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3. desember 2019 



Denne fusjonsplanen er inngått mellom: 

Overdragende forening 

Telemark Skogselskap 

Adresse: Håtveitvegen, 3810 Gvarv 

Kommune: Sauherad 

Org.nr: 964 214 786 

(heretter benevnt ”TS”) 

Overtakende forening 

Skogselskapet i Buskerud 

Adresse: Semsveien 44, 3302 Hokksund 

Kommune: Øvre Eiker 

Org.nr: 970 107 940 

(heretter benevnt ”SiB”) 

SiB og TS benevnes i fellesskap som ”Partene” og hver for seg ”Part”. 

 
1. BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE 

Styrene i SiB og TS har i fellesskap utarbeidet denne planen for sammenslåing av foreningene ved at 

TS oppløses for innfusjonering i SiB.  

SiB og TS har gjennom mange år samarbeidet gjennom det ideelle arbeidet. Det har vært 

gjennomført felles styremøter og årsmøter for å bli bedre kjent og på sikt se på en mulig 

sammenslåing.  

Det er store utfordringer med å kunne opprettholde aktiv drift av hver enkelt forening, med henblikk 

på å kunne oppnå formålet i vedtektene. Det er sviktene driftsinntekter som grunnet mindre tilskudd 

og reduserte overføringer av rentemidler fra kommune, fylkeskommune og fylkesmannen. Dette 

skyldes i stor grad lavere rente enn tidligere, men også større kamp om tilskuddsmidler. 

Både SiB og TS har i mange år måttet bruke oppspart egenkapital til å dekke underskuddene i driften. 

Skal man klare å opprettholde aktiviteten, må det derfor gjøres betydelige grep raskt.  

Partene ser fremover og ønsker å møte fremtiden med å kunne oppnå og utføre hovedformålet om å 

få flest mulig til å bli glad i skogen. SIB og TS ønsker derfor å slå seg sammen for å bli sterkere. 

Partene skal i fellesskap jobbe for å lage et godt fundament og lage en fremtidsrettet arbeidsplan for 

den nye sammenslåtte foreningen «SBT» som legges frem for årsmøtet.  

Partene mener det er viktig å etablere en felles forening, hvor begge er likeverdige, uavhengig av 

antall medlemmer, økonomi og størrelse på eiendeler/eiendommer som blir tatt med inn i det nye 

selskapet.  

 



Partene ønsker å øke synligheten ved å slå seg sammen, herunder er det ønskelig å oppnå de samme 

effektene som ble oppnådd ved en tilsvarende sammenslåing i Trøndelag. Partene vil kunne stå 

sterkere sammen og kan utnytte både felles styrker og svakheter. Partene kan oppnå en større 

arbeidskapasitet ved å jobbe sammen om større og mindre prosjekter, tatt i betraktning ulik erfaring 

og kunnskap. Samarbeid om arbeidsoppgaver blir jobben enklere og ikke minst triveligere. 

Ved å være representert i hele Telemark & Vestfold og i Oslo & Viken, vil partene representere 

skogselskapet i to fylker, og kan søke om midler med større tyngde i gjennomføringsevnen.  

Ved en god forvaltning kan den sammenslåtte foreningen styrke kapitalen slik at denne blir 

forsvarlig. Ved å ha en konkret arbeidsfordeling blant de ansatte, kan potensialet til hver enkelt 

arbeidstaker utnyttes bedre. Med èn administrasjon vil man få frigjort noe av 

administrasjonsoppgavene som hver og en utfører enkeltvis per i dag.  

Når man frigjør og spisser kompetansen blant de ansatte vil den sammenslåtte foreningen kunne 

utnytte potensialet til de ulike eiendommene bedre.  

Partene mener de blir en viktigere aktør i skogbruket ved å stå sammen, da flere vil kunne se den nye 

foreningen og dermed oftere bli tatt med på råd. SBT kan få tilgang på flere arbeidsoppgaver som 

både offentlig og privat skogforvaltning ønsker å få utført, dette vil igjen utløse mulighetene for å få 

mer midler til oppgavene. SBT kan lage, organisere og utføre større fellesprosjekt som krever flere 

ansatte i samarbeid, både innenfor skogbruk og opplæring. Partene mener det vil være mulig å 

kunne styrke staben ytterligere ved nettopp å skaffe tilveie midler til gode og ønskede prosjekter. 

Dette vil være meget positivt for skogselskapet, eget fagmiljø og det sosiale miljøet. 

