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DISPENSASJON FRA KP - GBNR 155/1/257 - SYDDA SETER - UTHUS/STABBUR 
 
 
Saksbehandler:  Marius Lykre Arkiv: GBNR 155/001/257  
Arkivsaksnr.: 19/1966     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
6/20 Formannskapet 11.02.2020 
 
 
Vedlegg: 

- Dispensasjonssøknad 
- Tegninger 
- Situasjonskart 
- Bilde av falleferdig uthus  
- Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i innlandet 
- Høringsuttalelse fra Øyer fjellstyre 
- Høringsuttalelse fra Villreinutvalget Rondane Sør 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Søknad om tillatelse i ett trinn 
- Kommuneplanens arealdel 
- Høringsuttalelse fra Innlandet fylkeskommune 

o Høringsuttalelse blir vedlagt inn i møtet 
- Høringsuttalelse fra Villreinnemnda for Rondane Sølnkletten  

o Høringsuttalelse med tilhørende vedtaket vil bli vedlagt inn i møtet. 
 
Sammendrag: 

Solveig og Morten Strand søker om dispensasjon om å få rive et falleferdig uthus, samt føre 
opp et nytt stabburslignende uthus på BYA 15 m2. 

Eiendommen er et festepunkt beliggende på Sydda ved Holmsetra, som ligger i 
kommuneplanens arealdel i buffersone 2. 

Kommunedirektøren innstiller på å gi dispensasjon til riving og oppføring av nytt uthus 

Kommunedirektøren innstiller på avslag på dispensasjon for oppføring av stabbur på 
bakgrunn av punkt 5.1.4 retningslinjer for søknad om dispensasjon for fritidsbebyggelse i 
LNFR bokstav c) 

 

Saksutredning: 
Solveig og Morten Strand søker om dispensasjon om å få rive et falleferdig uthus, samt føre opp et 
nytt stabburslignende uthus på BYA 15 m2. 

Eiendommen er et festepunkt beliggende på Sydda, ved Holmsetra, som ligger i kommuneplanens 
arealdel i buffersone 2. 
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I 1964 ble det satt opp en hytte i utkanten av seterområdet på Sydda (fig.1), nært både Gråvssetra og 
Brekken, hytta ble et samlingssted for slekta. Tiltakshaver overtok hytta i 2009. De har fått gjort 
oppgraderinger på hytta, men uthuset fra 1964 begynner å bli falleferdig. Eksisterende uthus er på 
14,6 m2 omsøkt stabbur er på 15 m2 BYA. 

 
Figur 1 – Plassering av eiendommen 

 

Lovgrunnlaget:  

Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker må sende 
inn en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i saken skal 
varsles og gis anledning til å uttale seg ihht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige myndigheter har 
adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8, jf. pbl. 
§ 19-1. Kommunedirektøren anser det som nødvendig med høring i regionale og statlige organer, da 
deres fagområder ansees berørt.  

Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet av 
begrensningene som fremgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra 
eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene ved å gi dispensasjon 
skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler, jf. 
pbl. § 19-2 (2).  

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal kommunedirektøren legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. § 19-2 (3). Statlige 
og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra planer. Når en direkte 
berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden, bør det 
ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 

 

Plangrunnlaget: 
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Gjeldene arealformål for eiendommen er LNF, i kommuneplanens arealdel. Videre befinner 
eiendommen seg i buffersone 2 til villrein.  

Følgende bestemmelser gjelder for tiltaket:  

 «5.1.4 Søknad om dispensasjon for deling, bygge- og anleggstiltak utenom stedbundet 
næring i LNFR-område (PBL § 19-1 og § 19-2).  
Vilkårene for å gi dispensasjon er gitt i PBL § 19-1 og § 19-2. Ved eventuell dispensasjon for 
etablering av ny bolig eller fritidsbebyggelse, skal mål og strategier for bolig- og fritidsbebyggelse 
legges til grunn ved behandling, slik det framgår av i planbeskrivelsen til kommuneplanen, pkt. 
3.1.3 og 3.2.2. For delingssøknader som omhandler inntil to nye boligtomter/fritidsboligtomter, 
kreves ikke reguleringsplan.  

