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Innledning og sammendrag

Virksomheten til BaneTele AS (BaneTele) er knyt
tet til etablering og drift av fast og trådløs infra
struktur for transport av elektroniske kommunika
sjonstjenester. BaneTele leverer tjenester til
bedriftsmarkedet i Norge. Fundamentet for selska
pets virksomhet er det fiberoptiske nettet som i
hovedsak følger jernbanenettet og energiselska
pene sin infrastruktur gjennom Norge.
I denne proposisjonen ber Nærings- og han
delsdepartementet om Stortingets samtykke til at
departementet utnytter sin rett til å selge statens
50 pst. aksjepost i BaneTele til Bredbåndsalliansen
AS (Bredbåndsalliansen) på de vilkår som er fast
satt i aksjeeieravtale av 16. november 2006. Et salg
av statens aksjer vil legge til rette for etablering av
en felles eierstruktur under Bredbåndsalliansen
og en samordning av virksomhetene til BaneTele
og teletjenesteleverandørenVentelos norske virk
somhet
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Om BaneTele AS

BaneTele ble etablert som et statseid aksjeselskap
i 2001 ved utskilling fra Jernbaneverket. Selskapet
er i dag eiet av staten v/Nærings- og handelsdepar
tementet og Bredbåndsalliansen med 50 pst. eier
andel hver.
BaneTele er en viktig aktør i det norske bred
båndsmarkedet. Selskapet etablerer og driver

infrastruktur for transport av teletjenester, både
fast og trådløs. Videre tilbyr selskapet høykapasi
tets-tjenester på nett på områdene transportkapasi
tet, internettrafikk og datakommunikasjon til
bedriftsmarkedet i Norge. En rekke bredbåndssel
skaper benytter BaneTeles stamnett.
Fundamentet for selskapets virksomhet er det
fiberoptiske nettet som i hovedsak følger jernbane
nettet og energiselskapenes infrastruktur gjennom
Norge. Nettet er ca. 13 500 km langt og binder
sammen byer og tettsteder over hele landet og for
grener seg videre i større bynett basert på en kom
binasjon av fiberoptiske kabler og trådløs tekno
logi.
Nettet som BaneTele disponerer, eies i hoved
sak av Jernbaneverket og kraftselskaper. Gjennom
avtaler har selskapet rett til å disponere kapasite
ten og står for den kommersielle utnyttelsen av
nettet.
BaneTeles hovedkontor ligger i Oslo. Selska
pet har også lokal forankring gjennom represen
tanter i hver landsdel. Bemanningen utgjorde 172
fast ansatte ved utgangen av 3. kvartal 2008.
I mars 2005 ble BaneTele tilført 120 mill. kro
ner i ny aksjekapital fra staten, jf. St.prp. nr. 35 og
Innst. S. nr. 108 for 2004-2005. Nærings- og han
delsdepartementet uttrykte ved den anledning at
kapital alene ikke ville være tilstrekkelig til å sikre
selskapet et tilfredsstillende grunnlag for videre
utvikling.
I november 2006 ble det, etter at Stortinget
hadde gitt sitt samtykke, gjennomført en rettet
emisjon mot Bredbåndsalliansen hvor BaneTele
Kap. 3950
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ble tilført 625 mill. kroner i ny egenkapital. Emisjo
nen innebar at Bredbåndsalliansen fikk en eieran
del på 50 pst. i BaneTele og at statens eierandel i
selskapet ble redusert fra 100 pst. til 50 pst. Samti
dig ble et ansvarlig lån på ca. 282 mill. kroner inkl.
påløpne renter tilbakebetalt til staten. Jf. St.prp. nr.
74 og Innst. S. nr. 6 for 2006-2007.
Avtalen med Bredbåndsalliansen ga grunnlag
for å videreutvikle BaneTele som et landsdek
kende og konkurransedyktig bredbåndsselskap
og sikret samtidig et sterkt offentlig eierskap.
I februar 2007 inngikk BaneTele en avtale om
kjøp av samtlige aksjer i bredbåndselskapet Broadnet Norge AS (Broadnet). Oppkjøpet skulle sikre
BaneTeles salgskanalstrategi mot markedet og
styrke selskapets posisjon gjennom økt trafikk og
økt omsetning.
I desember 2007 kjøpte Bredbåndsalliansen
Ventelos norske virksomhet for 2,33 mrd. kroner,
med sikte på å styrke BaneTeles markedsposisjon
ytterligere. Det har gjennom 2008 vært arbeidet
med en samordning av BaneTeles og Ventelos virk
somheter.
Regjeringen har som mål at BaneTeles virk
somhet skal videreutvikles og styrkes basert på et
nett som er åpent for alle leverandører av bred
båndstjenester på kommersielle vilkår. Dette er
slått fast i «Eierskapsmeldingen» som Stortinget
behandlet i april 2007, jf. St.meld. nr. 13 Et aktivt og
langsiktig eierskap og Innst. S. nr. 163 for 2006
2007. Selskapet skal drives etter bedriftsøkono
miske prinsipper. Nettet BaneTele disponerer,
utgjør viktig nasjonal infrastruktur og har stor
betydning for muligheten til å sikre virksom kon
kurranse i bredbåndsmarkedet.

