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Kommunestyremøte som var berammet til 26.3.20 er utsatt på ubestemt tid, derfor nyttes
kommunelovens §11-8 til å behandle tre saker i formannskapet som hastesaker.
Delegasjonsreglementet i Indre Fosen kommune viser til denne paragrafen under kapittel 3
«Delegering til formannskapet». Under pkt 3.2, andre kulepunkt, vises det til «hasteparagrafen»
som gir formannskapet myndighet til å fatte endelig vedtak som skulle vært gjort av et annet
organ.

Orienteringssaker:
-

Koronasituasjonen v/ ordfører og kommunedirektør
Foreløpig regnskapsrapport v/ Ørjan Dahl

Drøftingssaker:
- Veiutbedring Langseter – Hasselvika. Muligheter for utfylling Vikingbase. Kommunens
engasjement. Innledning v/ Tore Solli
- Samfunnsutvikling. Innledning fra gruppene:
o interkommunalt arbeid
o samferdsel og infrastruktur
o næringskraft og bolyst
Saksbehandling:
Se sakskart.
Info ordfører / kommunedirektør
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Saksnr
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Sakstittel
Fallrettigheter Osaelva
Trondheim Havn IKS - ny selskapsavtale
Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll 2020
Tilrettelegging for utbedring av fylkesveg 718 og
videreutvikling av Vikingbase som næringsareal
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Saksbehandler: Ørjan Dahl
Arkivsak: 2020/732
Dato: 29.01.2020

Fallrettigheter Osaelva
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til avtale om leie av fallrettigheter mv med Osaelva
Kraftverk AS.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 06.02.2020

Behandling:

Sigurd Saue (SV) fremmet forslag om å utsette saken.

Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 36 mot 1 stemme.
Den som stemte imot: Erling Kristian Pedersen (SP).

Endelig vedtak:

Saken utsettes.
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Oppsummering:
Osaelva Kraftverk AS inngikk i 2018 en avtale med Ørland, Indre Fosen og Bjugn kommuner
en leieavtale for fallrettigheter som kommunene besitter i Osaelva i Indre Fosen [Vedlegg 1].
På avtaletidspunktet var Osaelva Kraftverk eid av FosenKraft AS (50%) og TrønderEnergi
AS (50%).
Siden avtalen ble inngått har TrønderEnergi AS solgt sin andel i Osaelva Kraftverk til OBOS
Energi AS. OBOS Energi AS ønsker å reforhandle avtalen og har overlevert forslag til ny
avtale [Vedlegg 2].
Fallrettighetene fordeles med følgende eierandel:
Indre Fosen kommune:
37,5%
Nye Ørland kommune:
62,5%

Vurdering
De to avtalene har flere, om ikke likelydende, lignende betingelser som for eksempel
varighet, ansvarsforhold om grunnforhold og tvistehåndtering. Den viktigste forskjellen er
muligens at den foreslåtte avtalen ikke åpner for deling av et eventuelt overskudd over 8%
mellom falleier og aksjonærer. En annen viktig forskjell er at, i den nåværende avtalen, så
går fallrettighetene tilbake til falleier etter endt leieperiode (80 år). I den foreslåtte avtalen får
falleier mulighet til å kjøpe 100% av aksjene.
Det er som nevnt over en del forskjeller mellom nåværende og foreslått avtale, men det som
kommunestyret må ta stilling til er innholdet i den nye avtalen da den nåværende er
irrelevant hvis det ikke bygges et kraftverk.
Det er vanskelig å spå om strømproduksjonen ved kraftverket -- som bl.a. kommer an på
årlig regnfall. Og, det er vanskelig å spå om kraftprisene -- som kommer an på felles
kraftmarked for de nordiske og baltiske landene (Nord Pool) som er forbundet med det
europeiske kraftmarkedet (som handles på Nasdaq). Norsk Kraft AS, som er en finansiell
rådgiver innen vann- og vindkraft, har estimert årlig fallrettsleie for avtaleperioden mellom kr
300.000 i 2022 til kr 1.800.000 i 2098 [Vedlegg 3, side 17]. Eiendomsskatt for Indre Fosen
kommune er estimert til 388.000 i første år (synkende). Det opplyses at Norsk Kraft AS er
engasjert av OBOS Energi og ikke av kommunen.
Ny aksjonær i Osaelva Kraftverk AS, OBOS Energi, ønsker sammen med FosenKraft Energi
AS å utvikle fallet i Osaelva ved å bygge et småskalavannkraftverk. Målet med å utvikle
vannkraftressurser er å gjøre OBOS-konsernet selvforsynt med fornybar strøm. OBOS
Energi har 10 kraftverk i drift og 6 i byggefase. For Osaelva estimeres det at det behøves
rundt kr 57 millioner for en midlere årsproduksjon på rundt 11,7 GWh (noe som tilsvarer
energiforbruket til om lag 585 husstander).
Vi vet at det er gitt konsesjon til utbygging av Osaelva kraftverk; en konsesjon som er
forlenget til 11.02.2024. Det er også trolig at Osaelva kraftverk kommer inn under en
overgangsordning (for konsesjoner gitt før 01.07.2018) som sier at kraftverk i drift før
01.07.2022 unngår nye regler vedrørende anleggsbidrag. Dette gjør ifølge Norsk Kraft AS
prosjektet mer realistisk.
Det vi også vet er at kommunen har innehatt fallrettighetene i over 100 år; rettighetene er
beskrevet i diverse kjøpekontrakter fra sommeren/høsten 1916 og skylddelingsforretning av
18. desember 1916. Og vi vet at uten kraftverk tilfaller det kommunen ingen fallrettsleie.
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Fosenkraft Energi AS eier 50% av aksjene i Osaelva Kraftverk AS. Fosenkraft Energi er
100% eid av Fosenkraft AS hvor Indre Fosen kommune eier 20% av aksjene. Et nytt
kraftverk kan bety økte inntekter for selskapet, og det kan bety bedre ressursutnyttelse ved
at Fosenkraft kan få muligheten til drifte det nye anlegget. Selv om dette momentet ikke er
direkte relevant da FosenKraft, som andre aksjeselskap kan skifte eiere, kan det, i hvert fall
med dagens eierstruktur, sees på som en potensiell, dog indirekte, fordel for kommunen.
Olje og energidepartementet opprettholdt NVEs vedtak om å gi konsesjon til Osaelva
kraftverk. Departementet mener at en utbygging i tråd med NVEs fastsatte konsesjonsvilkår
vil gi akseptable konsekvenser for laks, sjøørett, ål og andre berørt interesser.
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/konsesjon-til-osaelva-kraftverk-i-rissa-/id751002/
Det er administrasjonens vurdering at man bør godkjenne den nye avtalen og dermed
realisere fallrettleien og å være med på å bidra til produksjon av fornybar energi.

Vedlegg
1

Vedlegg 1- dagens avtale

2

Vedlegg 2 - Forslag til ny avtale
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Vedlegg 3 - Osaelvas presentasjon fra Norsk Kraft AS
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Avtale om leie av fallrettigheter
Eierne av qnr. 160, bnr. 8 i Indre Fosen kommune:
Ørland kommune, org. nr. 964 982 686
Indre Fosen kommune, org. nr. 944 305 483
Bjugn kommune, org. nr. 944 422 315,
heretter benevnt "FalIeierne", og
Osaelva kraftverk AS, orq. nr. 988 650 234,
heretter benevnt "Kraftverket"
har i dag inngått følgende avtale (heretter benevnt "AvtaIen"):

1. Bakgrunn for avtalen:
Fallrettighetene i Osaelva er utskilt som egen eiendom - gnr. 160, bnr. 8 i Indre Fosen
kommune. Falleiendommen eies i fellesskap av kommunene Ørland (50 %), Indre Fosen
(37,5 %) og Bjugn (12,5 %). NVE har i brev av 12.12.2012 gitt Kraftverket tillatelse til
bygging og drift av Osaelva kraftverk. Tillatelsen er etter klage stadfestet av OED den
11.2.2014. NVE har i brev av 17.12.2015 gitt Osaelva Kraftverk AS tillatelse til å bygge
kraftverket uten regulering av Ytre Osavatn.

2. Avtalens gjenstand:
Kraftverket leier av Falleierne alle rettigheter som tilligger eiendommen Osaelven, gnr.
160, bnr. 8 i tidligere Rissa kommune. Rettighetene er beskrevet i diverse
kjøpekontrakter fra sommeren/høsten 1916 og skylddelingsforretning av 18. desember
1916.
Falleierne har selv aldri utøvd de rettigheter avtalen omhandler, men kjenner ikke til at
rettighetene har vært omtvistet. Eventuelle tvister knyttet til rettighetene må håndteres av
Kraftverket- uten ansvar for Falleierne.
Falleierne påtar seg intet ansvar knyttet til rettighetene hva angår grunnforhold m. v.
Ut over de rettigheter som følger av avtalen er Kraftverket ansvarlig for å erverve for
egen regning eventuelle ytterligere rettigheter som er nødvendige for å utnytte
vannkraften.

3. Avtalens varighet:
Avtalen varer fra signering og i 40 år fra kraftverket er satt i drift.
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4. Forlengelse:
Senest ett år før Avtalens utløp kan Kraftverket kreve denne avtalen forlenget en gang.
Manglende krav om forlengelse innen fristen innebærer at avtalen opphører ved ordinært
utløp.
Forlengelsen skal skje på de samme vilkår, men med følgende unntak:
-ny avtaleperiode skal løpe i 40 år fra utløpet av nærværende avtale, uten rett til
ytterligere forlengelse
-vederlagene fastsatt i pkt. 6.1 i denne avtalen kan ved forlengelsen kreves reforhandlet
av begge parter. Krav om forhandling må fremmes før ordinært utløp av avtalen. Dersom
partene ikke - innen ordinært utløp av avtalen - kommer over ens om vederlaget skal
dette fastsettes ved skjønn, jfr. skjønnsprosessloven § 4 og hvor erstatningen (i dette
tilfellet vederlaget for fallrettighetene) skal gis et tillegg i tråd med vannressursloven § 51
-fortiden 25 %.

