
 
 
 
Til formannskapet og kommunestyret i Øyer kommune 
 
 
 
 
      Tretten, 28.des. 2022 
 
 
 
 
Anmodning om salg av Stavsplassen til Øyer kommune  
 
Stavsplassen SA har per 28.12.22 negativ egenkapital og er ikke i stand til å 
betjene gjeld. Arrangementskalenderen er også utformet slik at vi nå går inn 
i en rolig periode, der neste arrangement er Hingsteutstillingen i april, noe 
som gjør det umulig å betjene hverken gjeld eller løpende utgifter til drift av 
anlegget gjennom vinteren. 
 
Styret og administrasjonen har jobbet intensivt med å løse denne situasjonen 
for å unngå at selskapet må melde oppbud. 
 
Den økonomiske situasjonen til selskapet er meget krevende og vi går inn i 
2023 med en negativ egenkapital på omkring kroner -406.000,-, viser til 
vedlegg for detaljer. De største kreditorene er Skatteetaten (skyldig 
merverdiavgift) og Gudbrandsdal Energi. I tillegg har vi flere mindre 
kredittorer, både varer og tjenester.  
 
Stavsplassen SA driver per tid på kreditors regning, og har utstedt 
permitteringsvarsel til de ansatte for å spare lønnsutgifter. Selskapet er 
avhengig av kapital for å kunne fortsette drift. Per tid ser ikke 
administrasjoen og styret andre løsninger på kort sikt enn å forelegge et salg 
av eiendommen til Øyer kommune.  
 
Styret i Stavsplassen SA forelegger følgende tilbud til Øyer kommune: 
 
Øyer kommune kjøper Stavsplassen (3440-102/65,42,44 og 105) for 
selskapets totale gjeld samt selskapets driftsutgifter for et år. Salgssummen 
foreslås til kroner 4,5 millioner, eller subsidiært 4,0 millioner hvis en velger 
modell med redusert bemanning. 
 
Stavsplassen SA leier Stavsplassen tilbake fra Øyer kommune og driver 
selskapet videre i henhold til selskapets vedtekter. Leien kan ikke overstige 
kroner 25.000,- inkludert renter per måned de første tre årene. 
 
Stavsplassen SA gies gjenkjøpsrett på eiendommen tilsvarende kommunens gjenstående 
gjeld på eiendommen. 



 
Stavsplassen SA har per tid to ansatte. Daglig leder Eivind Holen Buhaug og 
Arrangementsansvarlig Sussan Kroken. Både Sussan og Eivind har sagt opp sine 
stillinger og fratrer selskapet henholdsvis 1. mars og 1. juni 2023. Selskapet har derfor 
behov for å starte rekruttering av en ny administrasjon så snart som mulig etter et 
eventuelt vedtak i kommunestyret. Dette inkluderer også ansettelse av ny vaktmester. 
 
Det er flere faktorer som har gjort at selskapet har havnet i denne situasjonen, en del av 
utfordringene i 2022 er vedvarende høye energikostnader, endring av publikums vaner 
post korona, bortfall av bruforbindelde mellom øst og vest på Tretten. 
Hovedutfordringen dette året er endrete rammebetingelser for Stallringfestivalen, der 
Politiet etter samtale med kommuneoverlege valgte å trekke Stavsplassen SA sin 
godkjenning til å spille musikk utendørs til klokken 02:00, og kun godkjenne spilling 
fram til klokken 23:00. Dette ble gjort den 19. mai, kun 32 dager før festivalen skulle 
gjennomføres. Som et resultat av de forpliktelsene selskapet allere hadde gjort, måtte 
markedsføringen snus til et ettermiddag/kveldsarrangement. Dette gjorde at et stort antall 
publikum som allerede hadde kjøpt billett krevde disse refundert, og vi mistet mye 
publikum under selve gjennomføringen, spesielt det yngre publiukumet. Stavsplassen SA 
tapte kroner 440.000,- på Stallringfestivalen 2022. Det kan også nevnes at det private 
sponsormarkedet er betydelig redusert de senere år. 
 
Stavsplassen SA har hatt vedvarende økonomiske utfordringer siden oppstarten av 
selskapet, men spesielt offentlig prosjektmidler og private sponsorer har gjort at 
selskapet har kunne eksistere i 25 år, det må tilføres at offentlig prosjektmidler har 
medført at selskapet har hatt mulighet til å bygge opp det anlegget som nå befinner seg 
på Stavsplassen. 2022 har gjort at selskapet har insett at det er nødvendig å 
omstrukturere seg for å bli økonomsik bærekraftig. 
 
Det presiseres at denne anmodningen forbeholder en godkjenning av denne løsningen av 
andelseiere i selskapet i ekstarordinært årsmøte. 
 
Dersom det ekstraordinære årsmøtet velger å ikke godkjenne denne løsningen eller 
finner andre løsninger for selskapet, eller at kommunestyremøtet avslår denne 
anmodningen har ikke Stavsplassen SA andre muligheter enn å melde oppbud. 
 
  
Vedlegg 1: 2022-12-22 Budsjett 2023, 1,5 lønnshjemler 
Vedlegg 2: 2022-12-22 Budsjett 2023, 2,5 lønnshjemler 
Vedlegg 3: 2022-12-22 Likviditetsoversikt desember 2022 
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