Retningslinje:  

a)  Det må søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å kunne tillate 
deling, bygge- og anleggstiltak for eksisterende og evt. ny bolig-, nærings- og 
fritidsbebyggelse i område som er vist på plankartet med arealbruksformål LNFR.  

…  
 …  

 
Retningslinje for søknad om dispensasjon for fritidsbebyggelse i LNFR:  
Ved søknad om dispensasjon for etablering/utvidelse av fritidsbebyggelse på arealer som 
ikke er vist som LSF – eksisterende på plankartet legges følgende til grunn dersom 
vilkårene for dispensasjon er oppfylt: 
… 
b)  I buffersonen – sone 2 – for fylkesdelplan Rondane -Sølnkletten - kan det maksimalt 

oppføres 3 bygg på hver tomt: hytte, anneks og uthus, men kun en boenhet. Samlet 
kan hytte, anneks og uthus ha et maksimalt prosent bebygd areal av tomta % BYA 
= 20 %, men et maksimalt bebygd areal (BYA) = 125 m2, inkludert parkeringsareal 
på 40 m2. Uthus og anneks skal hver ikke overstige 15 m2 bebygd areal, men 
byggene kan bygges sammen.. Anneksdelen skal uansett ikke overstige 15 m2. For 
bygning med saltak er maksimal mønehøyde 4.85 m og maksimal gesimshøyde 3,25 
m over støpt plate. I tillegg kan det oppføres terrasse/platting på bakken med 
maks. størrelse 15 m2, i materiale av tre eller stein. Ved fradeling av punktfeste 
(endring av punktfeste til tomt for fritidsbebyggelse), skal tomtestørrelsen ikke 
overstige 1,0 daa.  

c) Der fritidseiendommen ligger i tilknytning til seterlandskap skal det vektlegges 
hensyn til øvrig seterbebyggelse og seterlandskap. Se for øvrig retningslinje til pkt. 
5.1.3.  

…» 
 

Vurdering: 
Byggesøknaden: 

Byggesøknaden i forhold til kommuneplanens krav til volum er fulgt. Møne- og gesimshøyde vil være 
på henholdsvis 4,85 og 3,25 meter. Videre er arealet lagt innenfor det som er fastsatt i 
kommuneplanen der uthus kan være på inntil 15 m2 BYA (fig. 2). Ettersom denne fritidsboligen ligger 
tett på et seterlandskap er det naturlig å se hen til bokstav c) i Retningslinje for søknad om 
dispensasjon for fritidsbebyggelse i LNFR:  
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«Der fritidseiendommen ligger i tilknytning til seterlandskap skal det vektlegges hensyn til 
øvrig seterbebyggelse og seterlandskap. Se for øvrig retningslinje til pkt. 5.1.3.» 

Det har ikke vært vanlig å bygge seg stabbur på setra, eller uthus i to etasjer. For at 
retningslinjene i kommuneplanen skal være oppfylt, kreves det at tiltaket omprosjekteres. Dette 
vil blir vurdert videre i den konkrete byggesaken. Eller i en ny dispensasjonssøknad. 

 

  
Figur 2 – Tegninger til omsøkt tiltak 

 

Naturmangfold: 

Naturmangfoldloven § 7 sier at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn ved 
utøving av offentlig myndighet. Etter § 8 skal beslutninger bygge på et tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag. Kravet til kunnskapsgrunnlag skal stå i rimelig forhold til sakens karakter og 
risiko for skade på naturmangfoldet. Det er ikke omtalt noen naturmangfoldsverdier innen området 
som er berørt. Oppslag i Naturbase viser heller ikke noen registrerte verdier. I dette tilfellet anses 
tiltaket å ha minimal innvirkning ut over eksisterende bebyggelse. KD mener da at 
kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig. Etter § 9 skal det legges et føre-var-prinsipp til grunn, og etter 
§§ 10-12 i loven omhandler samlet belastning på økosystemet og kostnader ved miljøforringelse, 
samt bruk av driftsmetoder og teknikker, og gjør seg ikke gjeldende med full tyngde i denne saken. 
Området er karakterisert som svært viktig friluftsområde. Planlagt tiltak vil ikke ha negativ 
innvirkning på dette ut over eksisterende bebyggelse.  

