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ANMODNING OM KJØP AV STAVSPLASSEN  
 
 
Vedlegg: 
Brev til Øyer kommune fra Stavsplassen SA datert 28.12.2022 
Likviditetsoversikt desember 2022 
Øyer kommunes økonomiske engasjement overfor Stav 2012-2022 
Vedr kjøp av Stavsplassen og Stav camping 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Budsjett 2023 
 
Sammendrag: 
Stavsplassen SA har anmodet om at Øyer kommune kjøper Stavsplassen til 4,5 millioner 
kroner. Prisen omfatter drift ut året 2023 med en leieavtale av området og bygninger til en 
pris som dekker kommunens kostnader i forbindelse med finansiering av kjøpet. 
Kommunedirektøren er av den oppfatning at det vil være mest hensiktsmessig for 
kommunen å følge anmodningen. 
 
Saksutredning: 
Kommunedirektøren er av den oppfatning at dette er en prinsipiell sak hvorvidt kommunen 
skal følge anmodningen om kjøp av stavplassen eller ikke. Saken er delikat med tanke på 
Trettensamfunnet sin fremtid og Stavsplassen SA som arrangør og arrangørsted. 
 
Stavsplassen SA sendte den 28.12.2022 en anmodning til Øyer kommune om kjøp av 
Stavsplassen GBNR 3440-102/65, 42, 44 og 105. Bakgrunnen for denne anmodningen er 
selskapet Stavsplassen SA sin likviditet, og for å forhindre en konkurs. Et eventuelt vedtak 
vil umiddelbart påvirke Stavsplassen SA sin fremtid. 
 
Kort historikk:  
Stavsplassen og Stavsmart’n har en lang historie og dype røtter i Øyer kommune. Det vises 
til Stavsplassen sin hjemmeside som viser til at mart’n har trolig vært her siden før 1801. I 
nyere tid har Stavsplassen utviklet seg til å være både en arrangør og et 
arrangementsområde som driftes av Stavsplassen SA.  
 
Dagens situasjon: 
Stavsplassen SA har igjennom og i etterkant av pandemien, på lik linje med andre aktører, 
opplevd stor nedgang. Resultatet er at selskapet går inn i budsjettåret 2023 med negativ 
kapital og stor fare for konkurs tidlig i 2023 dersom styret ikke kommer frem til en 
økonomisk løsning. 
 



Stavsplassen SA har over tid hatt utfordringer med å drive lønnsomt, og kommunen har ved 
tidligere anledninger bistått økonomisk for å sikre fortsatt drift. Dette gjennom lån, 
garantier og tilskudd. Nåværende driftsmodell er ikke bærekraftig. 
 
Kommunedirektøren har vurdert flere alternative løsninger for kommunal bistand: 

1. Tilskudd, garanti eller lån til Stavsplassen SA. Dette er både risikofylt og ikke lov jfr 
regelverket for bagatellmessig støtte (Det er ikke lov å gi støtte til virksomheter i 
økonomiske uføre). 

2. Kjøp av eiendomsmassen slik at Stavsplassen SA kan bli gjeldfri, og få likviditet til 
omstrukturering mot bærekraftig drift. Eiendommen leies tilbake til Stavsplassen SA 
med en årlig leie, som dekker kommunens kostnader. Faren for konkurs er ikke 
over, men kommunen sikrer seg kontroll over eiendommen ved en eventuell 
konkurs.  

3. Ikke foreta seg noe. Selskapet går konkurs og bobestyrer selger eiendommen på det 
åpne markedet for å dekke selskapets gjeldsforpliktelser. 

 
Alternativ 1 utelukkes da det ikke er lov å støtte bedrifter i økonomisk uføre. En eventuell 
lånegaranti vil kun forverre situasjonen, og gjøre det mer krevende for Stavsplassen SA å 
komme i økonomisk bærekraftig drift. 
 
