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Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret gir varaordfører fullmakt til å signere ny viljeserklæring på eiermøte 25.5.2018 i tråd med anbefalingen fra
arbeidsutvalget med en varighet på fire nye år fra 1. juli 2018 til 1. juli 2022.

Bakgrunn for saken:
De 30 Agder-kommunene eier til sammen ca. 54,5% av aksjene i Agder Energi. Det ble gjennomført eiermøte 2.mars 2018 der
arbeidsutvalgets anbefaling om forlenget viljeserklæring knyttet til videre eierskap i Agder Energi ble lagt frem. Forslaget
representerer ingen endringer i forhold til dagens gjeldende avtale, utover at avtalen prolongeres med 4 år.
Vedlegg:

Epost ny viljeserklæring om eierskap i Agder Energi

Saksframlegg til kommunen ny viljeserklæring 2018

Avtale viljeserklæring Agder energi eierkommuner 2018-2022.docx

Saksutredning:
Søgne kommune eier 1,587% eierandel i Agder Energi AS. Sammen med de øvrige kommuner på Agder har de 30
kommunene samlet ca. 54,5% eierandel. Resterende 45,5% eies av Statkraft Holding AS. Statkraft kjøpte sine andeler fra
kommunene i 2001. Helt siden dette tidspunktet har kommunene gjennom ulike viljeserklæringer forpliktet seg til fortsatt å
være eiere i selskapet. Gjeldende viljeserklæring om eierskap gjelder frem til 01.07.2018. Vedlagte forslag om forlengelse av
avtalen gjør at den gjelder frem til 01.07.2022. Rådmannen kjenner ikke til at noen av de 30 kommunene på Agder motsetter
seg denne forlengelsen av viljeserklæringen.
Som en følge av kommunesammenslåingen vil nye Kristiansand kommune eie ca. 8,3% av selskapet fra 01.01.2020. Både
Songdalen og Kristiansand har i sine saksfremlegg til kommunestyret anbefalt å følge anbefalingen fra arbeidsutvalget.
Våren 2015, ble det besluttet ny utbyttemodell for selskapet, og denne endres ikke som en del av denne saken.
Kommunestyret gir varaordfører fullmakt til å signere ny viljeserklæring på grunn av ordføreren er inhabil i denne saken.

Rådmannens merknader:

VILJESERKLÆRING OM EIERSKAP
I AGDER ENERGI
I SAMME BÅT
Viljeserklæring
mellom Agdereierne

Arbeidsutvalgets
anbefaling

OM AGDER ENERGI OG EIERSKAPET
• Agder Energi foredler og forvalter fornybar energi. Konsernets
virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av
energi, hovedsakelig basert på vannkraft. Selskapets visjon er
å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi.
• Alle energiselskap i Norge som produserer strøm basert på
vannkraft skal minimum ha 2/3 offentlige eiere. Agder Energi
eies i dag av alle kommunene på Agder og Statkraft.
Kommunene eier forskjellige aksjeprosenter som til sammen
utgjør 54,47% av aksjene (se vedlagt oversikt over de ulike
kommunenes eierandeler bak i presentasjonen).

Fra utkastet *l ny eierskapsmelding fra Agdereierne:

«Vi er langsik*ge eiere av et samfunnsvik*g selskap»
Pkt. 1, side 2:

• Agdereierne er langsiktige eiere i Agder Energi som
er et samfunnsviktig selskap
• Kommunene gir sin tilslutning til det langsiktige
eierskapet ved jevnlig å fornye en viljeserklæring om
eierskap, normalt med fire års mellomrom og midt i
perioden mellom kommune- og fylkestingsvalgene.

VILJESERKLÆRINGEN, KORT BAKGRUNN
• Opprinnelig ”fredningstid” etter fusjonen av AE i 2000 utløp 1.
juli 2005
• Våren 2005 inngikk Agderkommunene sin første
viljeserklæring: Ingen kommuner vil selge sine aksjer i Agder
Energi dersom det fører til at Agdereierne sitter igjen som
minoritetseier
• Den første viljeserklæringen varte frem til juli 2008, og var i
praksis en forlengelse av fredningstiden med tre år
• Senere er viljeserklæringen fornyet to ganger
• Nåværende viljeserklæring utløper 1. juli 2018.