5. Overdragelse:
Kraftverket har rett til å overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen til andre selskaper
der Kraftverket direkte eller indirekte har eierandeler. Tilsvarende gjelder i forbindelse
med intern omorganisering hos Kraftverket, endring av Selskapsform og overføring til
selskap eid av Kraftverkets eiere.
Overdragelse av Kraftverkets rettigheter og plikter etter Avtalen til andre aktører enn de
som er nevnt i første avsnitt forutsetter Falleiernes samtykke. Samtykke kan bare nektes
dersom det foreligger saklig grunn for dette.
Overdragelse av 50% eller mer av aksjene i Kraftverket regnes som overdragelse av
rettighetene og krever samtykke fra Falleierne. Samtykke kan bare nektes dersom det
foreligger saklig grunn for dette. Samtykke er ikke nødvendig ved salg til andre selskaper
der Kraftverket direkte eller indirekte har eierandeler.
Ved delsalg av mindre andeler av aksjene enn 50% vil salg av de aksjer som til slutt
utgjør eller overstiger 50% betinge samtykke som nevnt.
Ved overdragelse av rettigheter eller aksjer har Kraftselskapet under enhver
omstendighet selv ansvar for å ivareta forholdet til nødvendige tillatelser/konsesjoner.

6. Vederlag for fallrettighetene:
6.1.
Falleie:
Vederlaget for fallrettighetene følger en kombinasjon av prinsippene for netto- og
bruttoberegning slik:
6.1.1 Vederlaget baseres primært på en prosentsats av årlig produksjonsverdi i Osaelva
kraftverk. Prosentsatsen settes til 5%.
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Produksjonsverdien beregnes ut ifra årlig produksjon multiplisert med summen av spot
pris (på Nord Pool Spot) og tillegget for el-sertifikater. Dette vederlaget utbetales til
Falleierne uavhengig av om Kraftverket går med over- eller underskudd, men vil ikke
gjøres gjeldende 1. driftsår.
Overnevnte vederlag forfaller til betaling innen utløpet av januar det påfølgende år og
skal betales direkte til den enkelte av Falleierne, fordelt i samsvar med den eierandel
som går frem av pkt. 1. Eventuell mva. kommer i tillegg til beløpet.
6.1.2 Når Kraftverkets aksjonærer oppnår en gjennomsnittlig årlig avkastning på den
egenkapital Kraftverkets aksjonærer det enkelte år har skutt inn i Kraftselskapet på mer
enn 8% - målt over en rullerende periode på 3 år tilbake - skal overskudd deles mellom
aksjonærene og Falleierne i forholdet 50/50. Det enkelte år skal man altså se tilbake på
de siste tre år. Overstiger gjennomsnittlig overskudd 8 % i perioden skal halvparten av
det overskytende overskudd utbetales direkte til den enkelte av Falleierne, fordelt i
samsvar med den eierandel som går frem av pkt. 1. Tilleggsleien skal betales innen 14
dager etter avsluttet årsregnskap.
Den første perioden andelen av overskudd skal beregnes er avtalt til fem år, ikke tre. Det
første året i perioden er lik det første driftsåret for kraftverket. Etter den første femårsperioden og senere skal overskuddet beregnes over en tre-årsperiode slik: etter det 6.
driftsåret går årene 4, 5 og 6 inn i beregningen. Etter det 7. driftsåret går årene 5, 6 og 7
inn i beregningen osv.
For denne tilleggsleien skal følgende betingelser/forutsetninger gjelde:
-

-

-

6.2.

Med overskudd menes regnskapsmessig overskudd etter skatt.
Dersom en eller flere av Kraftselskapets aksjonærer har gått inn med lån i
Kraftselskapet skal overskuddet beregnes med lånerente/betingelser på vanlige
markedsmessige vilkår, uavhengig av det som måtte være avtalt.
Dersom det er inngått avtaler mellom Kraftselskapet og en eller flere av
Kraftselskapets aksjonærer skal overskuddet beregnes ut fra vanlig markedsmessige
betingelser for slike avtaler, uavhengig av hvilke betingelser som måtte være avtalt.
Med Kraftselskapets aksjonærer nevnt i andre og tredje strekpunkt over, menes også
selskap i samme konsern som Kraftselskapet eller samme konsern som
Kraftselskapets aksjonærer, og dessuten til nærstående til Kraftselskapet og
Kraftselskapets aksjonærer.

Samlet vederlag:

Falleiernes vederlag fastlagt etter bestemmelsene i dette punkt utgjør den samlede og
fulle godtgjørelse til Falleierne.
Det er en forutsetning for vederlaget at 100 % av fallrettighetene omfattes av Avtalen.
Dersom det viser seg at andre fysiske eller juridiske personer enn de som er gjort til part i
Avtalen eier hele eller deler av Fallrettighetene, skal vederlaget etter Avtalen nedjusteres
basert på vedkommendes eierandel. Eventuelt for høyt betalt vederlag de to foregående
år kan kreves tilbakebetalt.
Ved fastsettelsen av vederlaget er det tatt hensyn til:

8

4
-

Tillegg på 25 % etter vannressursloven § 51 annet ledd.

-

Skjønnsmessig tillegg som kompensasjon for ressursbesparelse ved at minnelig
løsning kom istand.

6.3.

skattemessige

forhold:

Partene er selv ansvarlig for alle nåværende og fremtidige skatter og avgifter mv,
herunder endringer i disse, som påløper for den enkelte part i forhold til gjennomføringen
av Avtalen.
6.4.

Forsinket betaling:

Ved forsinket betaling i henhold til forpliktelser etter Avtalen, påløper renter etter
forsinkelsesrenteloven.
6.5.

Rett til à fragå avtalen:

Kraftverket kan på ethvert tidspunkt, fram til byggestart, avslutte planene om bygging av
Osaelva kraftverk og fragå Avtalen.
Falleierne kan fragå avtalen dersom kraftverket oversitter de frister med eventuelle
tilleggsfrister for byggestart som konsesjonsmyndigheten setter.

7. Avslutning

av avtaleforholdet

Ved utløpet av avtalen og ved permanent nedleggelse av Osaelva kraftverk opphører
avtaleforholdet og fallrettighetene går vederlagsfritt tilbake til Falleierne. Kraftverket har
ansvaret for alle omkostninger og pålegg i samband med opphør av
avtalen/nedleggelsen. Det samme gjelder for eventuelle pålegg og/eller krav som måtte
bli rettet mot Falleierne fra offentlige myndigheter eller andre.

8. Mislighold:
Ved mislighold av Avtalen, gjelder norsk retts alminnelige bestemmelser.

9. Tinglysing

og pantsettelse:

Avtalen skal tinglyses på Falleiernes eiendom, gnr. 160, bnr. 8. Falleierne plikter å yte
nødvendig bistand til dette. Kraftverket dekker omkostningene med tinglysingen.
Kraftverket har rett til å pantsette rettigheter etter Avtalen uten forutgående samtykke fra
Falleierne.

10. Tvister:
Eventuelle tvister Partene imellom skal forsøkes løst ved forhandlinger. Lykkes ikke
dette, skal tvisten løses ved de alminnelige domstoler. Partene vedtar Sør-Trøndelag
tingrett som verneting.
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Trondheim/Ørland/lndre

Fosen/Bjugn, den 08/06

2018

f.

For Osaelva Kraftverk AS
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For Bjugn kommune
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Avtalen utstedes i 4 eksemplar - ett til hver av Partene.
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Ordfører

AVTALE
om leie av fallrettigheter mv

Mellom

Kommune

Gnr

Bnr

Indre Fosen

160

8

Indre Fosen

160

8

Falleier

Org. Nr

Andel fall

Ørland kommune

921 806 027

62,5 %

Indre Fosen kommune

944 305 483

37,5 %

(heretter enkeltvis og i felleskap benevnt ”Falleier”)
og
Osaelva Kraftverk AS org. nr. 988 650 234 (heretter benevnt ”Leietaker”)
(heretter i fellesskap benevnt ”Partene”) er det i dag inngått følgende avtale (”Avtalen”):
1

INNLEDNING

Denne Avtalen gjelder leie av fallrett i Osaelva i Indre Fosen kommune for å bygge Osaelva
Kraftverk, som beskrevet i konsesjonssøknad til NVE med tilhørende Vassdragskonsesjon. NVE
har i brev datert 12. desember 2012 gitt kraftverket tillatelse til bygging og drift av Osaelva
kraftverk. Tillatelsen er etter klage stadfestet av OED den 11. februar 2014. NVE har i brev av
17. desember 2015 gitt Osaelva Kraftverk AS tillatelse til å bygge kraftverket uten regulering
av Ytre Osavatn.
Fallrettighetene i Osaelva er utskilt som egen eiendom gnr/bnr 160/8 i Indre Fosen kommune
(«Fallrettighetene»). Fallrettighetene er beskrevet i diverse kjøpekontrakter fra sommeren
/ høsten 1916 og skylddelingsforretning av 18. desember 1916. Falleier har selv aldri utøvd de
rettigheter Avtalen omhandler, men kjenner ikke til at Fallrettighetene har vært omtvistet.
Eventuelle tvister knyttet til rettighetene må håndteres av Leietaker – uten ansvar for Falleier.
Med mindre noe annet fremgår i denne Avtale påtar Falleier intet ansvar knyttet til
fallrettighetene. Dersom det skulle vise seg at mulige tredjemenn har fallrett på den aktuelle
strekning, gjelder pkt 6.5, 2. ledd.
Avtalen gir Leietaker rett til å leie Fallrettighetene, samt til å bygge og drive Osaelva Kraftverk
(”Kraftverket”) på Falleiers eiendom i Indre Fosen kommune (”Falleiers Eiendom”) som
nærmere angitt i tabellen over.
Med Kraftverk i denne Avtale menes Osaelva kraftverk. Eventuelle andre kraftverk som
organiseres i samme aksjeselskap som Osaelva kraftverk reguleres i separate avtaler, se
nærmere punkt 3 under. Falleiers rettigheter i Avtalen gjelder Kraftverket (Osaelva) og ikke
eventuelle andre kraftverk som organiseres i samme aksjeselskap.
Denne Avtalen erstatter tidligere inngåtte fallrettsavtale mellom Partene datert 8. juni 2018.
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RETT TIL UTNYTTELSE AV FALLRETTIGHETENE OG BYGGING OG DRIFT AV
KRAFTVERK

