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Ny Energilov

17. mars 2016 vedtok Stortinget ny lov med krav om selskapsmessig og funksjonelt skille for 

alle nettselskaper.

Lovforslaget skal bidra til redusert risiko for kryssubsidiering og til å styrke nettselskapenes 

nøytralitet i forhold til konkurranseutsatt virksomhet.

16. mars 2018 vedtok Stortinget at nettselskap med færre enn 30 000 kunder fritas fra kravet 

om funksjonelt skille.

Ymber fritas fra kravet om funksjonelt skille



Selskapsmessig skille

I praksis betyr krav om selskapsmessig skille at nettvirksomhet skal være organisert som en egen 

selvstendig juridisk enhet, adskilt fra annen virksomhet.



Dagens organisasjonskart

Ymber AS
- Nettvirksomhet

- Fiber 

- Kraftverk

3net AS
Kvænangen Kraftverk 

AS



Selskapsmessig skille

• Tidsfrist for å gjennomføre selskapsmessig skille er 1. januar 2021

• Ymber har engasjert PWC for å bistand i prosessen

• Styret har enstemmig kommet frem til et forslag til ny organisering av Ymber for å tilfredsstille 

kravene om selskapsmessig skille.

• Det er ønskelig å etablere selskapsmessig skille for å få erfaring før loven trer i kraft.

 Selskapsmessig skille ønskes innført i 2018.



Ønsket målsituasjon

Det finnes flere ulike modeller for Ymber, og som alle vil oppfylle 

kravene til selskapsmessig skille. I arbeidet med å finne ønsket 

målmodell er følgende hensyn vektlagt:

1) oppfylle kravene til selskapsmessig skille

2) størst mulig samsvar mellom ledelses/styring-struktur og selskapsmessig organisering

3) naturlig inndeling av Ymber i virksomhetsområder som hører sammen

4) unngå å utløse beskatning for eiere eller selskap

5) unngå å utløse avgiftsmessig belastning



Selskapsmessig skille i løpet av 2018

Ymber AS

Ymber 
Nett AS Ymber 

Produksjon AS

Ymber 
Fiber AS

3net AS



Selskapsrettslig gjennomføring
Omorganiseringen gjennomføres ved fisjon og fusjon, med én felles kreditorfrist-periode, med mål om å ha målstrukturen 

operativ 1. halvår 2018. Nedenfor er hovedstegene i omorganiseringen:

1. Dagens eiere i Ymber AS stifter «nye» Ymber AS
Aksjene i Ymber AS som aksjeinnskudd

2. Stiftelse av Ymber Produksjon AS, Ymber Fiber AS, Ymber Temp AS
Aksjeinnskudd kr 30 000 i kontanter. Aksjene i disse selskapene kan tidseffektivt stiftes av dagens Ymber AS, hvoretter aksjene 

overdras til «nye» Ymber AS så snart det er stiftet.

Ymber Temp AS (som inneholder alle eiendeler utenom produksjon, nett og fiber) er et mellomledd i omorganiseringen (vi kan ikke 

lovlig fisjonere Ymber AS direkte med «nye» Ymber AS) og fusjonerer med «nye» Ymber AS. Fisjon og fusjon 

besluttes/gjennomføres samtidig.

3. Ymber AS endrer navn til Ymber Nett AS



Forholdet til de ansatte
• Fisjonen vil omfattes av arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse. Arbeidsgiver 

har rett til å overføre de ansatte til nye selskaper. Hovedregelen er at alle de rettigheter og 

plikter som følger av arbeidsavtalen og arbeidsforholdet hos det overdragende selskapet, 

overføres uendret til den nye arbeidsgiveren

• Reglene om virksomhetsoverdragelse innebærer en rekke saksbehandlingsregler som må følges 

overfor de ansatte



Konsekvenser for eierne i Ymber AS

Omorganiseringen vil ikke ha noen konsekvenser for eierne av Ymber AS, utenom at de må i 

fellesskap stifte «nye» Ymber AS og vedta å overdra sine aksjer i Ymber AS til «nye» Ymber AS. 

Eierne vil ha samme eierandel i «nye» Ymber AS som i dagens Ymber AS.

Eiernes verdier ivaretas 100 % og selskapets drift og virksomhet fortsetter som før.



Selskapsmessig skille i løpet av 2018

Nordreisa Skjervøy Kåfjord Kautokeino Loppa Kvænangen Troms Kraft 
AS

Ymber AS

Ymber 
Nett AS

Ymber 
Produksjon AS

Ymber 
Fiber AS

3net AS