2. FREMGANGSMÅTE FOR FUSJONEN OG IKRAFTTREDELSESTIDSPUNKT 

I ordinært årsmøte i SiB og TS våren 2019 fikk styrene fullmakt til å inngå avtale om fusjon. Med 

utgangspunkt i denne fullmakten, utarbeider styrene derfor en felles fusjonsplan som regulerer 

fremgangsmåten og vilkårene for fusjonen.  

Fusjon mellom to foreninger er ikke lovregulert og er heller ikke regulert i foreningens vedtekter. 

Fusjonen gjennomføres derfor med utgangspunkt i alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper.  

Ikrafttredelsestidspunkt vil være 1.1.2020. Dette innebærer at hele den igangværende aktiviteten 

med tilhørende eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres fra TS til SiB per 1.1.2020.  

Som følge av fusjonen skal TS opphøre og skal derfor slettes fra Brønnøysundregistrene. Oppløsning 

av TS er regulert i foreningens vedtekter § 7. I henhold til denne bestemmelsen vil forslag om 

oppløsning av TS fremlegges for ekstraordinært årsmøte 18.12.19 med endelig vedtak på ordinært 

årsmøte våren 2020.  

SiB fortsetter som forening etter fusjonen. Det er fremlagt forslag om endring av vedtekter, navn og 

nytt styret. Hovedendringene i vedtektene knytter seg til styresammensetningen. Forslag til nytt 

navn er Skogselskapet i Buskerud og Telemark (SBT). Forretningsadresse vil være i Hokksund, mens 

kontorsted vil være både i Hokksund og Gvarv.  

3. EIENDELER, RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER SOM OVERFØRES 

En oversikt over eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overføres ved fusjonen fremkommer av 

fusjonsbalanse per 31.10.2019, som er inntatt som vedlegg til fusjonsplanen. I hovedsak overføres 

eiendommene Hallen Skogfrøgard og Kilen Skogfrøgard, aksjer i Telemark Skogplanteskule AS og 

bankinnskudd. For en mer detaljert oversikt så vises det til vedlagte fusjonsbalanse.  



 

4. FUSJONSVEDERLAGET 

Det skal ikke utstedes vederlag ved fusjonen.  

5. TIDSPUNKTER FOR GJENNOMFØRING AV FUSJONEN 

5.1 Foreningsrettslig ikrafttredelse 

Det kreves ikke melding til Brønnøysundregistrene for at fusjonen skal tre i kraft. Fusjonen vil ha 

ikrafttredelse fra det tidspunkt som fastsettes i denne fusjonsplanen, dvs. 1.1.2020. Som følge av at 

det ikke skjer noen kunngjøring av fusjonen i Brønnøysundregistrene, vil det heller ikke bli kunngjort 

noe kreditorvarsel. TS vil imidlertid orientere sine kreditorer om fusjonen og avklare nødvendig 

transport av låneforhold, slik at dette er forberedt til ikrafttredelsestidspunktet 1.1.2020.  

Ved ikrafttredelse av fusjonen inntrer følgende virkninger: 

(i) Samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser tilhørende TS er overført til SiB i samsvar med 

fusjonsplanens bestemmelser. 

(ii) Effektuering av vedtektsendring, styre- og navneendring i SiB  

(iii) Andre virkninger som fastsatt i fusjonsplanen.  

Endelig likvidering av TS vil først skje ved formell beslutning på ordinært årsmøte våren 2020.  

5.2 Skattemessig forhold 

Fusjonen vil skattemessig ha virkning fra det avtalerettslige ikrafttredelsestidspunktet, dvs. 1.1.2020.  

TS er en skattefri forening, og er derfor fritatt fra formues- og inntektsskatt. Fusjonen antas dermed 

ikke å utløse noen umiddelbare skattemessige konsekvenser.  

SiB er også en skattefri forening i kraft av å ha et allmennyttig hovedformål. SiB er imidlertid 

begrenset skattepliktig for utleie av fast eiendom. SiB vil i kraft av å være overtakende forening, ikke 

overdra noen eiendeler eller rettigheter ved fusjonen. Videre vil den sammenslåtte foreningen 

fortsette å utøve sin aktivitet i overensstemmelse med det allmennyttige hovedformålet. Således 

antas fusjonen heller ikke å utløse noen umiddelbare skattemessige konsekvenser for SiB.  

5.3 Regnskapsmessig gjennomføring 

Fusjonen gjennomføres med regnskapsmessig virkning fra 1.1.2020. Alle transaksjoner, inntekter og 

kostnader knyttet til de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som SiB skal overta ved fusjonen, 

tilordnes fra dette tidspunkt SiB. 