Falleier gir Leietaker rett til utnyttelse av Fallrettighetene samt til bygging og drift av
Kraftverket med de virkninger dette vil ha for Falleiers Eiendom.
Leietakers rett etter denne Avtale omfatter alle nødvendige rettigheter på Falleiers Eiendom,
til utbygging, drift, vedlikehold og rehabilitering av Kraftverket, veier og linjer, herunder, der
relevant, arealer for inntak, dam, vannvei, fri bruk av eksisterende veier og grunn til
etablering av nye veier. Retten omfatter også rett til oppdemming i forbindelse med inntak,
samt rett til å lede vannet ut av sitt leie i rør, tunnel eller liknende, med de følger dette kan få
for vassdraget.
Falleier skal, der hvor dette er mulig, stille nødvendige tomtearealer tilgjengelig for etablering
av kraftstasjon, inntak, rørgate, kraftlinje, m.m. nødvendig for å bygge og drifte Kraftverket.
Leietaker bærer alle kostnader ved å etablere nødvendig kommunale godkjennelser og
konsesjoner, men Partene er i fellesskap ansvarlig for slik gjennomføring. Leietaker er
imidlertid kjent med at tomter til kraftstasjon og inntaksdam, tomtearealer til rørgate og
kraftlinje, tomteareal til riggplass og adkomstveier helt eller delvis ligger på tredjeparters
grunneiendommer, og Leietaker er selv ansvarlig for å inngå nødvendige avtaler også med
disse for etablering og drift av Kraftverket.
3

PROSJEKTERING, KONSESJONSSØKNADER, BYGGING, DRIFT MV

Leietaker gjennomfører og bekoster planlegging, bygging og drift av Kraftverket med alle
nødvendige anlegg og installasjoner. Det betales ikke vederlag utover det som fremgår av pkt
6.
Kraftverket organiseres som et eget aksjeselskap, Osaelva Kraftverk AS, alternativt kan
Kraftverket organiseres i et aksjeselskap felles med andre kraftverk.
Der relevant kan Leietaker benytte eventuelle utgravde masser på Falleiers Eiendom i
forbindelse med at nettanlegg, veier, inntak, rørgate og kraftstasjonstomt etableres. Eventuelt
uttak av sand, grus, tetnings- eller fyllmasser på Falleiers Eiendom for bruk relatert til bygging
og drift av Kraftverket utover dette krever egen avtale med Falleier. Falleier er positiv til slikt
uttak.
Ved eventuell skogrydding og uttak av skogvirke fra Falleiers Eiendom i forbindelse med
utbyggingen, skal Falleier ha rett til å overta skogsvirket vederlagsfritt.
Falleier kan kreve å bli informert om og bli konsultert dersom Kraftverket plasseres på
Falleiers Eiendom, samt valg av tekniske løsninger i forbindelse med bygging og drift av dette.
Falleier har likevel ikke rett til å pålegge Leietaker å velge en nærmere bestemt løsning.
Der relevant skal Leietaker ha rett til å etablere nye veier på Falleiers Eiendom nødvendig for
å etablere og drifte Kraftverket. Eventuelle nye veier til inntak og kraftstasjon skal i så fall
bekostes av Leietaker. Leietaker skal ha fri bruksrett til eventuelle eksisterende og nye veier
på Falleiers Eiendom, denne retten skal eventuelt kunne tinglyses. Slike veier skal i så fall
være i minst like god stand etter utbygging som før utbygging startet. For veier (eksisterende
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og nye på Falleiers Eiendom) skal Leietaker delta i vedlikehold, brøyting og lignende etter
forholdsmessig bruk.
Leietaker skal være eier av Kraftverket og tilhørende installasjoner.
Leietaker skal være ansvarlig for omsetning av kraften som produseres i Kraftverket. Kraften
skal omsettes til markedsmessige vilkår.
4

FRISTER, BORTFALL

Gitt for Leietaker
•

tilfredsstillende vilkår for nettilknytning mot TrønderEnergi Nett,

•

tilfredsstillende utbyggingskostnader for Kraftverket, og

•

tilgjengelig borekapasitet på for Leietaker tilfredsstillende vilkår,

vil Leietaker iverksette detaljprosjektering av Kraftverket.
Dersom utbygging ikke er besluttet igangsatt innen 24 måneder etter at alle offentlige
tillatelser foreligger, herunder godkjente detaljplaner og inngått nettilknytningsavtale, kan
hver av Partene med 30 dagers varsel si opp Avtalen uten at Partene kan gjøre krav gjeldende
mot hverandre. Dersom Avtalen har opphørt, kan Falleier velge å overta utarbeidet materiell
samt vassdragskonsesjon mot dekning av påløpte kostnader.
5

FESTEKONTRAKTER

Der arealer til inntaksdam og/eller kraftstasjon ikke er regulert gjennom avtale med
tredjeparter og det er tilgjengelig areal på Falleiers Eiendom, kan Leietaker kreve at det fra
Falleiers Eiendom utskilles tomt til inntaksdam og/eller kraftstasjon, og at det inngås
festekontrakt for disse. Festekontrakten(e) skal i så fall være uoppsigelig fra Falleiers side.
Eierskapet til festekontrakten(e) skal følge Leietaker. Tomtene skal bortfestes fri for
pengeheftelser.
På Falleiers Eiendom erverves det, der relevant, rett til å anlegge rørgate/tunnel, adkomstvei,
kraftlinje etc. nødvendig for utbygging og drift av Kraftverket. Rettighetene er uoppsigelig fra
Falleiers side.
Det betales ikke vederlag for disse rettighetene utover det som fremgår av pkt 6. Rettighetene
kan tinglyses på Falleiers Eiendom. Leietaker bærer i så fall kostnadene.
6

VEDERLAG TIL FALLEIERNE

Falleier gir ved denne Avtale Leietaker rett til å utnytte Fallrettighetene. Samlet årlig vederlag
for Leietakers bruk av Fallrettighetene (falleie) etter denne Avtalen skal utgjøre:
-

5 % av Kraftverket (Osaelva) årlige Brutto omsetning.

Med Brutto omsetning for Kraftverket (Osaelva) menes faktisk oppnådde inntekter fra salg av
kraft, opprinnelsesgarantier, elsertifikater og eventuelt øvrige produksjonsrelaterte inntekter
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som tilkommer i Avtaleperioden (og eventuelle andre støtteordninger) med fradrag for
kostnader i forbindelse med distribusjon og omsetning, heriblant innmatingskostnader,
omsetningskostnad til nettselskap eller lignende, eller variabel marginaltapssats.
Utleier har krav på utbetaling av falleie uten hensyn til resultatet til Leietaker.
Dersom endrede skatteregler gjør at falleie helt eller delvis ikke kommer til fradrag for skatter
som omfatter Leietaker, skal endringen som følge av dette komme tilsvarende til fradrag slik
at balansen mellom Partene gjenopprettes. Tilsvarende gjelder dersom Leietaker i fremtiden
blir pliktig grunnrenteskatt.
6.1

Utbetaling av årlig falleie

Årlig falleie skal utbetales etterskuddsvis og i henhold til eierandel til den enkelte Falleier
senest innen 1. mars hvert år. Forfall for første årlige utbetaling er 1. mars året etter at
Kraftverket er satt i ordinær drift. Ved første årlige utbetaling er vederlaget for perioden fra
vederlagstidspunktet, som er tidspunkt Kraftverket settes i ordinær drift / tidspunktet etter
avsluttet prøvedrift, og ut kalenderåret.
Avstemming av den enkelte Falleiers respektive eierandel, er Falleiers ansvar. Ved manglende
enighet, skal falleie settes inn på en sperret konto til uenigheten er løst. Falleier bærer
kostnadene ved dette.
Ved forsinket betaling påløper rente i henhold til forsinkelsesrenteloven.
6.2

Risiko for bortfall/reduksjon i produksjon mv

Hver av Partene bærer selv risikoen for bortfall eller reduksjon i mengden produsert elektrisk
kraft og/eller økte kostnader som følge av naturskader, krigs- og krisesituasjoner,
beslutninger fra offentlige myndigheter, endrede rettslige rammebetingelser og andre
uforutsette forhold.
Fører omstendigheter som nevnt til at forholdet mellom Partene forrykkes vesentlig, kan hver
av Partene kreve reforhandling av vederlagets størrelse.
6.3

Vederlag for kraftstasjons- / inntakstomt

Leie for eventuelle tomter er inkludert i falleie.
6.4

Erstatning for ulemper

Erstatning for ulemper er inkludert i falleie.
6.5

Fullt og endelig vederlag

Falleiers vederlag fastlagt etter bestemmelsene over utgjør den samlede godtgjørelsen for
bruk av 100 % av Fallrettighetene og eventuelle andre rettigheter som omfattes av denne
Avtalen. Falleier kan ikke gjøre ytterligere krav gjeldende som følge av etableringen og driften
av Kraftverket i leieperioden angitt i punkt 7. Ved beregning av falleie er det for ordens skyld
tatt hensyn til tillegg på 25 % etter vannressursloven § 51 annet ledd og eventuelt
skjønnsmessige tillegg som kompensasjon for ressursbesparelse ved at minnelig løsning er
kommet i stand.
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Dersom det viser seg at andre fysiske eller juridiske personer enn Falleier eier hele eller deler
av Fallrettighetene, skal vederlaget etter Leieavtalen nedjusteres basert på vedkommende sin
eierandel. Eventuelt for høyt betalt vederlag for siste to foregående år kan kreves
tilbakebetalt, eventuelt motregnet i senere utbetalinger av vederlag.
6.6

Ansvar for skatter og avgifter mv

Partene er selv ansvarlig for alle skatter og avgifter mv som påløper for den enkelte part i
forbindelse med gjennomføringen av Avtalen.
7