Ut fra dette anser KD at naturmangfoldloven er tilstrekkelig ivaretatt. 

 
Eksterne høringsinnspill: 

Høringsuttalelsen fra Fylkesmannen i innlandet går hovedsakelig ut på at de støtter kommunens 
vurdering med at dagens bygning kan erstattes av ny, med samme funksjon som i dag (uthus). Videre 
forutsettes det at det nye bygget ikke tilrettelegges for annen bruk, eks. overnatting.  
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Fylkesmannen forventer at kommunen vurderer eventuelle konsekvenser av omsøkt tiltak for 
villreinens bruk av området, og forventer videre at eventuelle innspill fra Villreinnemda tas inn i 
kommunens vurdering.  

 

Høringsuttalelse fra Oppland fylkeskommune vil bli vedlagt inn i formannskapsmøtet da de ikke 
rekker høringsfrist. Saken overskrider tidsfrist om denne må vente til neste formannskapsmøte. 

 

Høringsuttalelse fra Øyer fjellstyre går ut på at de behandler saken etter § 12 i fjellova, de vurdere 
saken dithen at omsøkt tiltak ikke vil medføre skade eller ulempe for noe med bruksrett, og det vil 
heller ikke bryte med «prinsippa for naturvern». 

Fjellstyret bemerker seg at det nye bygget er planlagt i to etasjer. Hytte eiendommen ligger i 
utkanten av ei setergrend, og bebyggelsen bør ikke avvike vesentlig fra tradisjonell seterbebyggelse. 
Øyer fjellstyre støtter kommunens forslag til vedtak. 

 

Høringsuttalelse fra Villreinutvalget Rondane Sør sier at eiendommen ligger i et område der det aldri 
er rein vinterstid. Et mindre antall bukker oppholder seg vestre del av allmenningen sommerstid, det 
er likevel meget sjelden de kommer til Sydda. Det er aldri simler og kalver i vestre del sommerstid. 
Fra Sydda til områdene hvor fostringsflokkene oppholder seg deler av høst/vinter, i indre del av 
allmenningen, er det 12 – 15 km i luftlinje. I praksis, om en skal gå på ski, er avstanden større. 

Konklusjonen til Rondane sør villreinutvalg er at tiltaket ikke vil ha noen konsekvens for villreinen.  

 

Høringsuttalelse fra Villreinnemnda for Rondane Sølnkletten har ikke fattet vedtak da skrivefristen 
for saksfremlegget gikk ut. En foreløpig saksfremstilling har blitt sendt til kommunene, 
høringsuttalelse med tilhørende vedtak blir vedlagt inn i Formannskapsmøtet. Det foreløpige 
saksfremlegget legger vekt på at eiendommen ligger i utkanten av buffersonen, den ligger også langt 
fra områder registrert brukt av GPS merka simler, selv om det er kjent at bukkeflokker bruker 
områder lengre frem i Øyer.  

Villreinnemda har praksis med å tillate riving og oppsetting av nye bygg, når det er samme bruksform 
og størrelse. Et uthus vil ikke medføre øking av boarealet. Det er imidlertid viktig at slike bygg ikke 
senere omgjøres til oppholdsrom. Dette kan gjøres ved å sette vilkår om at det ikke er tillatt med 
pipe/ildsted i uthuset. 