Fusjonen skjer med regnskapsmessig kontinuitet slik at SiB viderefører regnskapsførte verdier av de 

eiendeler, rettigheter og forpliktelser som ved fusjonen overtas fra TS. 

5.4 Dokumentavgift 

Med utgangspunkt i at fusjonen gjennomføres til kontinuitet, forutsettes fusjonen å ikke utløse 

dokumentavgift knyttet til eiendommene som overføres fra TS. Skogselskapene i Trøndelag har 

gjennomført en tilsvarende sammenslåing hvor dokumentavgift ikke ble ilagt. Det har imidlertid ikke 

vært mulig å få noen forhåndsavklaring fra Kartverket, og regelverket er noe uklart på området. Det 

må derfor tas høyde for at dokumentavgift kan utløses. Styret vurderer at risikoen for dette er liten.  



  

6. FORENINGSRETTSLIGE BESLUTNINGER 

6.1 Telemark Skogselskap 

Det foreslås at styret i TS treffer følgende beslutning: 

”Fusjonsplan datert 3.12.19 for fusjon mellom Telemark Skogselskap og Skogselskapet i Buskerud 

godkjennes. Dette innebærer at all aktivitet med tilhørende eiendeler, rettigheter og forpliktelser i 

Telemark Skogselskap overføres til Skogselskapet i Buskerud med virkning fra 1.1.2020. Beslutningen 

fremlegges for ekstraordinært årsmøte 18.12.2019. Som følge av at all innmat i Telemark 

Skogselskap overføres til Skogselskapet i Buskerud, vil styret foreslå overfor ekstraordinært årsmøte 

18.12.19 at Telemark Skogselskap oppløses og slettes fra Brønnøysundregistrene. Endelig vedtak om 

sletting må vedtas på ordinært årsmøte våren 2020.” 

6.2 Skogselskapet i Buskerud 

Det foreslås at styret i SiB treffer følgende beslutning: 

”Fusjonsplan datert 3.12.19 for fusjon mellom Telemark Skogselskap og Skogselskapet i Buskerud 

godkjennes. Dette innebærer at all aktivitet med tilhørende eiendeler, rettigheter og forpliktelser i 

Telemark Skogselskap overføres til Skogselskapet i Buskerud med virkning fra 1.1.2020. I forlengelsen 

av dette foreslås også fremlagte forslag til vedtektsendring, styre- og navneendring godkjent av 

ekstraordinært årsmøte 18.12.19.” 

7. SÆRLIGE RETTIGHETER 

Det skal ikke tilfalle noen særlig rett eller fordel for styremedlemmer, daglig leder eller 

foreningsmedlemmer i forbindelse med fusjonen. 

8. FUSJONENS BETYDNING FOR ANSATTE 

Ansatte i både SiB og TS ivaretas i overenstemmelse med arbeidsmiljølovens rettigheter i kapittel 16.  

 

9. RÅDIGHETSBEGRENSNINGER 

Ingen av Partene – eller foreninger – skal fra inngåelsen av fusjonsplanen opptre i strid med 

bestemmelsene i planen. 

SiB og TS skal ikke uten den annen Parts forutgående samtykke beslutte eller foreta vesentlige 

investeringer, salg av eiendeler mv. eller forandringer i sin aktivitet eller andre disposisjoner som er 

av vesentlig betydning for sammenslåingen eller som faller utenfor rammen av ordinær drift. Disse 

begrensningene gjelder ikke handlinger som er forutsatt i fusjonsplanen, eller som er nødvendige for 

å gjennomføre fusjonen. 

10. BETINGELSER FOR GJENNOMFØRING AV FUSJONEN 

Gjennomføring av fusjonen skal være betinget av at: 

(i) Eventuelle tredjepartssamtykker som måtte være nødvendige for gjennomføring av fusjonen 

er gitt, med mindre Partenes styrer er enige om at virkningen for det sammenslåtte 

foreningen ikke vil ha vesentlig negativ betydning. 

(ii) Fusjonsplanen er godkjent av styrene i SiB og TS med utgangspunkt i fullmakt fra ordinært 

årsmøte. 



(iii) Flertallet på ekstraordinært årsmøte i hhv. SiB og TS godkjenner at fusjonen er gyldig inngått 

i henhold til fullmakt utstedt i ordinært årsmøte våren 2019.  

(iv) Forholdet til kreditorer som i tilfelle har fremsatt innsigelse, er avklart eller håndtert på 

annen måte. 

11. KOSTNADER 

Kostnadene i anledning fusjonen skal dekkes 50/50 mellom TS og SiB.  