I anmodningen om kjøp og tilbakeleie av Stavsplassen SA, fremgår det ikke et 
løsningsforslag for en sunn fremtidig drift av selskapet. Ved et eventuelt kjøp må 
kommunen stille krav om at det utarbeides en fremdriftsplan som kan sørge for å få på 
plass en bærekraftig driftsmodell. Stavsplassen SA kan ikke gjøre seg avhengig av tilskudd 
eller ytterligere lån og garantier fra kommunen. 
 
Konsekvenser ved å følge anmodningen om kjøp av Stavsplassen SA er blant følgende: 

• Kjøpesummen gjør at Stavsplassen SA blir gjeldfri, og sikres ett års drift. 
• Selskapet får mulighet til å utvikle en bærekraftig driftsmodell for Stavsplassen SA. 
• Samfunnsmessige konsekvenser – videreføring av Stavsmart’n. 
• Hippodromen påvirkes ikke av en konkurs, ettersom kommunen er eier av denne og 

er bundet av husbankens regelverk om spillemidler. 
• Årlige rente- og avdragsutgifter for kommunen på ca. 280.000,- (ved 4,5% rente). 
• Dersom Stavsplassen SA allikevel slås konkurs i fremtiden, sikres kommunen kontroll 

over eiendommen for fremtidig utvikling. Samtidig er det en stor usikkerhet knyttet 
til fremtidig økonomiske kostnader. 

 
Konsekvenser ved Ikke å følge anmodning om kjøp av Stavsplassen SA: 

• Stavsplassen SA går konkurs. 
• Eiendommen legges ut på det åpne markedet. 
• Salg av eiendom og bygninger. 
• Kommunen mister muligheten for å styre utviklingen av arealene. 
• Samfunnsmessige konsekvenser –Stavsmart’n avvikles for framtiden i sin 

nåværende driftsform. 
• Hippodromen må driftes av kommunen på en eller annen måte. 



• Utfallet av en eventuell konkurs er ikke mulig forskuttere. 
• Stavsplassen har gjeld til Øyer kommune knyttet til oppføring av Hippodromen. 

Resterende gjeld ved utgangen av 2022 er kr 194.000,-. Det foreligger 
nedbetalingsplan fram til 2031 der renter kommer i tillegg. Hvorvidt kommunen får 
tilbakebetalt lånet vil bli en del av boet. 

• Kommunen har gitt garanti for banklån til Stavsplassen SA. Restgaranti ved utgangen 
av 2021 var i underkant av 0,8 millioner kroner. Hvorvidt garantien må innfris vil bli 
en del av boet. 

• Utfallet av en eventuell konkurs er ikke mulig forskuttere.  
 
Med det grunnlaget kommunen sitter med nå, så er det krevende å beskrive alle 
økonomiske konsekvenser for de to mulige alternativene. Et svakt beslutningsgrunnlag og 
tidspress, fører til at det må tas en beslutning på et noe sviktende grunnlag. Det er uklart 
hva som kreves for å komme i økonomisk balanse samt få på plass et bærekraftig konsept 
for Stavsplassen SA. Risikoen ved et kjøp er at hvis Stavsplassen SA ikke evner å få på plass 
et bærekraftig konsept, blir kommunen stående igjen med all eiendom med forpliktelser. 
Samtidig har kommunen da kontroll over et viktig areal for kommunens utvikling. 
 
Kommunedirektøren mener det er et politisk prinsipielt spørsmål hvorvidt kommunen skal 
følge anmodningen fra Stavsplassen SA eller ikke. Kommunedirektøren er allikevel av den 
oppfatning at det vil være mest hensiktsmessig for kommunen å følge anmodningen.  
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret følger anmodningen fra Stavsplassen SA, og Øyer kommune kjøper 
Stavsplassen SA til 4,5 millioner kroner. 

2. Kjøpesummen på 4,5 million kroner finansieres ved økt låneopptak.  
3. Rente- og avdragsutgifter knyttet til lånet dekkes inn gjennom avtale om tilbakeleie 

av eiendommen.  
4. Stavsplassen SA utarbeider en fremdriftsplan som skal sørge for å få på plass en 

bærekraftig driftsmodell. 
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