
Ot.prp. nr. 63

(2003–2004) 

Om lov om omorganisering av Statkraft SF 

Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 16. april 2004,

godkjent i statsråd samme dag.


(Regjeringen Bondevik II)


1 Proposisjonens hovedinnhold 

Regjeringen legger med dette frem forslag til lov 
om omorganisering av Statkraft SF. Lovutkastet 
legges frem i forbindelse med behandling av St.prp. 
nr. 53 for 2003–2004 Statens eierskap i Statkraft SF. 

Formålet med loven er å regulere overføring av 
visse forpliktelser som følge av den foreslåtte omor
ganiseringen av Statkraft SF. 

I kapittel 2 gis det en omtale av den foreslåtte 
omorganiseringen. Departementets vurderinger 
fremgår av kapittel 3. I kapittel 5 er det gitt enkelte 
kommentarer knyttet til de foreslåtte bestemmelse
ne i loven. 

2	 Omorganisering av Statkraft SF 

Omorganiseringen av Statkraft SF foreslås gjen
nomført ved at statsforetaket etablerer et nytt aksje
selskap (Statkraft Nytt AS) for deretter å overdra ei
endeler, rettigheter og forpliktelser til det nye ak
sjeselskapet, med unntak for lån som staten har ga
rantert for, og eierposisjoner i enkelte utenlandske 
selskaper hvor det er nødvendig å innhente sam
tykker fra tredjepart. 

Samtidig med overføringen inngås låneavtaler 
mellom statsforetaket og det nye aksjeselskapet på 
vilkår som i det alt vesentlige er i samsvar med de 

som gjelder for lån som blir liggende igjen i stats
foretaket. Det inngås videre en avtale hvoretter ak
sjeselskapet får ansvaret for å forvalte de eierposi
sjoner i utenlandske selskaper og eventuell annen 
virksomhet som blir liggende i statsforetaket inntil 
overdragelse av dette kan finne sted. 

Etter overføringen vil styret i Statkraft kunne 
gjennomføre den videre konserndannelsen. Det 
planlegges at konsernets struktur skal bestå av et 
statsforetak som morselskap og at dette eier 100 
prosent av aksjene i et holdingselskap (Statkraft 
Nytt Holding AS) organisert i henhold til aksjelo
ven av 13. juni 1997, som igjen organiserer konser
nets virksomhet i separate datterselskap (produk
sjon, nett, mv) og eier andeler i tilknyttede selska
per. 

3	 Departementets merknader og 
vurderinger 

For å avklare forholdet omkring overføring av for
pliktelser til aksjeselskapet og avskjære eventuelle 
innsigelser fra medkontrahenter, anser Nærings
og handelsdepartementet at det er nødvendig å re
gulere debitorskifte i forbindelse med den foreslåt
te omorganiseringen. Grunnen til dette er at med
kontrahenter uten videre kan nekte å gi samtykke 
til overføring av forpliktelser etter alminnelige for
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muesrettslige regler. Det kan ikke utelukkes at en
kelte medkontrahenter ville kunne nekte å gi sam
tykke for å bedre sin forhandlingssituasjon mot 
Statkraft. Det kan heller ikke utelukkes at enkelte 
ville hevde at overføring av avtaleforpliktelser til ak
sjeselskapet innebærer et vesentlig mislighold av 
avtalen. 

En slik lovteknikk for å regulere debitorskifte 
er brukt ved en rekke tidligere omdanninger av 
statlig virksomhet, for eksempel ved omdanning av 
Posten og NSB til aksjeselskap (lov 21. juni 2002 nr. 
43 § 6, jf Ot.prp. nr. 82 for 2001–2002 og Innst.O.nr. 
65 for 2001–2002. Departementet kjenner ikke til at 
det har vært negative reaksjoner eller erfaringer 
med disse bestemmelsene. Fremgangsmåten forut
setter at kreditors rettslige eller faktiske deknings
muligheter som følge av overføringen ikke blir for
ringet. Departementet legger til grunn at det ikke 
er tilfellet i forhold til Statkrafts medkontrahenter. 

Forpliktelser regulert av utenlandsk rett faller 
utenfor lovforslaget. Lovforslaget gjelder heller ik
ke konkrete lån opptatt før 1. januar 2003 som sta
ten har påtatt seg forpliktelser for i lov 20. desem
ber 2002 nr. 88 om endringer i statsforetaksloven. 

For en nærmere omtale av forslaget vises det til 
merknadene til bestemmelsene i kapittel 5. 

4	 Økonomiske og administrative 
konsekvenser 

En særlov med enkelte bestemmelser knyttet til 
etablering av et nytt aksjeselskap eiet av Statkraft 
SF vil i seg selv ikke medføre administrative eller 
økonomiske konsekvenser. For øvrig vises det til 
omtale i St.prp. nr. 53 for 2003–2004 Statens eier
skap i Statkraft SF. 

5	 Merknader til de enkelte 
bestemmelser 

Til § 1 Formål 

Paragrafen fastsetter lovens formål, som er å regu
lere enkelte forhold som oppstår i forbindelse med 
omorganisering av Statkraft SF. 