BEGRUNNELSEN FOR NY VILJESERKLÆRING
- Å unngå salg av aksjer som medfører at Agdereierne
til sammen ikke kontrollerer mer enn 50 % av aksjene i
Agder Energi.
Ø Et slikt salg vil frata kommunenes rett til å bestemme
utbyttenivået
Ø Et slikt salg vil frata kommunenes rett til å utpeke leder og
nestleder i styret
Ø Et slikt salg vil redusere verdien av den gjenværende
minoritetsposten.

VILJESERKLÆRINGEN, AVTALETEKST
”Partene bekrefter ved underskrift på denne avtale sin
vilje til ikke å selge aksjer i Selskapet dersom slikt salg
vil kunne føre til at Partenes samlede aksjeinnehav i
Selskapet reduseres til 50 % eller mindre.”

(forslag til ny Viljeserklæring i full tekst følger som vedlegg)

NY VILJESERKLÆRING – ARBEIDSUTVALGETS
ANBEFALING
AU anbefaler at kommunene inngår ny viljeserklæring
med fire års tidshorisont (fra juni 2018 - juni 2022)
– Neste ordinære rullering kan gjøres av etablerte
kommunestyrer etter valget i 2020
– Ved ekstraordinære situasjoner kan eierskapet tas opp til
vurdering også innenfor en periode med gjeldene
viljeserklæring

FORSLAG TIL VEDTAK
……............................. kommune gir ordfører fullmakt til å signere
ny viljeserklæringen på eiermøte 25.5 2018 i trå med
anbefalingen fra arbeidsutvalget.

Vedlegg
- Aksjonæroversikt i Agder Energi
- Forslag til ny Viljeserklæring (eget dokument)

Aksjonæroversikt, Agder Energi
Statkraft Regional Holding AS:
Arendal kommune:
Kristiansand kommune:
Grimstad kommune:
Flekkefjord kommune:
Lyngdal kommune:
Kvinesdal kommune:
Lillesand kommune:
Marnardal kommune:
Sirdal kommune:
Mandal kommune:
Vennesla kommune:
Froland kommune:
Søgne kommune:
Evje og Hornnes kommune:
Songdalen kommune:
Lindesnes kommune:
Hægebostad kommune:
Farsund kommune:
Birkenes kommune:
Åmli kommune:
Risør kommune:
Valle kommune:
Bygland kommune:
Iveland kommune:
Tvedestrand kommune:
Åseral kommune:
Vegårshei kommune:
Bykle kommune:
Gjerstad kommune:
Audnedal kommune:

45,525 %
6,390 %
5,300 %
2,963 %
2,516 %
2,349 %
2,326 %
2,272 %
2,101 %
2,070 %
2,000 %
2,000 %
1,769 %
1,587 %
1,528 %
1,496 %
1,486 %
1,359 %
1,299 %
1,260 %
1,218 %
1,170 %
1,129 %
1,111 %
1,064 %
1,059 %
1,028 %
0,809 %
0,735 %
0,690 %
0,391 %
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AVTALE
mellom
AGDER KOMMUNENE
som angitt i bilag 1 (”Partene”)
vedrørende Partenes salg av aksjer i
AGDER ENERGI AS
org.nr. 981 952 324 (”Selskapet”)

0.

BAKGRUNN OG FORMÅL

0.1

Partene inngikk den 26.10.01 en avtale vedrørende samordning av regional innflytelse
som majoritetsaksjonær i Selskapet (”Samordningsavtalen”). Samordningsavtalen
regulerer blant annet Partenes anledning til salg av aksjer i Selskapet.
Samordningsavtalen bestemmer blant annet at Partene ikke kan selge eller på annen
måte overdra eller forplikte seg til å overdra aksjer i Selskapet frem til den 01.07.05
(”Fredningstiden”) med mindre slikt salg har tilslutning fra minst 85 % av Partene i
henhold til deres eierandeler i Selskapet. Partene inngikk den 30.04.08 en avtale om
forlengelse av Fredningstiden (”Viljeserklæringen”) for en periode av nye 8 år (for
Valle kommune og Søgne kommune, 6 år) regnet fra utløpet av Fredningstiden. Den
06.05.13 ble viljeserklæringen forlenget for nye to år (1+1 år) frem til 01.07.15.