VARIGHET

Avtalen har en varighet på 80 år («Leieperioden»), regnet fra utløpet av det året
Kraftverket settes i ordinær drift.
Etter endt leieperiode har Falleier rett til å kjøpe 100 % av aksjene i selskapet Osaelva
Kraftverk AS, alternativt, der Kraftverket (Osaelva) er organisert i et aksjeselskap felles med
andre kraftverk, rett til å kjøpe Kraftverket (Osaelva) med tilhørende rettigheter og plikter.
Kjøpesum skal være tilsvarende skattemessig nedskreven verdi.
Leietaker skal 24 måneder før utløpet av Leieperioden informere Falleier om muligheten for
utkjøp. Dersom Falleier senest 12 måneder før utløpet av Leieperioden velger å ikke kjøpe ut
aksjene forlenges Avtalen automatisk for 10 år av gangen, men med ny rett til utkjøp for
Falleier ved utgangen av hver 10 års periode.
Partene kan som alternativ til automatisk forlengelse reforhandle Avtalen til nye
markedsmessige vilkår.
8

OVERDRAGELSE

Partene har rett til å overdra denne Avtalen med alle rettigheter og forpliktelser til andre. Den
andre Part skal varsles om slik overdragelse.
9

FULLMAKTER

Falleier gir ved sin signatur på Avtalen Leietaker tillatelse og ugjenkallelig fullmakt til å søke
alle nødvendige konsesjoner, delingstillatelser, fritak fra delingsforbud, rekvirere
kartforretning osv.
Falleier gir ved sin signatur på Avtalen Leietaker fullmakt til å representere Falleier og signere
alle nødvendige skjemaer, bekreftelser og søknader på deres vegne i tilknytning til alle
offentligrettslige regelverk som er nødvendig for bygging av Kraftverket og sikring av
Leietakers og Kraftverkets rettigheter i henhold til Avtalen, herunder
delingstillatelse/dispensasjon fra delingsforbud etter jordloven osv.
10

TINGLYSING, PANTSETTELSE

Avtalen kan tinglyses på Falleiers Eiendom for Leietakers regning. Falleier plikter å yte
nødvendig bistand til dette.
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Leietaker har rett til å pantsette sine rettigheter etter Avtalen, uten forutgående samtykke fra
Falleier.
11

GARANTIER

Falleier garanterer at det ikke foreligger tvist om, eller at Falleier er kjent med at det
forberedes søksmål vedrørende tvist om eiendomsgrenser eller fallrettigheter som berører
denne Avtale direkte eller indirekte.
Falleier er ikke kjent med at eventuelle naboer har eller rimeligvis vil ha innvendinger til
utbyggingen av Kraftverket og dets nødvendige installasjoner.
Ved eventuell tvist som utgjør en fare for at utbyggingen vil bli forsinket, skal Falleier lojalt
bistå for å overvinne hindringen.
12

TVISTER

Eventuelle tvister mellom Partene knyttet til spørsmål om Avtalens gyldighet, innhold, hvordan
denne skal forstås/gjennomføres mv løses ved de alminnelige domstoler, med mindre Partene
blir enige om at tvisten skal løses ved voldgift. Sør-Trøndelag tingrett er verneting ved
eventuelle tvister.
13

KONFIDENSIALITET

Partene skal holde innholdet av Avtalen konfidensiell. En Part skal likevel ha rett til å
fremlegge Avtalen for tredjemenn dersom det foreligger saklig behov for å gjøre tredjemenn
kjent med Avtalen i forbindelse med finansiering eller overdragelse av aksjer eller virksomhet.
Forpliktelsene etter dette punkt gjelder så lenge Avtalen varer.
**
Avtalen er signert i 3 – tre – originale eksemplarer, hvorav Partene beholder hvert sitt
eksemplar.
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Oslo / Ørland / Indre Fosen,

.02.2020

For Leietaker

____________________________
Sveinung Rud
Styrets leder
Osaelva Kraftverk AS

For Falleier

__________________________

__________________________

Ørland kommune
Ordfører

Indre Fosen kommune
Ordfører

7
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Norsk Kraft
- Finansiell rådgiver innen vann- og vindkraft

Osaelva, 06. november 2019
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Agenda


Kort om OBOS Energi



Prosjektstatus



Markedsforhold, herunder kraft- og elsertifikatpriser



Økonomiske simuleringer basert på foreslåtte leievilkår



Prosjektrealisering – veien videre

Osaelva
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Stiftet 19. august 1929
Eies av over 450 000 medlemmer

Om OBOS

Lovbestemt formål:
Å skaffe medlemmene bolig
og å forvalte boligene, samt å drive
annen virksomhet til fordel for
medlemmene
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OBOS – House of Brands
Boligutvikling

OBOS Nye Hjem

Projektutveckling

OBOS Mark

Næringseiendom

Eiendomsforvaltning

Forvaltning

Eiendomsforvaltnin
g

Rådgivning

Aksjeinvesteringer

Bank, forsikring, eiendomsmegling

Miljø

Energi

Osaelva
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Resultat før skatt (IFRS)
Per 31. desember 2018 (tall i MNOK)

2018

2016
2 837

2 928

2017
2 643

2014
2 202

2015
2 268
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Leverandør av
småskala fornybar kraft
Målsetting:
• Gjøre OBOS-konsernet
selvforsynt med fornybar strøm
• 650 GWh fornybar
energiproduksjon fra 2021

Vannkraft
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Solstrøm

Energisentraler

Vannkraft
• I 2011 kjøpte OBOS selskapet Tyngdekraft AS
med 13 prosjekter med et potensial på ca. 200
GWh
• Etterfølgende inngått avtaler om prosjekter på
over 450 GWh
• Pt. portefølje med 36 prosjekter langs
vestkysten av Norge, totalt 657 GWh, hvorav ca.
629 GWh med konsesjon
•

10 kraftverk i drift (188 GWh)
6 kraftverk i byggefase (148 GWh)

OBOS Energi eier, bygger og drifter
kraftverkene. Fallrettene leies fra grunneiere

Osaelva
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Kraftverk i drift
Prosjekt

Oppstart

Kvitno

April 2015

32,5 GWh

Strupen

Juni 2017

6,9 GWh

Bråberg

April 2018

6,4 GWh

Espeelvi

April 2018

12,0 GWh

Langedal

Juli 2018

12,6 GWh

Eldao

Oktober 2018

29,3 GWh

Svardøla

Januar 2019

29,4 GWh

Setredalen

Februar 2019

20,0 GWh

Rusdalsåni

Juni 2019

17,8 GWh

Anga

September 2019

21,7 GWh

Sum

Årlig forv. prod.

188 GWh
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Under bygging
Prosjekt

Forv. oppstart

Årlig forv.
prod.

3 prosjekter i Fjærland

Vinter / vår 2020

44,3 GWh

Herand

Høst 2020

77,8 GWh

Mjølsvik

Høst 2020

16,7 GWh

Dyrdal

Høst 2020

9,3 GWh

Sum

148 GWh
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Overtagelse av TEK portefølje
• I slutten av desember 2018 kjøpte
OBOS Energi ut en portefølje av
småkraftprosjekter fra Trønderenergi
med et potensial på i overkant av 100
GWh
• Osaelva Kraftverk AS inngår her, 50/50
eiet sammen med FosenKraft Energi

Osaelva
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Prosjektstatus Osaelva




Konsesjon er forlenget til 11.2.2024
Estimerte prosjektdata





Nett





Midlere årsproduksjon 11,7 GWh
Investering mNOK 57, tilsvarende 4,86 kr/kWh
Er tilgjengelig nettkapasitet
Kommer trolig inn under overgangsordning (gjelder konsesjoner gitt før 1.7.2018, må
være i drift innen 1.7.2022). Kan i så fall unngå nye regler vedrørende anleggsbidrag i
distribusjons- og regionalnett fra 1.1.2019, der nødvendige kundespesifikke kostnader
belastes kunde i sin helhet

Spesielle utfordringer


Krever tunnel, trolig TBM 1800 mm, 1044 meter

Osaelva
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Sertifikatpriser under stort press – økt risiko / usikkerhet (Nasdaq)

Osaelva
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Wattsight prisbaner (tidligere Markedskraft)


Wattsight er en anerkjent og uavhengig leverandør av langtidsprognoser



Benyttes av store deler av kraftbransjen. Også NK benytter Wattsight sine prisbaner



En fundamentalanalyse er avgjørende for å kunne estimere langsiktige effekter da
kraftbørsen Nasdaq kun har likviditet et par år frem i tid



Vi har i våre analyser benyttet Wattsight sin siste langtidsprognose per september 2019 for
strøm og el-sertifikatpriser (siste tilgjengelige prisbane)

Osaelva
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Utvikling i kraft- og sertifikatpriser Wattsight
Sumpris Wattsight
120

øre/kWh

100
80
60
40
20

-

Sumpris Wattsight 12-13
Sumpris Wattsight 09-19
Sumpris Wattsight 12-18

Sumpris ned om lag 28 % siden 2013
Osaelva
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Falleie


Falleie – bruttoleie for alle inntekter (også el-sert, opprinnelsesgarantier etc)



5 % år
Det gjøres ikke fradrag for annet enn omsetningsrelaterte kostnader til inntekts ervervelse. Pt
gjelder dette tap i nettet (fastsettes av lokalt nettselskap), tariffledd (fastsettes av NVE, pt 1,3
øre/kWh) samt omkostninger ved salg av strøm og andre støtteordninger (normalt 0,5 – 0,7
øre/kWh, noe høyere for el-sert / støtteordninger)

Osaelva
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Estimert årlig fallrettsleie 20 år – Wattsight prisbaner
Estimert årlig leie
450 000
400 000
350 000

300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000

Wattsight

Eiendomsskatt er estimert til kr 388.000 år 1, synkende
Osaelva
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2041

2040

2039

2038

2037

2036

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

-

Estimert årlig fallrettsleie 80 år - Wattsight prisbaner
Estimert årlig leie

Wattsight

Eiendomsskatt er estimert til kr 388.000 år 1, synkende
Osaelva
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2098

