalget 8.juni 2017 
11 Utredning fra DHT datert 12.mai 2017 
12 Intensjonsavtale mellom Øvre Eiker kommune og Ringeriks-Kraft AS 
 
 
 
 
 