Forslag til vedtak: Villreinnemda har ikke innvendinger til at det gis tillatelse til oppføring av uthus 
som omsøkt, gitt det blir satt vilkår om at det ikke er tillatt med pipe/ildsted i uthuset. Nemda ber 
også om at kommunene i sin saksfremstilling i fremtidige saker benytter BRA, ikke BYA. 

 

For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i plan- og bygningsloven § 19-2 være oppfylt. 

Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. 

Innen LNFR-områdene er det ikke tillatt med bygge- og anleggstiltak som ikke er knyttet til 
stedbundet næring. I indre fjellområde skal en være spesielt restriktiv mht. restaurering og 
utvidelser. Den indre sonen er nå erstattet av sone 1 for villrein, og her er bestemmelsen om dette 
videreført. I dette tilfellet er det buffersone (sone 2) til villreinområdet som er aktuelt. Mye av de 
samme hensynene gjør seg imidlertid gjeldende. 

Å rive et eksisterende uthus, og bygge et nytt uthus kan ikke i seg selv sies å sette hensyn bak, eller 
formålet med disse planbestemmelsene til side. Det vil ikke føre til bruksendring av betydning. Det 
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som derimot vil kunne sette hensynene til side, er dersom det tillates å sette opp en annen type bygg 
enn det som stod der. Et bygg som vil bli mer dominerende i området. Kommuneplanen viser også til 
at i seterområder skal annen bebyggelse ta hensyn til seterbebyggelse. En dispensasjon som gir 
tillatelse til å sette opp et stabburslignende bygg vil sette hensynet til bestemmelsene til side. 

Landbruksfaglig vurdering: 

Tiltaket vil kun berøre arealer som i dag allerede er tatt i bruk til andre formål enn landbruk. Det er 
derfor ikke forhold knyttet til arealbruk som er aktuelle å vurdere fra landbruksfaglig hold. Området 
benyttes som utmarksbeite for sau. Bebyggelsen er ikke inngjerdet, noe som fordrer ekstra hensyn til 
beitedyr i gjennomføringsfasen. Dette innebærer at bygningsmaterialer, redskap, bygningsavfall 
m.m. må sikres og skjermes mot beitedyr.  

Landbrukskontoret har ellers ingen merknader til saken.  

Omsøkt tiltak ligger i sone 2 for villreinens leveområde. Holdningen til bebyggelsen i dette området 
skal også praktiseres strengt. Det er rimelig å anta at ferdselen i området ikke vil bli endret på en slik 
måte at det vil ha følger for villreinen.  

 

Delkonklusjon: 

Kommunedirektøren mener en riving av uthus, og oppsetting av tilsvarende uthus ikke setter hensyn 
til bestemmelsene det skal dispenseres fra vesentlig til side. Derimot vil hensyn til bestemmelsene 
bli satt vesentlig til side dersom det gis dispensasjon for oppføring av stabburslignende bygg. 

 

Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.  

Det eksisterende uthuset er falleferdig, ifølge søker. Det er en fordel at bygningsmassen bringes i god 
stand, der alternativet er ytterligere forfall. Omsøkt tiltak er ikke i overstemmelse med 
bestemmelsene i kommuneplanen. Det vil bli gitt vilkår om at tiltaket omprosjekteres på en slik måte 
at det stemmer med bestemmelsene gitt i kommuneplanen.  

Med gitte vilkår er det KDs mening få ulemper ellers ved å imøtekomme dispensasjonen. Fordelene 
er vurdert klart større enn ulempene. 

 

Konklusjon 

Etter en samlet vurdering anser KD at det å gi dispensasjon for å rive eksisterende uthus for deretter 
føre opp et nytt ikke tilsidesetter hensynet bak bestemmelsen, og at ulempene ikke er større enn 
fordelene. 

KD vurderer det dithen at å gi dispensasjon for å bygge et stabburlignende uthus vil tilsidesette 
hensynet bak bestemmelsen i kommuneplanens arealdel der det trekkes frem at det skal vektlegges 
hensynet til øvrig seterbebyggelse. KD gir avslag på å bygge et stabburlignende uthus. Dette følges 
opp i byggesaken.  