2094

2090

2086

2082

2078

2074

2070

2066

2062

2058

2054

2050

2046

2042

2038

2034

2030

2026

2022

2 000 000
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
-

Estimert akkumulert fallrettsleie 80 år - Wattsight prisbaner
Estimert akkumulert leie
70 000 000
60 000 000
50 000 000
40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000

Wattsight

Eiendomsskatt er estimert til kr 388.000 år 1, synkende
Osaelva
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2098
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2090

2086
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2070
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2062

2058

2054

2050

2046

2042

2038

2034

2030

2026

2022

-

Prosjektrealisering - veien videre


Neste steg gitt enighet om vilkår for samarbeid:







Endelig avklare vilkår for nettilknyttingsavtale, inngå nettavtale
Etablere prosjektorganisasjon
Iverksette detaljplaner (miljø- og teknisk) samt detaljprosjektering
Innhenting av tilbud for utbygging
Investeringsbeslutning – estimert vår 2020
Byggestart - estimert sommer 2020



Tilgang på borekapasitet vil kunne forsinke prosjektet



Prosjektet er tenkt gjennomført i parallell med øvrige OBOS Energi prosjekter i Åfjord
kommune

Osaelva
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Roald Sjo
Adm. Dir.
952 36 340
rs@norskkraft.no

”Rekstenbygget”
Statsminister Michelsensv 38
5230 Paradis

Tel: 22 83 69 00
Faks: 22 83 69 01
www.nkfunds.no
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Saksframlegg
Saksnr
13/20

Møtedato

Utvalg

Formannskap

30.03.2020

Arkivsak: 2020/1415
Dato: 23.03.2020

Trondheim Havn IKS - ny selskapsavtale
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Indre Fosen kommune vedtar framlagt forslag til revidert selskapsavtale for Trondheim
Havn IKS.
2. Det gis samtykke i at melding om vedtaket sendes Foretaksregisteret.

Saksutredning
Viser til Trondheim Havn IKS sitt representantskap og vedtak fra 10.12.19 om ny revidert
selskapsavtale for Trondheim Havn IKS, hvor de ber eierkommunene gi tilslutning til avtalen
gjennom vedtak i kommunestyrene.
Som følge av kommunesammenslåinger samt godkjenning av Skaun som deltaker i
selskapet er det gjort forslag til endringer i gjeldende selskapsavtale.

Vedlegg
1

Ny selskapsavtale for Trondheim Havn IKS og vedtak i representantskapet
10.12.2019

1
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SELSKAPSAVTALE

FOR TRONDHEIM HAVN IKS

l

ETABLERING, RETTIGHETER OG PLIKTER

1-1

Selskapets organisasjonsform og deltakere

Gjeldende fra 01.01.2020.
Revidert ifm
kommunesammenslåinger
01.01.2020

Trondheim Havn IKS (TH)er et interkommunalt selskap opprettet i henhold til
lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999 nr. 6.
Selskapets deltakere er kommunene Orkland, Trondheim, Malvik, Stjørdal,
Levanger, Verdal, Steinkjer, Frosta, Inderøy, Indre Fosen, Frøya, Namsos og Skaun.
1-2

Formål
TH har som formål å:
-

Samordne og utvikle en effektiv, sikker og rasjonell havnevirksomhet innenfor
samarbeidsområdet som skaper forutsetninger for en effektiv og
konkurransedyktig sjøtransport i Midt-Norge.

-

Sørge for sikkerhet og fremkommelighet i selskapets havner og deltagerkommunenes sjøområder

-

Ivareta alle forvaltningsmessige og administrative oppgaver som etter lov om
havner- og farvann påligger kommunene, samt håndheve de bestemmelser
som etter samme lov med tilhørende forskrifter gjelder innenfor kommunenes
sjøområder.

Målsettingen for TH's virksomhet er at de samlede havneressurser til enhver
tid skal utgjøre et konkurransedyktig havnetilbud for brukerne.
For at havnene skal kunne opprettholde og videreutvikle trafikkgrunnlaget, skal
TH kunne engasjere seg i alle former for havnetilknyttet virksomhet,
herunder samferdselsspørsmål og næringsutvikling som innenfor
samarbeidsområdet finnes hensiktsmessig og økonomisk fordelaktig for
havneselskapet og det næringsliv havnene skal betjene.
1-3

Hovedkontor
a)
b)

TH har sitt hovedkontor i Trondheim.
Kontoret på Verdal skal være et knutepunkt mot brukerne i det opprinnelige
ITH-området. Videre skal kontoret ha det daglige ansvaret for selskapets
virksomhet i området. Kontoret kan tillegges sentrale fellesfunksjoner.
Selskapets samlede kompetanse kan benyttes. Leder av Verdalskontoret er
Side 1 av 11
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medlem av selskapets ledergruppe.
1-4

Deltakernes innskuddsplikt
Ved etablering og senere inntreden i TH overfører deltakerkommunene
eiendomsretten til havnekapitalen til TH.
Til havnekapitalen hører:
a) formuesmassen som hører til havnekassen
b) inntekter fra tjenester og ytelser knyttet til havnedrift og anløpsavgift,
c) verdier som trer i stedet for verdier som omfattes av bokstav a eller b og
d) inntekter og avkastning for øvrig fra verdier som nevnt i bokstav a, b eller c.
Ved inntreden legges til grunn verdiansettelse for den havnekapital hver
deltakerkommune skyter inn i selskapet. Disse verdiene fremgår av eget
vedlegg til selskapsavtalen, og er en del av denne avtalen.
TH overtar alle ressurser og forpliktelser som den enkelte
deltakerkommunes havnekapital har ved etablering/inntreden i selskapet

1-5

Rettslig status
Selskapet er et eget rettssubjekt.

1-6

Deltakernes eierandel og ansvar
Kommunenes eierandeler er basert på enighet mellom deltakerne ved
sammenslåingstidspunktet, og fordeler seg slik:
Orkland kommune
Trondheim kommune
Malvik kommune
Stjørdal kommune
Levanger kommune
Verdal kommune
Steinkjer kommune
Indre Fosen kommune
Frosta kommune
Inderøy kommune
Frøya kommune
Namsos kommune
Skaun kommune

4,16%
76,26%
0,01%
1,83%
5,29%
8,00%
2,07%
0,30%
0,01%
0,01%
0,09%
1,96%
0,01%
Side 2 av 11

40

Minste andel er satt til 0,01 %.
Eierkommunene hefter for selskapets forpliktelser i henhold til sin eierandel.
2

REPRESENTANTSKAP

2-1

Oppnevning og sammensetning
Representantskapet skal ha flg. sammensetning:
Orkland kommune
Trondheim kommune
Stjørdal kommune
Levanger kommune
Verdal kommune
Steinkjer kommune
Malvik kommune
Indre Fosen k ommune

1 representant
8 representanter
1 representant
1 representant
1 representant
1 representant
1 representant
1 representant

m/vara
m/vara
m/vara
m/vara
m/vara
m/vara
m/vara
m/vara

Frosta kommune
Inderøy kommune
Frøya kommune
Namsos kommune
Skaun kommune

1 representant
1 representant
1 representant
1 representant
1 representant

m/vara
m/vara
m/vara
m/vara
m/vara

2 representanter
1 representant
7 representanter

m/vara
m/vara
m/vara

Observatører med møte- og talerett:
Trøndelag fylkeskommune
Kystverket
Brukerrepresentanter

De kommunale representantene oppnevnes av de respektive kommunestyrer,
mens fylkeskommunenes representanter oppnevnes av fylkestinget.
Brukerrepresentantene oppnevnes etter forslag fra de regionale/lokale
næringsorganisasjonene.
TH vil vie sine brukere og kunder stor oppmerksomhet, for å sikre engasjement,
involvering og utvikling, og anser en slik kontakt som avgjørende for selskapets
utvikling.
TH skal medvirke til etablering av egnede fora for dialog og samhandling. Hyppighet,
form og innhold drøftes og videreutvikles sammen med brukere og kunder.
2-2

Representantskapets saksbehandling

Hver representant har én stemme. Representantskapet er beslutningsdyktig når minst
halvdelen av medlemmene er til stede, og disse representerer minst to tredeler av
stemmene.
Representantskapets beslutninger fattes med alminnelig flertall, dersom det ikke
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kreves 2/3 flertall etter selskapsavtalens § 8.
Står stemmetallene likt, gjelder det som møteleder slutter seg til.
Representantskapets leder innkaller til møte i representantskapet når det er
nødvendig for behandling av en sak som etter IKS-loven eller selskapsavtalen skal
behandles av representantskapet, og når det ellers er nødvendig for behandling av en
bestemt sak. Representantskapets leder plikter å innkalle representantskapet til
møte når styret, revisor, minst en av deltakerne eller minst en tredel av
representantskapets medlemmer krever det for behandling av en bestemt angitt sak.
Innkalling til representantskapsmøte skal skje med minst fire ukers varsel og skal
inneholde sakliste.
Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist i
tilfeller hvor dette er påtrengende nødvendig.
Representantskapets leder skal sørge for at det føres protokoll fra møtene.
I protokollen skal representantskapets beslutninger inntas med angivelse av
utfallet av stemmegivningen. Protokollen skal undertegnes av møteleder samt
to andre personer som utpekes av representantskapet.
Styrets leder og selskapets daglige leder har møteplikt og talerett på
representantskapets møter.
2-3

Representantskapets oppgaver og myndighet

Kommunene utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet
som er selskapets øverste myndighet.
Representantskapets oppgave og myndighet omfatter:
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Behandle selskapets årsregnskap med årsberetning
Behandle styrets forslag til budsjett og økonomiplan
Velge styre med leder og nestleder
Velge revisor
Velge leder og medlemmer til valgkomite
Fastsette instruks for styre og godtgjørelse til styre og revisor
Fastsette kommunale forskrifter etter lov om havner og
farvann
Fatte beslutning om opptak av lån innenfor den ramme som følger
av selskapsavtalens pkt 6-3
Påse at selskapets formål fremmes i overensstemmelse med denne selskaps
avtale, vedtatte beslutninger og bestemmelsene i lov om havner og farvann
Behandle andre saker som etter lov, forskrift eller selskapsavtalen
skal behandles av representantskapet
Behandle andre saker som legges frem av styret
Treffe vedtak om å avhende eller pantsette fast eiendom eller andre
større kapitalgjenstander eller foreta investeringer som er av vesentlig
betydning for selskapet eller en eller flere av deltakerne
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Blant eiervalgte medlemmer av representantskapet skal det oppnevnes en
valgkomite på 3 personer. Representantskapet fastsetter instruks for
valgkomiteen.
3

STYRET OG STYRETS SAMMENSETNING

3-1

Sammensetning
Til å lede TH's virksomhet skal det velges et styre som skal bestå av 8 medlemmer.
Styret skal inneha kompetanse selskapet trenger og ha en god geografisk
spredning. Varamedlemmer skal velges i numerisk rekkefølge. I tillegg skal de
ansatte ha anledning til å velge to styremedlemmer med varamedlemmer.
Leder og nestleder i styret skal velges blant de styremedlemmer som velges av
Representantskapet. Leder og nestleder skal ikke være fra samme kommune. TH's
daglige leder (havnedirektør) har plikt til å møte i havnestyrets møter med forslagsog talerett.
Styrets funksjonstid er to år.