Tabell 3.1 Økonomiske hovedtall og nøkkeltall for
BaneTele1
(beløp i millioner kroner)
2007

2006

2005

747
-9
4
-5
-5

593
2
-36
-34
-34

603
12
-36
-24
-24

Balanse
Anleggsmidler
Omløpsmider
Sum eiendeler
Egenkapital
Sum gjeld og forpliktelser
Sum egenkapital og gjeld

794
271
1065
717
348
1065

666
300
966
722
244
966

718
146
864
131
733
864

Nøkkeltall
EBITDA
Egenkapitalrentabilitet
Egenkapitalandel
Utbytteandel

134
-1%
67 %
0

126 126
-8% -29%
75% 15%
0
0

Resultatregnskap

Driftsinntekter
Driftsresultat
Netto finansposter
Resultat før skatt
Årsresultat

1

faste kostnader. Årsresultatet ga et underskudd på
5 mill. kroner mot et underskudd på 34 mill. kroner
året før. Bedringen her skyldes først og fremst at
finanskostnadene er blitt betydelig redusert som
følge av at all rentebærende gjeld ble nedbetalt i
slutten av 2006 med midler fra emisjonen mot
Bredbåndsalliansen.

4
3

Økonomisk utvikling for BaneTele

BaneTele hadde i 2007 driftsinntekter på 747 mill.
kroner på konsernbasis, hvilket er en økning på 26
pst. i forhold til året før. Broadnet er konsolidert
inn i konsernet med virkning fra 1. april 2007. Året
2007 var preget av en god underliggende vekst i
omsetningen. Som følge av Bredbåndsalliansens
inntreden på eiersiden i BaneTele ble selskapets
rentebærende gjeld nedbetalt i slutten av 2006.
Driftsresultatet for 2007 viste et underskudd på
9,0 mill. kroner, som er en nedgang på 11 mill. kro
ner fra 2006. Prisfall på tjenestene har redusert
driftsmarginen på tross av økte trafikkvolumer.
Selskapet har fortsatt utfordringer når det gjelder
å oppnå tilstrekkelige trafikkvolumer til å dekke

Tallene for 2007 er konserntall. Tallene for 2006 og 2005 er
for BaneTele AS

Aksjeeieravtalen - salgsrett for
staten

Da Bredbåndsalliansen kom inn på eiersiden i
BaneTele i november 2006 gjennom en rettet emi
sjon, ble det inngått en aksjeeieravtale mellom sta
ten v/Nærings- og handelsdepartementet, Bred
båndsalliansen og BaneTele.
Aksjeeieravtalen, som er datert 16. november
2006, omhandler milepæler i utviklingen av BaneTele, styrevalg, beslutningsmyndighet, salgsfor
bud, forkjøpsrett, konkurranseforbud m.v. I avta
lens kapittel 7 er staten gitt rett til å selge sine
aksjer i BaneTele til Bredbåndsalliansen i perioden
30. juni 2008 til 31. desember 2015. Vederlaget ved
utøvelse av salgsretten er regulert i punkt 7.3 i
avtalen. Overføringen av aksjene skal skje senest
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30 dager etter at Stortingets samtykke er meddelt
Bredbåndsalliansen.
Kopi av aksjeeieravtalen følger som utrykt ved
legg til proposisjonen.
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ut statens aksjer i BaneTele så snart Stortinget
hadde godkjent opsjonsutøvelsen.
I brev av 21. november 2008 til nærings- og han
delsministeren og styrelederen i Bredbåndsallian
sen uttaler styret i BaneTele bl.a. følgende:
«Styret er kjent med at staten v/Nærings- og
handelsdepartementet og Bredbåndsalliansen
har kommet til en løsning som innebærer at det
vil bli foreslått for Stortinget at staten benytter
sin rett til å selge sin eierandel i BaneTele til
Bredbåndsalliansen. Vi er glad for at staten v/
Nærings- og handelsdepartementet og Bred
båndsalliansen nå har kommet til en løsning.
Etter styrets vurdering er dette positivt for vide
reutviklingen av selskapet. Etablering av et fel
les konsern og en felles eierstruktur for BaneTele og Ventelo tilrettelegger for samordning
av virksomhetene, og rasjonalisering av driften
gjennom uttak av synergieffekter og kostnads
reduksjoner. Dette vil være av vesentlig betyd
ning for selskapenes posisjonering i det norske
telemarkedet, både med hensyn til infrastruk
turutbygging og som leverandør av konkurran
sedyktige tjenester. Av hensyn til det videre
samordningsarbeidet, herunder plan og strate
giarbeidet for 2009, vurderes det som viktig at
gjennomføringen av salget av statens eierandel
i BaneTele skjer raskt.»