Til § 2 Overføring av eierandeler, forpliktelser m.v. 

Paragrafens første ledd inneholder en bestemmel
se som hindrer kreditorer og andre rettighetshave
re i å motsette seg at det nye aksjeselskapet overtar 

Statkraft SFs forpliktelser. Det er en forutsetning at 
alle forpliktelser underlagt norsk rett, med noen 
unntak overføres til aksjeselskapet. 

Bestemmelsen må sees i sammenheng med at 
Statkraft SFs forpliktelser etter vanlige formues
rettslige regler ikke med frigjørende virkning for 
selskapene kan overføres til et aksjeselskap uten 
medkontrahentens samtykke. I prinsippet vil med
kontrahenten kunne nekte et slikt samtykke uten å 
angi noen nærmere begrunnelse for dette. Det kan 
ikke utelukkes at enkelte medkontrahenter vil kun-
ne nekte å gi samtykke for å bedre sin forhand
lingssituasjon mot Statkraft. Det kan heller ikke 
utelukkes at enkelte vil hevde at overføring av avta
leforpliktelser til aksjeselskapet innebærer et ve
sentlig mislighold av avtalen. Et slikt standpunkt er 
sannsynligvis ikke juridisk holdbart i forhold til en 
omorganisering av virksomheten i Statkraftkonser
net, men det vil kunne medføre forsinkelser og 
unødvendige vanskeligheter. For å avklare forhol
det omkring overføring av forpliktelser til aksjesel
skapet og avskjære eventuelle innsigelser fra med
kontrahenter, foreslås i første ledd første punktum 
en lovbestemmelse som innebærer en overføring 
av forpliktelsene fra Statkraft SF til aksjeselskapet 
uten at kreditorene og eventuelle andre medkontra
henter kan motsette seg dette. 

Første ledd annet punktum innebærer at for
dringshavere i Statkraft SF som følge av overførin
gen til aksjeselskapet ikke kan gjøre krav gjeldende 
mot staten. Første ledd tredje punktum innebærer 
at fordringshavere og rettighetshavere ikke kan 
motsette seg overføring til nytt aksjeselskap og kan 
heller ikke etter denne bestemmelsen gjøre gjel
dende at overføringen utgjør en bortfallsgrunn for 
rettsforholdet. 

Annet ledd gjør unntak for konkrete lån opptatt 
før 1. januar 2003 som staten har påtatt seg forplik
telser for i lov 20. desember 2002 nr. 88 om endrin-
ger i statsforetaksloven. Disse lånene hefter staten 
for på samme måte som før lovendringen i 2003, da 
bestemmelsene om det statlige garantiansvaret ble 
endret. En stor del av Statkrafts lån er underlagt 
utenlandsk rett. En lovbestemmelse som nevnt vil 
ikke ha gjennomslagskraft i forhold til forpliktelser 
som er underlagt andre lands rett. For de statsga
ranterte lånene underlagt norsk rett er det imidler
tid en mulighet for overføring gjennom å regulere 
debitorskiftet gjennom bruk av lov. Departementet 
anser en eventuell forskjellsbehandling av de stats
garanterte lånene, enten de er regulert av uten
landsk eller norsk rett, som uheldig og legger der-
for til grunn at disse beholdes i statsforetaket. 
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Til § 3 Ikrafttredelse Nærings- og handelsdepartementet 

Nærings- og handelsdepartementet tar sikte på at 
loven settes i kraft i forbindelse med omorganise- t i l r å r : 

ring av Statkraft SF tidligst 31. august 2004 og se-
nest 31. desember 2004. At Deres Majestet godkjenner og skriver under 

et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
lov om omorganisering av Statkraft SF. 

Vi HARALD, Norges Konge,


s t a d f e s t e r :


Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om omorganisering av Statkraft SF i samsvar med et vedlagt 
forslag. 
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Forslag 

til lov om omorganisering av Statkraft SF 

I 
§ 1 Formål 

Formålet med loven er å regulere enkelte for-
hold som oppstår ved overføring av Statkraft SFs 
virksomhet til et underliggende aksjeselskap med 
datterselskaper. 

§ 2 Overføring av eiendeler, forpliktelser mv. 
Overføring av forpliktelser fra Statkraft SF til 

selskaper som nevnt i § 1 i forbindelse med overfø
ring av Statkrafts virksomhet skjer med frigjørende 
virkning for Statkraft SF. De overførte forpliktelse

ne kan heller ikke gjøres gjeldende mot staten. For
dringshavere og andre rettighetshavere kan ikke 
motsette seg overføringen og kan ikke gjøre gjel
dende at overføringen utgjør en bortfallsgrunn for 
rettsforholdet. 

Første ledd gjelder ikke for lån som faller inn 
under statens ansvar etter avsnitt III nr. 2 i lov 20. 
desember 2002 nr. 88 om endringer i lov 30. august 
1991 nr. 71 om statsforetak mv. 

§ 3 Ikrafttredelse 
Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. 
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