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar formannskapet i Øyer kommune å gi dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel punkt 5.1.4, slik at eksisterende uthus kan rives.  

Vedtaket begrunnes med at fordelene med å gi dispensasjon vil være større enn 
ulempene, og at hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt. 
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 Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar formannskapet i Øyer kommune å gi dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel punkt 5.1.4, slik at nytt uthus kan føres opp. 

Vedtaket begrunnes med at fordelene med å gi dispensasjon vil være større enn 
ulempene, og at hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt. 

 

Vilkår: 

 Tiltaket må bygges i henhold til bestemmelsene i kommuneplanens arealdel 

«Der fritidseiendommen ligger i tilknytning til seterlandskap skal det 
vektlegges hensyn til øvrig seterbebyggelse og seterlandskap. Se for øvrig 
retningslinje til pkt. 5.1.3» 

 Det er ikke tillatt med pipe/ildsted i uthuset, eller andre tiltak som gjør uthuset 
beboelig. 

Vilkårene vil blir fulgt opp i byggesaken. 

 Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar formannskapet i Øyer kommune å gi avslag på 
dispensasjon fra pkt. 5.1.4 i kommuneplanens arealdel som omhandler «Søknad om 
dispensasjon for deling, bygge- og anleggstiltak utenom stedbundet næring i LNFR-
område (PBL § 19-1 og § 19-2)», der det søkes om bygge uthus/stabbur.  

Vedtaket begrunnes med hjemmel i kommuneplanens arealdel punkt 5.1.4 
retningslinjer for søknad om dispensasjon for fritidsbebyggelse i LNFR bokstav c) der 
det fremkommer at «Der fritidseiendommen ligger i tilknytning til seterlandskap skal 
det vektlegges hensyn til øvrig seterbebyggelse og seterlandskap. Se for øvrig 
retningslinje til pkt. 5.1.3». Videre begrunnes vedtaket med at planens formål og 
hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra vil bli tilsidesatt samt at fordelene 
ikke er klart større enn ulempene. Det er også vurdert dithen at å gi tillatelse til dette 
konkrete tiltaket vil ha uønsket presedensvirkning. 

 

 

Ådne Bakke                                                                                                                               Marius Lykre 

Kommunedirektør                                                                                                                   Avdelingsingeniør 
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EIERSAMEIET GRANRUDTORGET, HJORTESTIEN BORETTSLAG, GRANRUDMOEN 
BORETTSLAG, SAMEIET HAFJELLTORGET OG SAMEIET SLETMOEN 
FULLMAKTER TIL RÅDMANNEN 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 19/2063     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
7/20 Formannskapet 11.02.2020 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift KST-sak 119/15, møte 17.12.2015 
Særutskrift KST-sak 6/16, møte 28.01.2016 
Saksfremlegg og saksprotokoll sak 1/20 i Valgnemnda, møte 14.01.2020 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret inviteres til å delegere myndigheten til å representere kommunen i 
generalforsamlinger, årsmøter og eventuelle styrer i eiersameiet Granerudtorget, Hjortestien 
borettslag, Granerudmoen borettslag, sameiet Hafjelltorget og sameiet Sletmoen til 
kommunedirektøren. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å vurdere i hvilken 
grad det er nødvendig for kommunen å delta aktivt i de ulike boligsameierlag. 
 
Saksutredning: 
Det øverste styringsorganet for de fem enhetene er årsmøte/generalforsamling. I tillegg har 
alle enhetene et styre. Når det gjelder Hjortestien borettslag er det vedtektsbestemt at Øyer 
kommune skal være representert med et styremedlem m/personlig varamedlem. Ut over 
dette har Øyer kommune pr i dag et styremedlem i sameiet Hafjelltorget og i 
eierseksjonssameiet Granrudtorget. I sameiet Sletmoen I har Øyer kommune kun en 
leilighet, der har ikke kommunen vært representert i styret. 
 