3-2

Styrets saksbehandling
Styrets leder skal innkalle til styremøte etter behov. Innkallingen skal normalt
skje skriftlig med et varsel på fem dager og inneholde saksliste.
Møteinnkalling og sakliste skal også sendes representantskapets
leder. Medlem av styre og daglig leder kan kreve at styret
sammenkalles.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.
Styremøtet ledes av lederen, eller i dennes fravær, av nestleder.
Styrets beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet
i styret har styrets leder dobbeltstemme.
Det skal føres protokoll fra styrets møter. Ved uenighet om styrets
beslutning kan styremedlem og selskapets daglige leder kreve å få sin
oppfatning innført i protokollen.

3-3

Styrets myndighet
Forvaltningen av selskapet hører under styret som har ansvar for en
tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet. Styret har ansvar for å
utarbeide selskapets strategiplan og orientere representantskapet om denne. Videre
skal styret påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål,
selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av
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representantskapet. Videre skal styret sørge for at bokføringen og
formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal føre tilsyn
med daglig leders ledelse av virksomheten.
Styret skal særlig ha sin oppmerksomhet henvendt på at TH til enhver tid
skal kunne gi brukerne et best mulig havnetilbud over et bredest mulig spekter,
at havnens ressurser utnyttes på best mulig måte, samt at havnen til enhver tid
er mest mulig konkurransedyktig.
Styret utøver alle funksjoner som lov om havner og farvann til enhver
tid fastsetter som styrets oppgaver. Styret utarbeider forslag om
årsbudsjett og økonomiplan.
Styret skal videre
1 Påse at selskapets formål fremmes i overensstemmelse med
selskapsavtalen, vedtatte beslutninger og bestemmelser i lov om havner og
farvann.
2 Påse at forskrifter etter lov om havner og farvann etterleves.
3 Avgjøre hvordan selskapets midler skal forvaltes, herunder treffe
beslutninger om plassering av kapitalen.
4 Ansette, si opp og avskjedige daglig leder og fastsette dennes lønn og andre
betingelser samt instruks for daglig leder.
4

DAGLIG LEDER (HAVNEDIREKTØR)
Selskapet skal ha en daglig leder som forestår den daglige ledelse av selskapet og
som skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.
Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig
art eller av stor betydning. Slike saker kan den daglige leder bare avgjøre når
styret i den enkelte sak har gitt daglig leder myndighet til det eller når styrets
beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet.
Daglig leder skal påse at selskapet utøver sin virksomhet i overensstemmelse
med gjeldende lover og forskrifter og de pålegg og vedtak som er fattet av
overordnet myndighet.
Daglig leder treffer avgjørelse om videre delegasjon av myndighet til havnens
øvrige ansatte.

5

REPRESENTASJON
Styrets leder og daglige leder tegner TH hver for seg.
Daglig leder representerer TH utad i saker som faller inn under dennes myndighet.
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6
6-1

ØKONOMI OG LÅNEOPPTAK
Budsjett og økonomiplan
Det skal hvert år settes opp et årsbudsjett som gir et realistisk bilde av
virksomheten og det forventede økonomiske resultat av driften. Det skal videre
utarbeides en rullerende økonomiplan som grunnlag for budsjettarbeid og øvrig
planleggings arbeid. Økonomiplanen skal omfatte de fire neste budsjettår.

6-2

Regnskap
Selskapet skal føre regnskap etter regnskapsloven.

6-3

Lån
Selskapet skal ha adgang til å oppta lån til kapitalformål og til konvertering av
eldre gjeld innenfor en samlet ramme på kr. 500 000 000,- Opptak av lån til
havneinvesteringer og investering i eiendommer i overensstemmelse med
økonomiplan og årsbudsjett kan vedtas av styret.

6-4

Garanti
TH kan ikke stille garanti eller pantsette sine eierandeler til sikkerhet for
andres økonomiske forpliktelser.

7

SALG AV EIENDOM
Dersom TH selger faste eiendommer eller faste havneinnretninger skal den
kommune eiendommen/innretningen ligger i ha forkjøpsrett. Varsel om slik
forkjøpsrett skal gis til vedkommende kommune innen 1 uke etter at bindende
kontrakt er inngått og anvendelse av forkjøpsrett må meddeles skriftlig innen 1
måned etter at varsel er mottatt.

8

ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN
Endring av selskapsavtalen som omhandler selskapets navn, deltakere, formål,
hovedkontor, antall styremedlemmer, deltakernes innskuddsplikt og plikt til
andre ytelser, eierandel, ansvarsandel, antall representantskapsmedlemmer og
hvor mange den enkelte kommune oppnevner, skal behandles av den enkelte
kommune i kommunestyret og krever for å bli vedtatt tilslutning fra alle
deltakere.
Andre endringer vedtas i representantskapet med 2/3 flertall.

9

INNTREDEN I SELSKAPET
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Ved inntreden av nye deltakere i selskapet, skal prinsippene i denne selskapsavtale
legges til grunn.
Nye kommuner trer inn i selskapet gjennom vedtakelse av selskapsavtalen og
overføring av havnekapitalen som innskudd i selskapet, jfr. selskapsavtalens pkt 1-4.
Eierandelen til inntredende kommune fastsettes ut fra verdien av kommunens
innskudd i forhold til selskapets totale verdi, samt eventuelle forhandlinger mellom
partene.
Verdsettelsen av innskuddet og selskapets totale verdi skal baseres på samme metode
og prinsipper som ble lagt til grunn ved etableringen av det sammenslåtte selskapet pr.
01.01.2013.
Kompetansen til å innlemme nye deltakere ligger hos representantskapet og krever
tilslutning fra samtlige deltakere, jfr. selskapsavtalens pkt 8.

10

UTTREDEN AV SELSKAPET

Uttreden av selskapet skjer ved skriftlig oppsigelse av selskapsavtalen.
Oppsigelse av avtalen kan ikke finne sted før det har gått 5 år fra kommunens
inntreden i selskapet. Etter utløpet, kan avtalen sies opp med 1 års skriftlig varsel.
Ved uttreden skal uttredende kommune ha ut sin nettoandel av selskapets verdi,
“utløsningsbeløpet”, dog slik at utløsningsbeløpet begrenses oppad til verdien av det
innskudd kommunen ydet ved sin inntreden i selskapet, justert for endring i
konsumprisindeksen.
Kommunen har rett og plikt til følgende naturaluttak:
1. De havneanlegg, jfr. havne- og farvannslovens § 4, kommunen brakte inn i
selskapet.
2. Annen fast eiendom kommunen brakte inn i selskapet.
Den uttredende kommunen overtar samtlige rettigheter og forpliktelser knyttet til de
eiendeler som tas ut.
Dersom verdien av naturaluttaket overstiger utløsningsbeløpet, skal den uttredende
kommunen yte kontantoppgjør svarende til differansen, til selskapet. Tilsvarende, skal
selskapet yte kontantoppgjør svarende til differansen, dersom verdien av
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naturaluttaket er lavere enn utløsningsbeløpet.
Verdien av naturaluttaket og av selskapets verdi skal baseres på samme metode og
prinsipper som ble lagt til grunn ved etableringen av det sammenslåtte havneselskapet
pr. 01.01.2013.
Disse verdiene fremgår av eget vedlegg til selskapsavtalen og er en del av denne
avtalen.
11

UTELUKKELSE
Dersom en deltaker vesentlig misligholder sine forpliktelser i selskapsforholdet,
kan de øvrige deltakere enstemmig beslutte at vedkommende deltaker skal
utelukkes fra selskapet i henhold til reglene i IKS-lovens § 31. Ved utelukkelse
skal det økonomiske oppgjør være som ved uttreden.

12

OPPLØSNING OG AVVIKLING
Vedtak om oppløsning av TH krever enstemmighet i representantskapet.
Oppløsning av TH må godkjennes av Kommunal- og regionaldepartementet.
Dersom departementet godkjenner oppløsning av TH, kan departementet gi
nærmere bestemmelser om gjennomføringen av avviklingen.
Ved oppløsning av selskapet skal nettoverdien fordeles etter de verdier den enkelte
kommune har brakt inn i selskapet.
Kommunen har rett og plikt til å overta eiendommer og anlegg som er beliggende i
kommunen og forpliktelser som er knyttet til disse. Verdiavvik justeres ved
vederlag eller etter nærmere avtale.
Verdsettelsen skal baseres på samme metode og prinsipper som ble lagt til grunn
ved etableringen av det sammenslåtte havneselskapet.
Dersom departementet samtykker i oppløsning av TH, oppnevner
representantskapet straks et avviklingsstyre. Hvis det ikke oppnås enighet om valg
av medlemmer i avviklingsstyret, kan den enkelte deltaker innen 14 dager kreve at
departementet oppnevner avviklingsstyre. Når avviklingsstyret er valgt, trer det
ordinære styret ut av funksjon. Avviklingsstyret velges med ubestemt tjenestetid,
men med en oppsigelsestid på 3 måneder.
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13

TVISTER
Tvist mellom deltakerne angående forståelse og gjennomføring av denne avtale avgjøres
ved voldgift, jfr. Lov om voldgift av 14. mai 2004.