Den aktuelle situasjonen

Bredbåndsalliansen inngikk i desember 2007
avtale om kjøp av Ventelos norske virksomhet for
2,33 mrd. kroner i den hensikt å integrere denne
med virksomheten til BaneTele. Med Bred
båndsalliansens egen regionale satsing, BaneTeles
landsdekkende infrastruktur og Ventelos kunde
base og brede tjenestetilbud skulle denne konstel
lasjonen ha forutsetninger for å utvikle seg til å bli
en sterk landsdekkende aktør i det norske telemar
kedet.
Bredbåndsalliansen har etter kjøpet arbeidet
med å legge til rette for en strategisk samordning
av virksomhetene til BaneTele og Ventelo i samar
beid med de to selskapene. Et viktig siktemål har
vært å finne muligheter til å kunne realisere syner
gigevinster og stordriftsfordeler gjennom samord
ning og rasjonalisering av driften.
Nærings- og handelsdepartementet har siden
våren 2008, med bistand fra finansielle og juridiske
rådgivere, ført forhandlinger med Bredbånds
alliansen om å etablere en enhetlig eierstruktur for
BaneTele og Ventelo. Dette kunne oppnås ved at
Bredbåndsalliansen ervervet statens aksjer i BaneTele gjennom kjøp eller mot bytte av aksjer i eget
selskap. Alternativet ville være at staten beholdt
sine aksjer i BaneTele. Det ville begrense mulighe
ten for samordningen av virksomhetene.
I brev datert 18. november 2008 fremsatte
departementet tilbud til Bredbåndsalliansen om å
bytte statens aksjer i BaneTele AS mot en bestemt
andel av aksjene i Bredbåndsalliansen AS. Det ble
samtidig sagt at dersom dette ikke var mulig å
akseptere, ville staten benytte salgsretten som er
nedfelt i aksjeeieravtalens kapittel 7. For begge
alternativene tok departementet forbehold om
Stortingets samtykke.
Styret i Bredbåndsalliansen svarte i brev datert
19. november 2008 at selskapet ikke kunne aksep
tere departementets forslag til eierandel for staten
i Bredbåndsalliansen. Selskapet hadde derfor kon
statert at staten valgte å anvende salgsopsjonen i
aksjeeieravtalen for BaneTele, med forbehold om
at Stortinget gir sitt samtykke. Bredbåndsalliansen
hadde derfor iverksatt de nødvendige forberedel
ser overfor sine eiere, slik at selskapet kunne løse
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Ekstern konsulentvurdering

