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FORLENGELSE AV LÅNEGARANTI - STAVSPLASSEN SA  
 
 
Vedlegg: 
Søknad om forlengelse av lånegaranti fra Stavsplassen SA, med forslag til nedbetalingsplan 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

1. Vedtekter Stavsplassen SA 
2. KS-sak 6/13 Søknad om kommunal lånegaranti Stav SA 
3. KS-sak 54/97 Søknad om lånegaranti fra AL Stavsmarten BA 

 
Sammendrag: 
Stavsplassen SA gis tilsagn om forlenget lånegaranti for lån på inntil kr 950 000 i forbindelse 
med reforhandling av eksisterende lån. Garantiforpliktelsen gis ved simpel kausjon, og 
bortfaller i takt med nedbetaling av lånet.  
 
Garantien gis under forutsetning av godkjenning hos Fylkesmannen i Oppland.  
 
Saksutredning: 
Øyer kommune har stilt lånegaranti på opprinnelig kr 2,1 mill ved simpel kausjon for tre lån 
til Stavsplassen SA. Lånene er tidligere reforhandlet og innvilget avdragsutsettelse, og har 
forskjellig utløpstid, mellom 2019 og 2023. Per 31.12.2015 var restgarantien totalt på kr 1,1 
mill. Stavsplassen SA ønsker å refinansiere de tre lånene til ett lån på kr 950 000, med løpe-
tid på 15 år. Långiver forutsetter at Øyer kommune stiller lånegaranti for beløpet.  
 
Stavsplassen SA er et samvirkeforetak med vekslende kapital og medlemstall. Selskapets 
formål er å utvikle eiendommen Stav til idretts- og næringsområde, primært for hest. De 
har vedtektsfestet at overskudd fra driften ikke kan tas ut, men benyttes til Stavs beste.  
 
Selskapets økonomi er anstrengt. Omsetningen har vært stabil de siste fire år, mens 
resultatregnskapet har vist forverring de siste to årene, noe som blant annet skyldes ned-
gang i tilskudd via prosjekter og samarbeidsavtaler. Det er gjennomført et strategiarbeid 
for selskapet med overordnet mål å sikre god driftsøkonomi på kort og lang sikt.  
 
Ridehallen på Stavsplassen er bygget av Øyer kommune, og driftes av Stavsplassen SA 
gjennom gjensidige avtaler. Etter oppføring av ridehallen har Øyer kommune en utestå-
ende fordring på Stavsplassen SA på kr 901 058. 
 
Forslag til nedbetalingsplan på refinansiert lån forelegges kommunestyret til godkjenning. 
Det forutsettes at garantiansvaret trappes ned suksessivt med nedbetalingsplanen.  
 



Garantiforpliktelsen gis i form av simpel kausjon, noe som innebærer at kausjonisten bare 
innestår for debitors manglende betalingsevne, og at kreditor ikke kan kreve kausjonisten 
før det gjennom rettslig pågang er konstatert at debitor ikke har midler.  
 
I hht til Kommuneloven § 51 med forskrifter kan kommunen innvilge lånegaranti på beløp 
inntil kr 500 000. Beløp over dette krever departementets godkjenning, det må derfor tas 
forbehold om videre godkjenning hos Fylkesmannen i Oppland.  
 
Omsøkt lånegaranti overstiger ikke opprinnelig beløp, men nedbetalingstida forlenges. 
 
Vurdering: 
Stavsplassen SA har en anstrengt økonomi, og utviklingen i tilskudd og samarbeidsavtaler 
er negativ. Videre har Øyer kommune en utestående fordring på selskapet på kr 901 058 
som følge av oppføringen av ridehallen Hippodromen. Ut fra dette er det ønskelig for 
selskapet å reforhandle eksisterende lån for å redusere årlig rente- og avdragsbelastning.  
 
Kommunen har opprinnelig gitt to lånegarantier, som er benyttet til tre låneopptak. 
Lånene er tidligere refinansiert og det er innvilget avdragsutsettelse. Ytterligere forlenget 
nedbetalingstid vurderes som nødvendig for at selskapet skal kunne ivareta sine økonom-
iske forpliktelser. Forlengelse av lånegaranti ligger til grunn for rådmannens innstilling i 
påfølgende sak om tilbakebetaling av investeringsandel fra Stavsplassen SA til Øyer 
kommune.  
 
Kommunal lånegaranti er en del av kommunens totale økonomiske forpliktelser, og 
begrenser kommunens egne låneopptak.  
 
Ut fra en helhetsvurdering tilrår rådmannen at det gis forlenget lånegaranti for 
Stavsplassen SA for refinansiering av eksisterende lån over 15 år.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommune gir Stavsplassen SA tilsagn om garanti for lån på inntil kr 950 000 i forbind-
else med refinansiering av eksisterende lån. Nedbetalingstid er 15 år, og garantien bort-
faller i takt med at lånet nedbetales.  
 
Garantiforpliktelsen gis ved simpel kausjon. 
 
 
Eli Eriksrud Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Konstituert rådmann 