14

IKRAFTTREDELSE
Denne selskapsavtale trer i kraft 1. januar 2020 med regnskapsmessig virkning
fra 1. januar 2020 etter likelydende vedtak i kommunestyrene i samtlige
deltakerkommuner.
Samtidig oppheves tidligere selskapsavtale for Trondheim Havn IKS.
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VEDLEGG
TIL SELSKAPSAVTALE FOR TRONDHEIM HAVN IKS

Ved uttreden eller oppløsning, anvendes verdifordeling basert på verdsettelse av innskudd ved
selskapssammenslutningen, og ikke etter avtalte eierandeler. Det vises til rapport 26.05.2011 fra
Deloitte, verdsettelse etter «Egenkapitalverdi inkludert oppjustert leie og parkering».
Samme prinsipp anvendes ved regulert fordeling pga. deltakere i tilgang eller avgang etter
selskapssammenslutningen.

Følgende innskuddsverdier er lagt til grunn:

Kommune

Verdsettelse av innskudd
ved selskapssammenslutningen
og senere tiltredelser
Mill.kr.

Trondheim

731,5

Orkland

39,9

Malvik

0,0

Stjørdal

17,6

Levanger

28,1

Verdal

42,5

Steinkjer

10,9

Indre Fosen

1,5

Frosta

0,0

Inderøy

0,0

Frøya

0,8

Skaun

0,0

Namsos
Sum

17,5
890,3
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/00070-10
Knut Thomas Kusslid

Saksgang
Representantskap

Møtedato
10.12.2019

REVISJON AV SELSKAPS AVTALE
Forslag til vedtak:
«Representantskapet vedtar det foreliggende forslag til revidert selskapsavtale for
Trondheim Havn IKS, og ber eierkommunene gi tilslutning til avtalen gjennom vedtak
i kommunestyrene.»
Vedl agte dokumenter :
Selskapsavtale

Saksopplysninger:
Som følge av kommunesammenslåinger samt godkjenning av Skaun som deltaker i
selskapet er det gjort forslag til endringer i gjeldende selskapsavtale.
Representantskapets vedtak i sak 5/19 er også innarbeidet i den nye
selskapsavtalen. Bestemmelsen lyder:
«Til å lede TH’s virksomhet skal det velges et styre som skal bestå av 8 medlemmer.
Styret skal inneha kompetanse selskapet trenger og ha en god geografisk spredning.
Varamedlemmer skal velges i numerisk rekkefølge. I tillegg skal de ansatte ha
anledning til å velge to styremedlemmer med varamedlemmer.
Leder og nestleder i styret skal velges blant de styremedlemmer som velges av
representantskapet. Leder og nestleder skal ikke være fra samme kommune. TH’s
daglige leder (havnedirektør) har plikt til å møte i styrets møter med forslags- og
talerett.
Styrets funksjonstid er 2 år.»
Videre er det foreslått at pkt. 2 – 1 endres når det gjelder oppnevning av
brukerrepresentanter til representantskapet.
Bestemmelsen i gjeldende selskapsavtale lyder:
«Brukerrepresentantene oppnevnes etter forslag fra de regionale/lokale
næringsorganisasjonene, med 3 fra det gamle ITH-området og 4 fra det gamle TIHområdet samt kommunene Frøya og Namsos.»

Saksbehandler
Saksbehandler
Telefonnr
E-post

Postadresse
TrondheimHavnIKS
PB1234Torgard
7462Trondheim

50

Telefon
73 99 17 00
Nett
trondheimhavn.no
firmapost@trondheimhavn.no

Org.nr.
945 510 552

Forslag til ny bestemmelse lyder:
«Brukerrepresentantene oppnevnes etter forslag fra de regionale/lokale
næringsorganisasjonene.»
Endringen er begrunnet i at delingen mellom ITH og TIH-områdene ikke lenger er
hensiktsmessig, og at ønsket om en geografisk og funksjonsmessig representasjon
bedre sikres ved å se selskapets virkeområde i en helhet.

Vurdering:
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SAKSPROTOKOLL
Arkivsak-dok.
Arkivkode
Saksbehandler

19/00003
Knut Thomas Kusslid

Behandlet av
1 Representantskap

Møtedato
10.12.2019

Saknr
14/19

Revisjon av selskapsavtale
Representantskap har behandlet saken i møte 10.12.2019 sak 14/19

Vedtak:
«Representantskapet vedtar det foreliggende forslag til revidert selskapsavtale for
Trondheim Havn IKS, og ber eierkommunene gi tilslutning til avtalen gjennom vedtak
i kommunestyrene.»
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Saksframlegg
Saksnr
14/20

Møtedato

Utvalg

Formannskap

30.03.2020

Saksbehandler: Kontrollutvalget
Arkivsak: 2020/1766
Dato: 23.03.2020

Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll 2020
Kontrollutvalgets forslag til vedtak i kommunestyret:
Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i 2020 som fremlagt.

Oppsummering:
Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune behandlet plan for forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll i 2020, sak 04/20 på møte 17. januar 2020. Behandlingen er gjennomført i
henhold til kommuneloven kapittel 23 og forskriftene for kontrollutvalg.
Utvalgets vedtak og innstilling til kommunestyret i sak 04/20; PLAN FOR
FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL / EIERSKAPSKONTROLL I 2020 KONTROLLUTVALGET I INDRE FOSEN KOMMUNE:
Saksopplysninger:
Kontrollutvalget skal i henhold til forskrift utarbeide en plan for sitt arbeid, planen skal
fastsettes av kommunestyret. I løpet av 2020 skal Revisjon Midt-Norge utarbeide en
overordnet analyse for kommunen som skal danne grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon
og eierskapskontroll som skal dekke valgperioden.
For å opprettholde fremdriften hva gjelder eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i 2020
videreføres tidligere vedtatt plan.
Vedtak:
Kontrollutvalget vil gjennomføre følgende forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller i 2020.
Forvaltningsrevisjon:
2020: Eierstyring i Indre Fosen – under arbeid
Internkontroll i Indre Fosen kommune – Barnevern
Følges reglene for selvkostområdene vann og avløp – oppstart 2020
Eierskapskontroll:
2020: Fosen renovasjon IKS
1
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Saken sendes frem til kommunestyret med innstilling som vedtak
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Saksframlegg
Saksnr
15/20

Møtedato

Utvalg

Formannskap

30.03.2020

Saksbehandler: Tore Solli
Arkivsak: 2020/2123
Dato: 30.03.2020

Tilrettelegging for utbedring av fylkesveg 718 og
videreutvikling av Vikingbase som næringsareal
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Indre Fosen kommune ønsker å inngå samarbeid med Trøndelag fylkeskommune om
tilrettelegging for utbedring av deler av fylkesveg 718, «Ofaret». Tiltaket innbefatter
uttak, transport og utlegging av steinmasser på Vikingbase på Kvithylla.
2. Kostnaden for tiltaket er stipulert til kr. 35 millioner. Indre Fosen kommune dekker 50
% av kostnaden (kr. 17,5 millioner) under forutsetning av at Trøndelag
fylkeskommune dekker 50 % av kostnaden (kr. 17,5 millioner).
3. Det avsettes kr. 2,5 millioner for å følge opp kommunens eierskap på Vikingbase med
målsetting om etableringer på arealet.
4. Indre Fosen kommune finansierer kapitalbehovet på kr. 20 millioner ved låneopptak.
5. Kommunedirektøren får fullmakt til å forhandle fram avtale om overdragelse av den
aktuelle tomta fra Vikingbase AS til Indre Fosen kommune.
6. Vedtaket er endelig og fattes med hjemmel i «hasteparagrafen» beskrevet i
delegasjonsreglementets kapittel 3.2, andre kulepunkt. Vedtaket forelegges
kommunestyret i møtet 07.04.2020.

Bakgrunn:
Situasjonen for næringslivet i Indre Fosen er alvorlig på grunn av følgene av koronaviruset.
Alvoret i situasjonen blir understreket av Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) og
NiT Indre Fosen i brev til formannskapet i Indre Fosen kommune dat. 23.03.20.
Kommunen tar ulike grep for å bidra til at det skal være et livskraftig næringsliv også etter
koronakrisen. Indre Fosen kommune har ikke et stort økonomisk handlingsrom, og tiltaket
som nå foreslås er i utgangspunktet ikke prioritert i budsjettet for 2020 eller i gjeldende
økonomi- og handlingsplan. Samtidig er situasjonen som har oppstått i forbindelse med
koronasituasjonen ekstraordinær på flere måter. Potensielt er de negative konsekvensene
for næringslivet betydelige. Både statlige og regionale myndigheter iverksetter tiltak for å
holde hjulene i gang, og Indre Fosen kommune må også se på nye muligheter på grunn av
den uforutsatte situasjonen som har oppstått.
Tiltak og forutsetninger:

1
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I forbindelse med Sund-Bradden prosjektet har administrasjonen god dialog og kontakt med
prosjektorganisasjonen hos fylkeskommunen. Sammen ser vi på muligheter for
synergieffekter, og koronasituasjonen har aktualisert følgende tiltak/løsning som består av 3
hovedmomenter:
1. Sund-Bradden prosjektet har et masseunderskudd. Det er stipulert et behov for 40 –
50 000 pkbm (fast kubikk) stein. Steinmassene er planlagt tatt ut i Ofaret på fylkesveg
718 (Fv.718) og derved legge til rette for en senere oppgradering av eksisterende vei
til Hasselvika/Fevåg. Prosjektorganisasjonen Sund-Bradden har åpnet for et
eventuelt samarbeid om det blir aktuelt å ta ut større volum enn hva prosjektet
trenger.
2. På Kvithylla i Indre Fosen kommune er det etablert en næringsklynge av regional
betydning med bedrifter som bl.a. Fosen Yard AS, Servi AS, Snadder og Snaskum
AS, Ragnar Skånøy AS, Rissa Betong AS mfl. Vikingbase er et nytt, regulert, sjønært
næringsområde og ligger i tilknytning til denne næringsklyngen. Det er behov for ca.
175 000 pkbm stein for klargjøring av området for næring – kostnad ferdig utlagt på
Vikingbase er ca. kr. 35 millioner (forutsetter uttak i «Ofaret» i samarbeid med SundBradden prosjektet).
3. «Ofaret» er betegnelsen på strekningen fra Langseter til Årlotten på Fv.718.
Strekningen er preget av smal vei med utfordrende kurvatur, og må betegnes som en
flaskehals på sambandet mellom Rissa og Hasselvika/Fevåg. En forbedring av denne
strekningen vil først og fremst være et godt trafikksikkerhetstiltak, men også være en
vesentlig fordel for næringsliv, bosetting, offentlig og privat ferdsel. Hasselvika/Fevåg
har et aktivt næringsliv og attraktive boområder – bedre vei styrker det felles bo- og
arbeidsmarkedet i regionen. Uttak av stein i forbindelse med breddeutvidelse og
bedring av kurvatur er første etappe i arbeidet med en oppgradering av
vegstrekningen.