0.2

Samordningsavtalen knytter seg til en aksjonæravtale (”Aksjonæravtalen”) som
Partene hadde inngått med Statkraft Holding AS (”Statkraft”) den 26.09.01. Forholdet
mellom Partenes Samordningsavtale og Aksjonæravtalen som Partene inngikk med
Statkraft, er i Aksjonæravtalens punkt 3.2 uttrykt som følger:
”Statkraft bekrefter sin aksept av den samordning mellom Agder Aksjonærene
som følger av Samordningsavtalen. Statkraft bekrefter også at man fra sak til
sak aksepterer Agder Aksjonærenes adgang til samordning ved stemmegivning
etc. – utover det som følger av Samordningsavtalen.
Det er imidlertid enighet om at Samordningsavtalen ikke uten Statkrafts aksept
skal endres på en slik måte at det legges restriksjoner på Agder Aksjonærenes
adgang til å selge aksjer i Selskapet utover det som nå følger av
Samordningsavtalen og Aksjonæravtalen (f.eks. ved at kravet til tilslutning fra
Agder Aksjonærene for å kunne starte forhandlinger om salg/selge aksjer økes
i forhold til det som følger av Samordningsavtalen). Hvis slik avtale likevel skulle
bli inngått, skal salg likevel kunne avtales og gjennomføres innenfor
Samordningsavtalens og Aksjonæravtalens nåværende ramme uten at noen
form for krav kan rettes mot Statkraft og/eller de selgende Agder Aksjonærer.”
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0.3

Ved utløpet av Fredningstiden i Viljeserklæringen punkt 1.3, er det på det rene at
samtlige av Partene ikke ønsker å selge noen av sine aksjer i Selskapet. Bakgrunnen
er at. partene har et felles ønske om at Partene skal unngå å komme i en
minoritetsposisjon. Dersom Partene selger noen av aksjene i Selskapet, vil det være
egne til å svekke Partenes mulighet til å opprettholde den majoritetsposisjon Partene
samlet har i Selskapet.

0.4

På denne bakgrunn ønsker Partene – under tilbørlig hensyntagen til de forpliktelser
som allerede følger av Aksjonæravtalen og Samordningsavtalen – å skape notoritet om
sin vilje til ikke å selge aksjer i Selskapet.

1.

VILJESERKLÆRING VEDRØRENDE SALG ETTER UTLØPET AV DEN
FORLENGEDE FREDNINGSTIDEN

1.1

Partene bekrefter ved underskrift på denne avtale sin vilje til ikke å selge aksjer i
Selskapet.

1.2

Partene bekrefter videre for det tilfellet at noen av Partene likevel skulle ønske å selge
aksjer i Selskapet, i fellesskap å legge forholdene til rette for at denne eventualiteten
enten blir løst ved
(i)

bruk av forkjøpsrett (Aksjonæravtalens punkt 10.4), eller

(ii)

et samlet salg av Partenes aksjer i Selskapet (Aksjonæravtalens punkt 10.1)

1.3

Denne viljeserklæringen har gyldighet for en periode av 4 år fra 01.07.2018. Perioden
forlenges til 01.07.2022.

2.

MANGLENDE SANKSJONER VED BRUDD PÅ VILJESERKLÆRINGEN

2.1

Partene er innforstått med at brudd på viljeserklæringen uttrykt i punkt 1 ovenfor av
hensyn til de forpliktelser som allerede følger av Samordningsavtalen og
Aksjonæravtalen, ikke kan sanksjoneres i form av krav rettet mot Statkraft og/eller
den/de aktuelle parter i salgstransaksjonen.

2.2

Dog presiseres at den avtalte forutsetning i Samordningsavtalens § 6 om at salg krever
tilslutning fra minst 30 % av Partene i henhold til deres eierandeler i Selskapet fortsatt
gjelder.
Dersom et salg blir gjennomført i strid med denne bestemmelsen vil dette fortsatt
eksponere så vel Statkraft som den de selgende parter for sanksjoner
(Samordningsavtalens § 10).

3.

