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Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren tilrår kommunestyret til å vedta foreslått finansiering for 
utbedring/reparasjon av tårn og tårnluker i Øyer kirke. 
 
Saksutredning: 
Etter at det er påvist lekkasjeskader langs utstikket på tårnet. Tårnlukene er også dårlige. 

Mønebeslag på tårnet er dårlig utført og mangler dobbelknekk som hindrer inntrenging av 
snø og regn. Dette har ført til at undertaket på nederste meteren av tårnet er oppråtnet. 

Ved innvendig befaring ble det påvist at tårnet er skeivt. Det har løftet seg opptil 10 cm fra 
tårnfoten på ene siden, så store krefter virker på kongen (grov midtstolpe) i tårnet. 

Årsaken til skeivheten kommer fra fundamentet bak døpefonten som har seget ned en god 
del, fra 10 til 15 cm. Denne setningsskaden ble først lokalisert på 1990 tallet. Det har ifølge 
kirketjeneren ikke seget mer i de siste årene. 

I forbindelse med videre arbeider med problemene som er belyst har det vært kontakt med 
Dovre Handversenter AS ved Steinar Moldal og med Haug og Ruud AS angående 
sinktekkingen av tårnet.  

Konklusjonen angående nedsiging av hjørnet i kirken, så har ikke den vist forandringer siden 
1990 ifølge kirketjeneren. Derfor har vi på nåværende tidspunkt gått bort fra oppjekking av 
det hjørnet og vil gjøre oppretting i selve tårnet. Første steg i utbedringsarbeidene er å 
reparere taket på tårnet og sette inn nye tårnluker som også er råteskadet. I forbindelse 
med denne jobben er det behov for ganske omfattende stillaser. Det er også tatt med 
skraping og maling av tårnet når stillaser allerede er oppe. 

Etter dette så har vi satt sammen et budsjett som viser et bruttobeløp på kr 1 525 000. Det 
ble også sendt en søknad om tilskudd for klimaskallsikring som det ble åpnet for i desember 
2020. Vi har fått vedtak om tilskuddsmidler fra Riksantikvaren på inntil kr 730 800 til dette 
tiltaket. Det er et krav at prosjektet er ferdig oktober 2021 for å få utbetalt dette tilskuddet. 



 

Vurdering: 
Kommunedirektøren innstiller på at utbedringsforslagene blir utført som skissert i saksut-
redningen etter foreslått finansieringsplan. 

Foreslått finansiering til tiltaket er framskynding av investeringsmidler til tårn i investerings-
plan 2022 (kr 500 000), omdisponering av mindreforbruk på investeringsprosjekt vanntåke-
anlegg i investeringsbudsjett 2021 (kr 251 250), tilskudd fra Riksantikvaren (kr 730 800), 
inngående merverdiavgift (kr 304 500), bruk av lån (kr 450 000), samt bruk av ubundet 
investeringsfond (kr 39 700). Bruk av ubundet investeringsfond utgjør økt bevilgning i for-
hold til gjeldende økonomiplan. 

 

 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Det utføres utbedring av tårn og tårnluker i Øyer kirke som skissert i saksutredningen 

med en brutto budsjettramme på kr 1 525 000. 
2. Investeringsmidler på kr 500 000 til kirketårn i investeringsplan 2022 flyttes til 2021.  
3. Mindreforbruk vanntåkeanlegg (prosjekt 001220) på kr 251 250 omdisponeres.  
4. Investeringsprosjekt tårn og tårnluker finansieres på følgende måte i 2021: 

a) Tilskudd fra Riksantikvaren                                kr  730 800 
b) Merverdiavgift      kr 304 500 
c) Bruk av lån     kr 450 000 
d) Bruk av ubundet investeringsfond   kr 39 700 

5. Kommunedirektøren gis fullmakt til økt låneopptak i 2021 på kr 450 000.  
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Stedfortreder kommunedirektør