Ofaret

Indre Fosen kommune har vært i dialog med Trøndelag fylkeskommune både på
administrativt og politisk nivå om de aktuelle tiltakene. Fylkeskommunen åpner for å vurdere
en medfinansiering av uttak av stein i «Ofaret» som første trinn i en oppgradering av
strekningen. Fylkeskommunen er også opptatt av synergieffektene som kan oppnås gjennom
å se flere tiltak i sammenheng. Fylkeskommunen avventer et formelt utspill fra Indre Fosen
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kommune i denne saken. Forutsetningen for en helhetlig løsning er at det blir et spleiselag
mellom Trøndelag fylkeskommune og Indre Fosen kommune.
Overtakelse av eierskapet til Vikingbase
Initiativet til å ta i bruk det aktuelle området på Kvithylla til næringsvirksomhet kom i sin tid fra
Rissa Utvikling KF, og foretaket ga også arealet navnet «Vikingbase». Rissa kommune
solgte i 2014 arealet på samlet ca. 105 daa (land og sjøareal) til Vikingbase AS for kr.
530 000. Vikingbase AS ble etablert i 2014, med bla. 25 % deltakelse fra Rissa Invest AS. I
kjøpekontrakten er det beskrevet at etablering av industrivirksomhet skal være igangsatt
innen 2 år fra undertegning av kontrakt. I motsatt fall går eiendommen tilbake til Rissa
kommunes eie for likelydende grunnpris. I forkant av salget bevilget Rissa kommune kr.
250 000 til planeringsarbeid og istandsetting av arealet på land. I 2016 gjennomførte Rissa
kommune opprydding av forurenset grunn (blåsesand) på tomta til en pris på ca kr. 4
millioner (eks. mva). Dette var avtalt i forbindelse med overdragelse av tomten.
Omstillingsprogrammet i Indre Fosen kommune har siden oppstarten (akuttfase og
gjennomføringsfase) bidratt med samlet kr. 1 800 000 til ulike prosjekter knyttet til utvikling av
Vikingbase og Vikingbase AS med datterselskaper.

Området på Vikingbase er pr. nå på 53 mål ferdig regulert og byggeklar tomt. Det er i tillegg
godkjent en rammesøknad for utfylling i sjø for ytterligere areal, samt bygging av molo og kai.
Geotekniske undersøkelser i området er gjennomført og avklart.
Vikingbase AS er eiendomsselskapet som eier og utvikler tomten på Vikingbase. Vikingbase
AS eies av BIC Holding og Aroma Holding. Selskapet har i perioden fra 2015 investert ca. kr.
5 millioner i tomteutvikling, og planene om videre utvikling av tomten knytter seg til bygging
av molo og utfylling i sjø. Flere selskaper er knyttet til eiendomsselskapet på ulike måter;
Vikingbase Smolt AS, Vikingbase Havbruk AS, Nuas Technology AS, Økopro AS og
Rederiet Algen. Vikingbase Smolt AS ble stiftet i 2017 med formål om å søke konsesjon, og
å etablere et landbasert postsmoltanlegg på Vikingbase på Kvithylla i Indre Fosen kommune.
Konsesjonen ble tildelt av Trøndelag fylkeskommune i desember 2018. Konsesjonen er
knyttet opp mot lokalitet Vikingbase.
Vikingbase Havbruk har fokus på å etablere en næringspark på Vikingbase innen havbruk og
fiskerinæringen, og selskapet er sentral i søkeprosessene Nuas Technology AS, Algen og
Vikingbase Smolt AS har i forhold til Innovasjon Norge, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og
Fylkesmannen i Trøndelag.
Det har vært en satsing på Vikingbase siden 2014 uten at det har lyktes å få til aktivitet i form
av en konkret etablering på området. Vikingbase AS og kommunen er enige om at en av
årsakene til dette kan være at området ikke er tilstrekkelig tilrettelagt, og dermed ikke
attraktivt nok. Grunnlagsinvesteringene som må på plass er en terskel. Nå er det en mulighet
til å få fylt ut sjøområdet med steinmasser og få en helhet i arealet, noe som må sies å være
et vesentlig skritt på veien for å få til aktivitet.
En forutsetning for finansiering og gjennomføring av det aktuelle tiltaket er at Indre Fosen
kommune er hjemmelshaver til eiendommen. Vikingbase AS og kommunen har god dialog
om dette faktumet, og begge parter er innstilt på å finne en løsning. I tillegg til at kommunen
blir eier må løsningen først og fremst innebære at Vikingbase AS har sikkerhet for tilgang på
areal på Vikingbase for de etableringene som blir realisert gjennom selskapet eller
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datterselskapene. En vurdering av de ressursene Vikingbase as har lagt ned for å utvikle
tomta er også et moment som må være en del av forhandlingene.
Som eier av Vikingbase må kommunene avsettes ressurser til arbeidet med å få til konkrete
etableringer på området. Dette innebære samarbeid og støtte til Vikingbase AS og
datterselskapene i sitt arbeid, og samtidig se på andre muligheter for aktivitet på
næringsarealet.
Økonomiske konsekvenser for kommunen
Dette er en investering hvor låneutgiftene over tid skal dekkes gjennom utleie av
næringsarealet, alternativt salg av areal. Det vil likevel ta tid før dette er på plass og
kommunen vil derfor kunne forvente å få en utgift i starten av prosjektet. Et kommunalt lån på
kr. 20 millioner vil gi rente og avdragskostnader på ca. kr. 970.000 i året. Estimert leieinntekt
på dette området er vanskelig å beregne, men erfaringer fra andre deler av Trøndelag tilsier
at rente- og avdragskostnadene lar seg forsvare, selv med kun delvis utleie av arealet. De
positive samfunnsmessige gevinstene av aktivitet på Vikingbase er store, og her det også
flere faktorer som indirekte vil påvirke kommunens økonomi.
Risikoen i prosjektet er at det kan ta lang tid før etablering er på plass. Det vil også være
andre kostnader enn oppfylling av sjøarealet som vil påløpe før det er etablert virksomhet på
Vikingbase. I det videre arbeidet er det derfor viktig å finne modeller hvor disse utfordringene
blir løst på en god måte, gjerne i samarbeid med aktuelle etablerere og andre aktører.
Som tidligere beskrevet vil det kreves ressurser for å gjennomføre eiendomsoverdragelsen,
gjennomføre selve tiltaket og jobbe aktivt med etableringer. Omstillingsprogrammet i Indre
Fosen kommune har gitt positive signaler i forhold til å bidra til dette arbeidet, og på den
måten styrke den samlede innsatsen.
Saksbehandling
Myndighet i økonomiske saker som igangsetting av nye tiltak ut over årsbudsjettet og avtaler
som medfører økonomiske forpliktelser ut over årsbudsjettet ligger til kommunestyret.
Delegasjonsreglementet vedtatt av kommunestyret 05.11.2019 sier følgende om delegering
til formannskapet i kapittel 3.2, andre kulepunkt:
I medhold av kommunelovens § 11-8, «hasteparagrafen», gis formannskapet myndighet til å
fatte endelig vedtak i saker innenfor sitt ansvarsområde som skulle vært avgjort av annet
organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette.
Melding om vedtak truffet i medhold av «hasteparagrafen» forelegges det aktuelle organ i
neste møte.
Terskelen for å ta i bruk hasteparagrafen skal være høy. Kommunedirektøren vurderer at
lovens vilkår for å ta i bruk hasteparagrafen i kommuneloven og kommunens
delegasjonsreglement er til stede i denne saken. Tiltaket som er beskrevet er avhengig av
medfinansiering fra Trøndelag fylkeskommune for å kunne realiseres. Signalene fra
fylkeskommunen er at det haster med en bekreftelse fra Indre Fosen kommune for ev. å få til
en felles løsning. Selv om neste møte i kommunestyret er allerede 7. april, er tidsaspektet så
kritisk at saken bør realitetsbehandles på formannskapets møte 30. mars.
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Oppsummering og konklusjon:
Uttak av stein, transport og utlegging av masser på Vikingbase kan iverksettes raskt, og gir
på kort sikt konkrete oppdrag til næringslivet. På lengre sikt vil etablering av virksomhet på
Vikingbase være et viktig bidrag for utvikling og vekst i næringsklyngen på Kvithylla. Uttak av
steinmasser i «Ofaret» er første skritt i forhold til bedre og sikrere kommunikasjon mellom
Hasselvika/Fevåg og resten av kommunen. Tiltaket innebærer en risiko, og vil belaste
kommunens økonomi. I lys av næringslivets situasjon i forbindelse med koronasituasjonen
og mulighetene for samarbeid med Trøndelag fylkeskommune anbefaler kommunedirektøren
at prosjektet gjennomføres.
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