VOLDGIFT
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Tvister om gyldigheten av avtalen og enhver annen tvist foran som måtte oppstå i forbindelse
med avtalen, avgjøres etter norsk lov ved voldgift i overensstemmelse med Lov om voldgift.
Dersom Partene ikke blir enige om voldgiftsrettens sammensetning, oppnevnes alle av
førstelagmann i Agder lagmannsrett.
…oo0oo…

Kristiansand, den 25. mai 2018

_________________________

_________________________

Arendal kommune

Birkenes kommune

_________________________

_________________________

Bygland kommune

Bykle kommune
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Gjerstad kommune
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Kristiansand kommune

Mandal kommune

_________________________

_________________________

Vennesla kommune

Farsund kommune

_________________________

_________________________

Flekkefjord kommune

Froland kommune

_________________________

_________________________

Søgne kommune

Lyngdal kommune

_________________________

_________________________

Kvinesdal kommune

Songdalen kommune

_________________________

_________________________

Lindesnes kommune

Marnardal kommune

_________________________

_________________________

Sirdal kommune

Audnedal kommune

_________________________

_________________________

Hægebostad kommune

Åseral kommune

Børre Andreassen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Camilla Erland Aarnes
mandag 16. april 2018 12:25
Børre Andreassen
VS: Ny Viljeserklæring om eierskap i Agder Energi
ATT00001.htm; saksframlegg til kommunen_ny viljeserklæring 2018[6] Skrivebeskyttet.pdf; viljeserklaering_agder_energi_eierkommuner_
2018-2022.docx; ATT00002.htm

Som avtalt på ledermøtet i dag.
Med hilsen
Camilla Erland Aarnes
Rådgiver, Søgne kommune
Kontor: +47 954 10 088 Sentralbord +47 38 05 55 55 | Postboks 1051, 4682 Søgne
|Besøksadresse: Rådhuset, Rådhusveien 1, 4640 Søgne
camilla.erland.aarnes@sogne.kommune.no

Fra: Astrid Margrethe Hilde
Sendt: tirsdag 13. mars 2018 13.29
Til: Camilla Erland Aarnes
Kopi: Terkelsen, Egel; knut.henriksen@scanwatt.no; Kim Høyer Holum
Emne: VS: Ny Viljeserklæring om eierskap i Agder Energi

Hei Camilla
Kan du sette opp denne som sak til KS i april?
Du kan evt høre med Egel og/ eller Knut om detaljer om dette siden jeg er inhabil i disse sakene. Ser at vi har noe tid
på å behandle denne saken og dere i adm vil antagelig ønske å forberede et saksfremlegg evt i samarbeid med K3?
Mvh
Astrid
Fra: Astrid Margrethe Hilde [mailto:astridm.hilde@gmail.com]
Sendt: 13. mars 2018 13:24
Til: Astrid Margrethe Hilde
Emne: Fwd: Ny Viljeserklæring om eierskap i Agder Energi

---------- Videresendt e-post ---------Fra: Knut Henriksen <sw-khe@scanwatt.onmicrosoft.com>
Dato: 9. mars 2018 kl. 15:15
Emne: Fwd: Ny Viljeserklæring om eierskap i Agder Energi
Til: "astrid M Hilde <astridm. hilde@gmail. com>" <astridm.hilde@gmail.com>
Hei Astrid.
Har du fått denne?
God helg!
Klem Knut
1