Nærings- og handelsdepartementet engasjerte i
april 2008 rådgivningsfirmaet Alpha Corporate
Finance AS («Alpha») til å vurdere konsekvensene
for staten som eier av mulige endringer i selskaps
og eierstruktur i BaneTele i forbindelse med Bred
båndsalliansens kjøp av Ventelos norske virksom
het. Alpha har bistått departementet med verdivur
deringer av BaneTele og Ventelo, og har gitt for
handlingsstøtte sammen med advokatfirmaet BA
HR.
Alpha la frem sin sluttrapport for departemen
tet 28. november 2008. De har oppsummert sine
hovedpunkter slik:
«Den politiske målsettingen for staten med
eierskapet i BaneTele har vært å skape en sterk
konkurrent til Telenor og dermed sikre reell
konkurranse i bredbåndsmarkedet. En sam
menslåing av BaneTele og Ventelo fremstår
som et godt industrielt grep og dermed et
egnet bidrag til å skape en sterk konkurrent i
bredbåndsmarkedet. Vår anbefaling har derfor
vært å søke en løsning som sikrer en slik sam
menslåing.
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For staten har det vært viktig å forstå hvilke
verdier som skal ligge til grunn for en eventuell
transaksjon som innebærer at staten flytter sitt
eierskap opp i Bredbåndsalliansen. Verdien av
BaneTele, Ventelo og Bredbåndsalliansen er
alle relevante størrelser i denne sammenheng.
Det samme gjelder verdien av synergiene mel
lom Ventelo og BaneTele.
Basert på grundige og omfattende analyser
av de nevnte verdier er vår oppfatning at en
rimelig eierandel for staten i Bredbåndsallian
sen, hensyntatt en akseptabel fordeling av
synergier og forlengelse av statens salgsrett på
aksjene, ligger vesentlig høyere enn det Bred
båndsalliansens eiere har vært villige til å
akseptere i forhandlingene.
Når Bredbåndsalliansens eiere ikke er vil
lige til å gi staten en eierandel av denne størrel
sen, er det naturlig å søke løsninger som likevel
sikrer en god industriell løsning for BaneTele.
Et godt alternativ er at staten utøver sin salgs
opsjon og dermed selger alle sine aksjer i BaneTele til Bredbåndsalliansen. Dette sikrer sam
menslåing av Ventelo og BaneTele og vil samti
dig sikre nasjonal kontroll ettersom alle
Bredbåndsalliansens eiere1 er offentlige eide
kraftselskaper med sterk og langsiktig nasjonal
forankring. Slik sett blir også de politiske mål
settingene oppfylt.
Vi mener den politiske beslutningen om å
selge statens aksjer i BaneTele til Bredbåndsal
liansen sikrer staten et godt finansielt resultat.
Verdiene som staten realiserer ved et slikt salg,
ligger over dagens antatte markedsverdi.»
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Departementets merknader

Det er betydelige faste kostnader forbundet med å
drive det omfattende nettet BaneTele disponerer.
Selskapet er derfor avhengig av store trafikkvolu
mer for å oppnå lønnsomhet. BaneTele har fortsatt
ikke opparbeidet den markedsmessige posisjonen
som trengs for å oppnå tilstrekkelige trafikkvolu
mer. Økt volum er en forutsetning for en fortsatt
god utvikling, og det kan stilles spørsmål ved om
selskapets virksomhet er kommersielt bærekraftig
uten et operativt samarbeid med en partner som
kan bidra til å generere en betydelig trafikkvekst.
Bredbåndsalliansens kjøp av Ventelos norske
virksomhet i desember 2007 har skapt muligheter
for en styrket industriell utvikling i BaneTele. En
samordning mellom Ventelo og BaneTele kan til1

Lyse Energi AS, Agder Energi AS, Troms Kraft AS, Ber
genshalvøens Kommunale Kraftselskap AS, Eidsiva bred
bånd AS og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF

føre BaneTele nødvendig trafikkvolum og mulig
gjøre uttak av synergier gjennom en samordning
av selskapenes verdikjeder. Dette kan lette selska
penes arbeid med å møte etterspørselen etter kom
binerte tjenester og prispresset i markedet. BaneTele og Ventelos samlede markedsposisjon i bred
båndsmarkedet kan styrkes og konkurransen
bedres.
Det er vanskelig å se for seg at den nødvendige
grad av samspill mellom Ventelo og BaneTele kan
realiseres uten en enhetlig eierløsning for de to sel
skapene. Dersom staten velger å beholde sin 50
pst. eierandel i BaneTele, vil staten og de bakenfor
liggende eierne i Bredbåndsalliansen kunne stå
overfor mulige interessekonflikter som følge av at
deres eierskap befinner seg på ulike nivåer.
I oktober 2008 tilbød Bredbåndsalliansen sta
ten en eierandel i en konstellasjon bestående av
Bredbåndsalliansen, Ventelo og BaneTele, «nye
Bredbåndsalliansen» i bytte mot statens eierandel
i BaneTele. Staten ville da også få opsjon på å selge
seg ut av «nye Bredbåndsalliansen» innen 2010 til
en på forhånd avtalt pris. Alternativt var Bred
båndsalliansen villig til å kjøpe statens aksjer i
BaneTele for et nærmere angitt beløp.
Etter departementets vurdering burde en even
tuell statlig eierandel i «nye Bredbåndsalliansen»
være betydelig høyere enn hva som var lagt til
grunn i det fremlagte tilbudet, hensyntatt en rime
lig fordeling av synergier og forlengelse av statens
salgsrett. Bredbåndsalliansens tilbud ble ansett
som for lavt til å gi staten en rimelig andel av for
ventet verdiutvikling i «nye Bredbåndsalliansen».
Departementet vurderte også statens salgsopsjon
til å ha en verdi som er vesentlig høyere enn den
prisen Bredbåndsalliansen tilbød for aksjene.
Bredbåndsalliansens tilbud ble derfor avvist.
Staten tilbød i stedet, jf. kap. 5, med forbehold om
Stortingets samtykke, å bytte sin eierandel i BaneTele mot en vesentlig høyere eierandel i «nye
Bredbåndsalliansen». Dette tilbudet forutsatte
også at salgsretten ble videreført ut 2010. Alterna
tivt ville staten, med forbehold om Stortingets sam
tykke, benytte seg av salgsretten. Bredbåndsallian
sen avviste statens foreslåtte bytteforhold, og har
konstatert at staten nå vil utøve sin salgsrett.
Den betydelige uenigheten om bytteforhold
mellom departementet og Bredbåndsalliansen
skyldes i hovedsak forskjeller i vurdering av frem
tidig verdiutvikling for Ventelo og BaneTele, samt
ulike vurderinger av avkastningskrav. Videre har
departementet lagt en viss vekt på at det ikke kan
utelukkes at eierne av «nye Bredbåndsalliansen»
må skyte inn ny egenkapital i selskapet på et frem
tidig tidspunkt. Dersom staten i en slik situasjon
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ikke ønsker å delta med ytterligere kapital, vil sta
tens eierandel utvannes.
Departementet har vurdert en samordning
mellom BaneTele og Ventelo som industrielt riktig,
og ønsket i utgangspunktet å ta del i den forventete
verdiskapningen som vil følge av en samordning
mellom BaneTele og Ventelo. Det har derfor vært
arbeidet med løsninger som ville muliggjort et
bytte av statens eierandel i BaneTele mot en eier
andel i «nye Bredbåndsalliansen». Departementet
har i denne sammenheng lagt vekt på en forsvarlig
langsiktig forvaltning av statens verdier. Staten og
Bredbåndsalliansen har imidlertid ikke kunnet
enes om grunnlaget for et bytte. I en slik situasjon
må det søkes alternative løsninger som sikrer en
god industriell utvikling for BaneTele og som for
øvrig er i tråd med de politiske målsettingene for
statens eierskap i selskapet. Departementet anser
en utøvelse av statens salgsrett overfor Bred
båndsalliansen som den beste løsningen i den fore
liggende situasjon.
Utøvelse av salgsretten frigir en større verdi for
staten enn verdien av den tilbudte statlige eieran
delen i et nytt selskap. En samordning av BaneTele
og Ventelo, der BaneTele tilføres nødvendig tra
fikkvolum og der synergier og stordriftsfordeler
kan realiseres, muliggjøres i den foreliggende situ
asjon ved at staten selger sine aksjer i BaneTele.
«Nye Bredbåndsalliansen» sin samlede nettstruk
tur vil få styrket sin evne til å levere ende-til-ende
løsninger for bredbåndskapasitet, og vil kunne
bidra til å skape en mer effektiv konkurransesitua
sjon i bredbåndsmarkedet. Dette er i tråd med sta
tens mål for eierskapet i BaneTele. Videre vil den
samlede fiberkapasiteten i «nye Bredbåndsallian
sen» trolig være mer enn tilstrekkelig for den elek
troniske fastnettrafikken i lang tid fremover, slik at
«nye Bredbåndsalliansen» vil være avhengig av å
opprettholde et åpent og leverandøruavhengig
stamnett. «Nye Bredbåndsalliansen» sine eiere vil
fortsatt ha sterke insentiver til å samordne eksiste
rende infrastruktur. Ettersom disse eierne i all
hovedsak er offentlig eide kraftselskaper, sikres
fortsatt offentlig kontroll over viktig infrastruktur.
Departementet viser også til at milepælene i nåvæ
rende aksjeeieravtale mellom Bredbåndsalliansen
og staten, som skulle sikre oppnåelse av statens
industrielle mål med eierskapet i BaneTele, i all
hovedsak er oppnådd.
I henhold til leieavtalen med Jernbaneverket,
som regulerer BaneTele sin rett til kommersiell
utnyttelse av Jernbaneverkets teleinfrastruktur,
kan ikke overdragelse av aksjeposter i BaneTele
eller andre endringer i aksjonærsituasjonen i sel
skapet gjennomføres uten Jernbaneverkets sam
tykke. Jernbaneverket kan kun nekte dersom det