I 2015 la rådmannen fram sak der han innstilte på at kommunestyret skulle delegere til 
rådmannen å representere Øyer kommune i de styrende organene i aktuelle 
eierseksjonssameier og borettslag (KST-sak 119/15). Øyer kommune eier 8 leiligheter i 
eierseksjonssameiet Granrudtorget, 8 andeler i Hjortestien borettslag, en leilighet i 
Granrudmoen borettslag, en næringsseksjon i sameiet Hafjelltorget og en leilighet i sameiet 
Sletmoen I. Rådmannens innstilling ble ikke vedtatt og kommunestyret fattet følgende 
vedtak: 
«Det velges politiske representanter til de styrende organene i eierseksjonssameiet 
Granrudtorget, Hjortestien borettslag, Granrudmoen borettslag og sameiet Hafjelltorget. 
Saken legges frem for valgnemnda i januar 2016». 
 
På bakgrunn av dette vedtaket ble ordfører valgt som representant og varaordfører valgt 
som vararepresentant til årsmøte/generalforsamling i eiersameiet Granerudtorget, 
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Hjortestien borettslag, Granerudmoen borettslag, sameiet Hafjelltorget og sameiet Sletmoen 
I for perioden 2016 – 2019 (KST-sak 6/16). Formannskapet ble gitt fullmakt til å foreslå 
styrerepresentanter.   
 
I henhold til Øyer kommunes eierpolitikk representerer ordfører med varaordfører som 
vararepresentant, kommunen i generalforsamlinger og representantskap.  I selskap der 
kommunestyret ønsker unntak fra vedtatt eierpolitikk dvs at andre enn ordfører med 
varaordfører som vararepresentant, representerer kommunen i styrende organer, må det 
treffes særskilt vedtak om representasjon. Eierpolitikken er avveket på flere punkt i 
forbindelse med diverse valg etter høstens kommunestyrevalg. 
 
Under behandlingen av sak 1/20 – Eiersameiet Granerudtorget, Hjortestien borettslag, 
Granrudmoen borettslag, sameiet Hafjelltorget og sameiet Sletmoen I – valg av politiske 
representanter til de styrende organene for perioden 2019 – 2023 i Valgnemnda 14.01.2020 
ble det stilt spørsmål om nødvendigheten av politisk representasjon i de styrende organer. 
Følgende vedtak ble fattet: 
«Saken utsettes til møtet i februar. Det bes om en vurdering av nødvendigheten av politisk 
representasjon i årsmøte og styrer for å ivareta kommunens interesser». 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren mener at representasjon i styrende organ i boligsameierlag bør ivaretas 
av administrasjonen som selv vurderer i hvor stor grad kommunen skal være representert. 
Graden av representasjon vil være avhengig av kommunens eierandel i de forskjellige lagene. 
Det er naturlig at kommunen i stor grad deltar i årsmøter og generalforsamlinger. Der 
kommunen har en stor eierandel vil det være naturlig at kommunen til tider er representert i 
styrene.  
 
Fram til endringen som ble vedtatt K-sak 119/15 representerte kommunedirektøren ved 
forskjellige personer i administrasjonen og/eller vaktmestertjenesten kommunen i 
boligsameierlagenes styrende organer. Det er ikke hensiktsmessig at kommunedirektøren 
selv ivaretar disse oppdragene, han vil dersom kommunestyret vedtar innstillingen, 
videredelegere til andre ansatte i kommunen.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret delegerer til kommunedirektøren å representere kommunen i 

generalforsamlinger, årsmøter og eventuelle styrer i boligsameierlag. 
2. Kommunedirektøren får også fullmakt til å vurdere i hvilken grad det er nødvendig for 

kommunen å delta aktivt i de ulike boligsameierlag. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
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SKÅPPÅ KUNNSKAPSPARK - SØKNAD OM PARTNERSKAPSSTØTTE 2020 - 2022 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 20/291     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
8/20 Formannskapet 11.02.2020 
 