Sendt fra min iPhone
Videresendt melding:
Fra: "Rune Røiseland" <rune@ordkraft.no>
Til: "Alf Erik Andersen" <alf.erik.andersen@mandal.kommune.no>,
"anch@birkenes.kommune.no" <anch@birkenes.kommune.no>, "Anders Kylland"
<anders.kylland@arendal.kommune.no>, "anju.choudhary@me.com"
<anju.choudhary@me.com>, "Anne.Britt.N.Kristiansen@kvinesdal.kommune.no"
<Anne.Britt.N.Kristiansen@kvinesdal.kommune.no>, "akbi@birkenes.kommune.no"
<akbi@birkenes.kommune.no>, "Arne Thomassen"
<arne.thomassen@lillesand.kommune.no>, "Beate Kristiansen"
<beate.s.kristiansen@grimstad.kommune.no>, "beg@jjuc.no" <beg@jjuc.no>, "Rist, Bente"
<bente.rist@arendal.kommune.no>, "Berit Kittelsen" <berit.kittelsen@venneslakommunestyre.no>, "Bernhard Nilsen" <bernhard.nilsen@flekkefjord.kommune.no>,
"Bernt.slettedal@vennesla-kommunestyre.no" <Bernt.slettedal@venneslakommunestyre.no>, "Bjørn Ropstad" <Bjorn.Ropstad@e-h.kommune.no>, "Abel Cecilie
Knibe Hanssen" <cecilie@kompetansefond.no>, "Christina.Odegard@amli.kommune.no"
<Christina.Odegard@amli.kommune.no>, "eg-ter@online.no" <eg-ter@online.no>,
"Aud.Sunniva.Fuhr@valle.kommune.no" <Aud.Sunniva.Fuhr@valle.kommune.no>, "Eivind
Drivenes" <eivind.drivenes@vennesla-kommunestyre.no>, "e.lind@kristiansand-bystyre.no"
<e.lind@kristiansand-bystyre.no>, "events77@outlook.com" <events77@outlook.com>,
"frodejerdal@gmail.com" <frodejerdal@gmail.com>,
"geir.fredrik.sissener@arendal.kommune.no" <geir.fredrik.sissener@arendal.kommune.no>,
"Gro Bråten" <gro.braten@vaf.no>, "gro-anita.mykjaaland@iveland.kommune.no" <groanita.mykjaaland@iveland.kommune.no>, "Halvor Ribe"
<Halvor.Ribe@grimstad.kommune.no>, "Hansblat@online.no" <Hansblat@online.no>,
"Hans Stusvik" <hans.stusvik@marnardal.kommune.no>, "Arvid Grundekjøn"
<ordforer@kristiansand.kommune.no>, "hege.holthe@bonaventurasales.no"
<hege.holthe@bonaventurasales.no>, "Helge Sandåker"
<helge.sandaker@marnardal.kommune.no>, "inger.loite@gjerstad.kommune.no"
<inger.loite@gjerstad.kommune.no>, "Irma.tverstoel@hotmail.com"
<Irma.tverstoel@hotmail.com>, "Ivan Sagebakken"
<ivan.sagebakken@haegebostad.kommune.no>, "Ivar Lindal" <Ivar.lindal@hotmail.no>,
"Jan Dukene" <jan.dukene@tvedestrand.kommune.no>, "jetprivat@gmail.com"
<jetprivat@gmail.com>, "Jan Kristensen" <jan.kristensen@lyngdal.kommune.no>, "Jan
Sigbjørnsen" <Jan.sigbjornsen@flekkefjord.kommune.no>, "john.smeland@online.no"
<john.smeland@online.no>, "john.oyslebo@me.com" <john.oyslebo@me.com>, "Jonny
Greibesland" <johnny.greibesland@songdalen.kommune.no>, "Jon Næss"
<jon.rolf.naess@bykle.kommune.no>, "jorunn.elisabet.lossius@gmail.com"
<jorunn.elisabet.lossius@gmail.com>, "June.Marcussen@tvedestrand.kommune.no"
<June.Marcussen@tvedestrand.kommune.no>, "Jørgen Kristiansen"
<jorgen.kristiansen@kristiansand-bystyre.no>, "vegkhm@vegarshei.kommune.no"
<vegkhm@vegarshei.kommune.no>, "kjell.a.kristiansen@songdalen.kommune.no"
<kjell.a.kristiansen@songdalen.kommune.no>, "Kjell.Langenes@songdalen.kommune.no"
<Kjell.Langenes@songdalen.kommune.no>, "Kjetil Glimsdal"
<kjetil.glimsdal@grimstad.kommune.no>, "Kjetil Torp"
<kjetil.torp@vegarshei.kommune.no>, "Tor Sommerseth"
<tor.sommerseth@kristiansand.kommune.no>, "Reidar Saga"
<reidar.saga@amli.kommune.no>, "Reidar Gausdal" <Reidar.gausdal@vabb.no>, "Lars
Espeland" <lars.espeland@agderlink.no>, "Torbjørn Ougland" <t.ougland@kvs-lyngdal.no>,
