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INVESTERINGSPLAN ØYER KOMMUNE 2022-2025  
 
 
Vedlegg: 
Investeringsplan for Øyer kommune 2022-2025 med beskrivelse av prosjekter 
 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren legger fram forslag til investeringsplan for Øyer kommune 2022-2025. 
Foreslåtte investeringer er i henhold til kommunens økonomiske handlingsregler om nye 
låneopptak når fireårsperioden ses under ett.  
 
Saksutredning: 
I henhold til revidert økonomireglement legger kommunedirektøren fram investeringsplan i 
forkant av høstens budsjettprosess. Driftsmessige konsekvenser av investeringsplanen vil 
bli innarbeidet i årsbudsjett 2022 og kommende år. 
 
Kommunens investeringsbehov i planperioden inneholder ulike IKT-satsinger, både utvikl-
ingsprosjekter og kjøp av utstyr. Videre er det behov for oppgradering av en rekke kommu-
nale bygg, dette omfatter bl.a. ENØK-tiltak, energiløsninger, ventilasjon og sprinkelanlegg. 
Det er foreslått investeringer i begge kirkene i kommunen i planperioden, dette gjelder eta-
blering av vanntåkeanlegg og andre oppgradering av byggene.  
 
Kommunedirektøren tilrår bygging av fire større kommunale boliger. Dette er en boligtype 
kommunen har behov for, men mangler tilgang til i dag. Med forutsatt støtte fra Husbanken 
vil boligene kunne leies ut til priser som er tilpasset målgruppa. Det legges videre opp til å 
utrede behov for bygging av nye mindre kommunale leiligheter, og herunder selge gamle. 
Her vil en se på finansielle løsninger med Husbanken.  
 
Gang- og sykkelveg langs Sør-Trettenvegen er lagt inn i investeringsplanen i 2023, ut fra det 
siste kostnadsoverslaget som ble utarbeidet. Det forutsettes at tiltaket blir prioritert i 
Handlingsplan for fylkesveger og at kostnadene deles likt mellom kommunen og Innlandet 
fylkeskommune. Øyers andel er i sin helhet lagt inn i 2023, men framdrift er usikkert.  
 
Kommunedirektøren foreslår et forprosjekt i forhold til tilrettelegging av boligtomter på 
Tretten. Det er tidvis etterspørsel etter tomter, men få tilgjengelige. Kommunen eier 20 mål 
som er avsatt til framtidig boligformål. Området er i forlengelse av Stavsjordet boligfelt, og 
det er tilliggende arealer eid av andre. Forprosjekt anbefales for å ta stilling til kommunens 
rolle i et evt. boligprosjekt.  
 
Det er ikke lagt inn midler til videre utbygging i Trodal, da dette er under utredning for å få 
fram nye kostnadsoverslag. Videre utvikling i Trodal legges fram i egen sak. 



 
Vann og avløpsinvesteringer i planperioden legges fram på bakgrunn av vurdert behov av 
kapasitetsutvidelse og rehabilitering av anlegg. Det er ikke tatt stilling til Tretten rensean-
legg eller mulighet til økt overføring til Lillehammer, da det fortsatt jobbes i dialog med 
Lillehammer kommune i forhold til dette.  
 
Startlån videreføres med 10 millioner kroner årlig. Begrunnelsen for å holde nye låneopptak 
på dette nivået er at nye finansieringsregler fra bankene krever fullfinansiering av bolig, 
startlån aksepteres ikke som egenandel.  
 
Det legges til grunn at det vil bli innkalt egenkapital til KLP i planperioden på tilsvarende 
nivå som i dag. Begrunnelsen for dette er at pensjonsfondene øker, noe som medfører be-
hov for økt egenkapital gjennom tilskudd fra eierne. Egenkapitalinnskuddet kan ikke låne-
finansieres, og krever finansiering ved overføring fra drift til investering, salgsinntekter eller 
bruk av investeringsfond.  
 
I økonomiplanperioden ligger det inne årlige inntekter fra salg av kommunale boliger, jf. 
kommunestyresak om salg av kommunal eiendomsmasse. Det er lagt inn en årlig salgsinn-
tekt på 2 millioner kr. Dette er sett på som egenfinansiering av investeringer i planperioden, 
og det foretas ikke overføring fra drift til investeringsprosjekter i 2021-2024.  
 
Det er forutsatt tilskudd fra Husbanken til bygging av større kommunale leiligheter, og det 
ses på finansielle løsninger med Husbanken ved bygging av mindre leiligheter. Øvrig finan-
siering av investeringene er låneopptak.  
 
Vurdering: 
Investeringsplan 2022-2025 bygger på gjeldene økonomiplan og handlingsregelen som sier 
at nye låneopptak skal være under 75 % av årlige avdrag (korrigert gjeld). Framlagt plan er 
innenfor handlingsregelen når en ser årene under ett, men pga. at gang- og sykkelveg langs 
Sør-Trettenvegen i sin helhet er lagt inn i 2023 er dette året utenfor handlingsregelen. 
 
Alle tiltak er gjennomgått og vurdert i tråd med kommunens investeringsreglement. 
 
Innenfor Vann og avløp jobbes det med avklaringer om framtidig renseanlegg, avløpstiltak 
sammen med Lillehammer og ny driftsstasjon i Øyer. Her legges det fram egen sak før kon-
krete investeringsbeløp legges inn i økonomiplanen. 
 
Fram mot kommunestyrebehandling av den samla økonomiplan og årsbudsjett 2022 vil det 
kunne bli framlagt justeringer av investeringsplanen ved behov. Her nevnes at det under ut-
arbeidelse av investeringsplanen har framkommet behov for tiltak for å tilrettelegge for en 
elev som starter på barneskole i Øyer høsten 2022. Her vil det bli framlagt egen sak med 
forprosjektering i 2021 og deretter investeringsbehov når dette er nærmere avklart.  
 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 



1. Kommunestyret vedtar framlagt investeringsplan for Øyer kommune 2022-2025. 
2. Driftsmessige konsekvenser av investeringsplanen innarbeides i økonomiplan 2022- 
2025 og årsbudsjett 2022. 
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