 
Vedlegg: 
VEDLEGG 1 - Partnerskapsavtale Skåppå inkubator og næringshage 2020-2022 
VEDLEGG 2 - Status aktivitet bedrifter Øyer 2017-2019 
VEDLEGG 3 - Planlagt aktivitet Skåppå 2020 
VEDLEGG 4 - Finansieringsplan Skåppå NH og INK 2020 (godkjent av SIVA) 
VEDLEGG 5 - Mål og handlingsplan INK 2020 
VEDLEGG 6 - Handlingsplan og måltall NH 2020 
VEDLEGG 7 - Søknad Øyer kommune 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren rår kommunestyret til å innvilge et tilskudd på kr 75.000,- pr år i tre år 
fra 2020 – 2022 som partnerskapsstøtte til Skåppå Kunnskapspark AS. Midlene tas fra 
kommunalt næringsfond (årlig bevilgning). 
 
Saksutredning: 
SIVA med Skåppå Kunnskapspark AS (heretter Skåppå) som regional operatør tilbyr bistand til 
næringslivet i Lillehammer og Gudbrandsdalen. Gjennom Næringshage- og 
Inkubatorprogrammet har SIVA bevilget kr 2 900 000 til programmene for 2020. I tillegg 
kommer inkubatortilskudd fra Innlandet Fylkeskommune og bedriftenes egenandel.  
 
Tilskuddet fra Fylkeskommune har tidligere vært på kr 400 000 i året. 
 
Egenandel fra bedriftene har vært på kr 1 078 977 (2017), kr 1 135 362 (2018) og kr 1 273 883 
(2019), herav litt under halvparten knyttet til inkubatorprogrammet. 
 
 
Skåppå søker om tilskudd på kr 75 000 pr. år i 3 år, dvs. perioden 2020-2022. Totalsum kr 
225.000. 
 
 
Skåppå sin kjernevirksomhet og hovedprioritet er å være programoperatør for SIVA. Arbeidet 
er bedriftsrettet og gir bedrifter i samtlige kommuner i Lillehammer-regionen og 
Gudbrandsdalen muligheten til at Skåppå jobber individuelt med utvikling og oppstarthjelp. 
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Oversikt bedrifter med inkubatoravtale med Skåppå i perioden 2017-2019 Øyer kommune: 

Årstall Bedrift Utviklingsprosjekt 

2019 SKRIVERFORM AS Digitalisering 

2017-
2018 

NERMO AS Utvikling av high-end dome resort 

2017-
2018 

SIGNLAB AS Tegnspråkopplæring med bruk av VR og AI 

2017-
2018 

50 DEGREES NORTH 
NORDIC AS 

Bistand til etablering, finansiering og utvikling av 
selskapet. 

  

Håndverksmat Lillehammer-regionen 
Lokal- og håndverksmat er et av satsingsområdene til Lillehammer-regionen, under punktet 
bioøkonomi. Regionen har i utgangspunktet ingen sterk posisjon på dette feltet, verken 
gjennom videreforedling eller i reiselivet. Dog har vi en stor råvareproduksjon fra landbruket 
og en stor næringsmiddelindustri. Etterspørselen etter lokalmat er stor, men tilbudet er lite 
og begrenset. Dette er noe Lillehammer Vekst, sammen med en rekke lokalmatprodusenter 
og interesseorganisasjoner, har lyst til å ta tak i og gjøre noe med. 

Skåppå har vært innleid til å bistå i forprosjektet til Lillehammer-regionen Vekst. Resultatet 
av arbeidet er et behov for å etablere et forpliktende samarbeid mellom produsenter og 
foredlere av lokalmat, samt interesseorganisasjoner. 
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Gjennom dette prosjektet har Skåppå inngått avtale innenfor SIVA Næringshage program og 
gjennomført utviklingsprosjekt med følgende bedrifter: 

Årstall Bedrift Utviklingsprosjekt 

2018 DET NORSKE VAFFELSTEKERIET 
AS 

Nytt konsept for matservering 

 
 
 
Vurdering: 
Skåppå er en viktig partner for Lillehammer-regionen Vekst i arbeidet med gründere. 
Inkubator- og næringshageprogrammet gir bedrifter med potensiale og vekstambisjoner en 
subsidiert oppfølging og bistand som øker sjansen for å lykkes. 50 Degrees North er et godt 
eksempel på det. Det er derfor viktig at Øyer kommune bidrar i denne positive utviklingen. 
 