"Rune Røiseland" <rune@ordkraft.no>, "Leiv Rygg" <leiv.rygg@bygland.kommune.no>,
"Sten Albert Reisænen" <sten-albert.reisaenen@iveland.kommune.no>, "Pernille K
Gulowsen" <pernille.kring.gulowsen@ae.no>, "Per Kristian Vareide"
<per.kristian.vareide@grimstad.kommune.no>, "Åsmund Laudal"
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<aalauvdal@bygland.kommune.no>, "Vidar Bjørkli" <Vidar.bjorkli@ae.no>, "Norman
Udland" <nud@lyngdal.kommune.no>, "Magne Havaas" <havaasmagne@yahoo.no>, "Birte
Usland" <birteus@online.no>, "Frode Verpe" <frodeverpe@hotmail.com>, "Harald
Danielsen" <harald.danielsen@arendal.kommune.no>, "Mette Gundersen"
<Mette.Gundersen@kristiansand-bystyre.no>, "Solveig Nordkvist"
<solveig.nordkvist@broadpark.no>, "Sigmund Pedersen"
<sigmund.pedersen@froland.kommune.no>, "Svein Skisland"
<svein.skisland@vennesla.kommune.no>, "knuteull@hotmail.com"
<knuteull@hotmail.com>, "Svein Arne Jerstad" <his@live.no>, "knuthgn@gmail.com"
<knuthgn@gmail.com>, "Knut Henriksen" <sw-khe@scanwatt.onmicrosoft.com>,
"lars.reidar.vasland@vabb.no" <lars.reidar.vasland@vabb.no>, "Lene Rannestad Kloster"
<Lena.Rannestad.Kloster@kvinesdal.kommune.no>, "linevennesland@hotmail.com"
<linevennesland@hotmail.com>, "Malin.Stokkeland@haegebostad.kommune.no"
<Malin.Stokkeland@haegebostad.kommune.no>, "mikal.stene@kruse-smith.no"
<mikal.stene@kruse-smith.no>, "Nils G Østerhus" <nils@setpro.no>, "Odd Arne Ougland"
<odd.arne.ougland@me.com>, "Oddmund Ljosland"
<oddmund.ljosland@aseral.kommune.no>, "Olav Neset" <post@neset.no>,
"ove.gundersen@froland.kommune.no" <ove.gundersen@froland.kommune.no>, "Ove
Nodeland" <ovenode@online.no>, "Aase Paulsen" <aase.paulsen@kristiansand-bystyre.no>,
"Per Kristian Lunden" <per.kristian.lunden@risor.kommune.no>, "Margrethe Handeland"
<Margrethe.Handeland@haegebostad.kommune.no>, "Unni Nilsen Husøy"
<unninilsen@hotmail.com>, "thor.jorgen.tjorhom@sirdal.kommune.no"
<thor.jorgen.tjorhom@sirdal.kommune.no>, "Guri.Ulltveit-Moe@lillesand.kommune.no"
<Guri.Ulltveit-Moe@lillesand.kommune.no>, "Terje Stalleland"
<Terje.stalleland@hoveleirsenter.no>, "Tone Marie Nybø Solheim"
<Tone.Marie.Nybo.Solheim@grimstad.kommune.no>, "elen.lauvhjell@risor.kommune.no"
<elen.lauvhjell@risor.kommune.no>, "kjell.gunnar.olsen@aseral.kommune.no"
<kjell.gunnar.olsen@aseral.kommune.no>, "lisbeth.th@icloud.com"
<lisbeth.th@icloud.com>
Emne: Ny Viljeserklæring om eierskap i Agder Energi
Til kommunen
som eier i Agder Energi
NY VILJESERKLÆRING OM EIERSKAP
VI viser til eiermøte 2. mars 2018 og arbeidsutvalgets anbefaling om at kommunene denne
våren behandler og signerer en ny Viljeserklæring knyttet til videre eierskap i Agder Energi.
I vedlagte presentasjon finner dere bakgrunn for saken og et anbefalt vedtak som AU håper
den enkelte kommune kan behandle innen neste eiermøte som er planlagt 25. mai. I dette
eiermøte legges det opp til felles signering av nytt avtale. Vedlagt følger også kopi av
avtaledokumentet kommunen anbefales å signere.
Vi vil sette pris på om kommunen orienterte sekretariatet om vedtak i saken så fort dette
foreligger.
Med vennlig hilsen
for Bjørn Ropstad
leder av Agdereiernes AU
Rune Røiseland
rune@ordkraft.no
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sekretariat for AU og eiermøte i Agder Energi
Tlf +47 902 69 600
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