foreligger saklig grunn knyttet til 1) sikkerhets
messige behov ved utøvelsen av Jernbaneverkets
egne formål, eller 2) BaneTeles evt. manglende
oppfyllelse av selskapets økonomiske forpliktelser
i henhold til avtalen. Nærings- og handelsdeparte
mentet vil følge opp at nødvendige prosesser og
avklaringer mellom BaneTele og Jernbaneverket
blir gjennomført før salg av aksjene i BaneTele iht.
denne proposisjonen.
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Økonomiske og administrative
konsekvenser

Ved gjennomføring av transaksjonen som foreslått
vil statens eierandel i BaneTele AS reduseres fra 50
pst. til null.
Vederlaget ved salg av statens aksjer i BaneTele AS er regulert i aksjeeieravtale av 16. novem
ber 2006 mellom staten v/Nærings- og handels
departementet, Bredbåndsalliansen AS og BaneTele AS.
Vederlaget for statens 50 pst. eierandel skal
ifølge avtalen utgjøre 625 mill. kroner med tillegg
av rente tilsvarende 6 måneders NIBOR pluss 1
prosentpoeng. Rentebeløpet er avhengig av opp
gjørstidspunktet. Samlet vederlag er anslått til ca.
715 mill. kroner.
Departementet legger til grunn at transaksjo
nen er en foretakssammenslutning i konkurranse
lovens forstand. Transaksjonen må således meldes
til relevante konkurransemyndigheter som en
foretakssammenlutning. Departementet antar at
relevant konkurransemyndighet for denne trans
aksjonen er Konkurransetilsynet ettersom partene
i hovedsak har sin virksomhet i Norge. Konkurran
setilsynet kan etter konkurranseloven § 8 andre
ledd ikke instrueres om utfallet i enkeltsaker. Det
er et automatisk gjennomføringsforbud for melde
pliktige transaksjoner etter konkurranseloven. Det
automatiske gjennomføringsforbudet varer fram til
tilsynet legger vekk saken og senest fram til tilsy
net varsler at inngrep kan bli aktuelt, jf. konkurran
seloven § 20 andre ledd. Det kan søkes om unntak
fra gjennomføringsforbudet. Det er så langt ikke
kommet fram opplysninger som tyder på annet enn
at transaksjonen vil styrke Bredbåndsalliansens
konkurransedyktighet, og dermed konkurransen i
markedet.
Overføring av aksjene skal skje senest 30 dager
etter at Stortingets samtykke er meddelt Bred
båndsalliansen.
Salgsinntekten vil bli inntektsført i statsbudsjet
tet for 2009 over Kap 3950 Forvaltning av statlig
eierskap, post 96 Salg av aksjer.
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St.prp. nr. 35
BaneTele AS – salg av statens aksjer

Nærings- og handelsdepartementet
tilrår:
At Deres Majestet godkjenner og skriver under
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om
BaneTele AS – salg av statens aksjer.

Vi HARALD, Norges Konge,
stadfester:
Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om BaneTele AS – salg av statens aksjer i samsvar med et vedlagt
forslag.

Forslag
til vedtak om BaneTele AS – salg av statens aksjer

I
Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2009 selger samtlige av statens aksjer i
BaneTele AS til Bredbåndsalliansen AS på de vilkår som er fastsatt i kapittel 7 i aksjeeieravtale av
16. november 2006 mellom staten v/Nærings- og handelsdepartementet, Bredbåndsalliansen AS og BaneTele AS.
II
I statsbudsjettet for 2009 gjøres følgende endringer:
Inntekter:
Kap.

Post

Formål

96

Forvaltning av statlig eierskap
Salg av aksjer, bevilges med ........................................................................

3950

Kroner

715 000 000