Tiltaket tilfredsstiller følgende retningslinjer for næringsfondet: 
a) At satsingen er ihht den regionale næringsplanen. 
d) Tiltak som bidrar til nyskaping i nye eller eksisterende bedrifter. 
g) Større prosjekter der støtte fra næringsfondet virker utløsende for realisering av 
prosjektet skal prioriteres.  
h) Prosjektene skal bidra til å bevare eller skape flere arbeidsplasser i kommunen, spesielt 
prioriteres skal unge, kvinner og innvandrere. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Skåppå Kunnskapspark AS gis et tilskudd på kr. 75.000,- pr år i tre år fra 2020 -2022. 
Midlene tas fra kommunalt næringsfond (årlig bevilgning 

2. Tildelt støtte må brukes innen tre år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 
tilsagnet. 

3. Skåppå Kunnskapspark skal rapportere årlig til formannskapet om status for tiltaket. 
Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger. Dersom utbetalingen har skjedd på 
feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet. 

 
 
 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
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HAFJELL E-LÆRING - STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - STATUS OG SØKNAD OM 
UTSETTELSE 
 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 18/2021     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
9/20 Formannskapet 11.02.2020 
 
 
Vedlegg: 
Søknad fra Hafjell E-læring datert 08.01.2020  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren rår formannskapet til å gi Hafjell E-læring utsettelse til 16.10.2020 med 
å benytte innvilget tilskudd på kr 50.000,-. Midlene tas fra kommunalt næringsfond med 
statlig påfyll. 
 
Saksutredning: 
Formannskapet innvilget i sak 95/18, møte den 16.10.2018 et tilskudd på kr 50.000,- til 
Hafjell E-læring.  
 
Søker har ikke overholdt fristen om å bruke tilskuddet innen ett år eller søkt om forlengelse. 
Øyer kommune har mottatt søknad om utsettelse og regnskapsrapport med status i saken 
den 08.01.2020. 
 
Søker beklager at rapporten eller eventuelt anmodning om utsettelse ikke kom i oktober.   
 
Vurdering: 
På tross av at fristene ikke er overholdt, fornyes tilskuddet frem til den 16.10.2020. 
 
Tiltaket tilfredsstiller følgende retningslinjer for næringsfondet: 
d)Tiltak som bidrar til nyskaping i nye eller eksisterende bedrifter. 
f) Produkt eller tjenester som i dag ikke finnes i Øyer kommune  
g) Større prosjekter der støtte fra næringsfondet virker utløsende for realisering av 
prosjektet skal prioriteres 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Hafjell E-læring får forlenget frist til 16.10.20 med å benytte tilskuddet. Midlene tas 
fra kommunalt næringsfond med statlig påfyll.  

2. Tildelt støtte må brukes innen 16.10.2020 fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 
tilsagnet.  
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3. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger. Dersom utbetalingen har skjedd på 
feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet. 

 
 
 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Kommunedirektør 
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REFERATER - FSK 11.02.2020 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/279     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
10/20 Formannskapet 11.02.2020 
 
 
Vedlegg: 
E-post fra Distriktssenteret, mottatt 28.01.2020: Statlig støtte til nærbutikk i Øyer kommune 
m/vedlegg. 
 
Melding om administrativt vedtak til Skavlen Restaurant datert 29.01.2020: 
Utvidet skjenkeareal for Supersprint på Mosetertoppen 4. og 5. april 2020 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
 


