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ÅRSREGNSKAP 2019 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 216  
Arkivsaksnr.: 20/521     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
47/20 Formannskapet 14.05.2020 
 
 
Vedlegg: 

1. Øyer kommunes årsregnskap 2019 med noter, av 19. februar 2020 
2. Kommunedirektørens årsberetning 2019, av 7. april 2020 

Inkl. tjenesteenhetenes rapportering på styringskort 2019 
3. Revisjonsberetning 2019, Innlandet Revisjon, datert 8. april 2020 
4. Kontrollutvalgets uttalelse, av 29. april 2020 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KS-sak 111/18 Økonomiplan 2019-2022 – Årsbudsjett 2019 
 
Sammendrag: 
Øyer kommunes driftsregnskap 2019 er avlagt i balanse, etter at det er foretatt strykninger. 
Investeringsregnskapet er gjort opp med udekket kr 4 217 026,05. Kommunedirektøren tilrår 
at det udekkede beløpet finansieres ved bruk av lån. Kommunestyret vedtar framlagt års-
regnskap 2019 og årsberetningen.   
 
Saksutredning: 
I henhold til Kommuneloven § 48 legges kommunedirektørens årsberetning fram sammen 
med regnskap 2019. Som vedlegg i årsberetningen inngår tjenesteenhetenes rapportering på 
styringskort 2019.   
 
Øyer kommunes driftsregnskap for 2019 er avlagt i balanse etter at det er foretatt strykning 
av 1 million kr i overføring fra drift til investering og kr 5 345 951i avsetning til disposisjons-
fond.  
 
Netto driftsresultat for 2019 er 3,5 millioner kr. Dette utgjør 0,7 % av brutto driftsinntekter. 
Korrigert for premieavvik pensjon er netto driftsresultat negativt med -0,6 %. 
 
I 2019 er det avsatt 18,3 millioner kr til disposisjonsfond. Opprinnelig var det budsjettert med 
11,8 millioner kr i avsetning, mens justert budsjett tilsier 23,6 millioner kr i avsetning.  Av 
dette er 5,3 millioner strøket som følge av årets merforbruk. 
 
Det ble vedtatt framførbart underskudd på kr 304 000 på selvkostområde vann i 2018. I 2019 
har vann mindreforbruk, av dette mindreforbruket er kr 304 000 ikke avsatt til selvkostfond, i 
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henhold til vetak om framførbart underskudd. Tidligere års framførbart underskudd på 
selvkostområde reguleringsplan og slam har ikke latt seg hente inn i 2019.  
 
I 2019 er det merforbruk på selvkostområde slam og reguleringsplan, på henholdsvis kr 
24 000 og kr 1 258 000, som ikke er dekket inn av selvkostfond.  
 
Årets premieavvik pensjon utgjør kr 6 382 901 (positivt). Beløpet inntektsføres i 2019 og skal 
utgiftsføres over kommende 7 år.  
 
Øyer kommunes investeringsregnskap 2019 er gjort opp med et udekket beløp på kr 
4 217 026,05. Dette skyldes manglende budsjettjustering av startlån i 2019. I 2018 ble det 
gitt tilsagn om videreutlån i størrelsesorden 7 millioner kr som ikke kom til utbetaling dette 
året, og midlene ble stående som ubrukte lånemidler i balansen. I 2019 har deler av midlene 
blitt utbetalt, sammen med årets budsjetterte utlån på 10 millioner kr. Det skulle vært fore-
tatt budsjettjustering for økt bruk av lånemidler til startlån i løpet av 2019. Da dette ikke ble 
gjort har det medført et udekket beløp i investeringsregnskapet samlet.   
 
Det er avgitt positiv revisjonsberetning uten forbehold eller merknader fra Innlandet Revisjon 
IKS 15. april 2020. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren viser til regnskapsdokumenter med noter, samt årsberetningen, for 
analyse og vurderinger av regnskapsresultatet og den økonomiske situasjonen i Øyer 
kommune.  
 
I henhold til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester kan et 
negativt selvkostresultat finansieres av selvkostfond (bundet driftsfond), eller skape et 
framførbart underskudd. Hvert selvkostområde skal ha sitt eget selvkostfond, slik at gebyr-
ene for den enkelte selvkosttjeneste kan kontrolleres. Det er ikke anledning til å slå sammen 
fond for de ulike tjenester, og det er ikke anledning til å ha negative fond. Selvkostfunksjon 
Slam har negativt resultat i 2019 på kr 23 928. jfr. note 21. Dette er framførbart underskudd 
for kommende år. Det er også negativt resultat på selvkostfunksjon Reguleringsplan, men 
ifølge nye retningslinjer (gjeldende fra 1.1.2020) kan det ikke framføres underskudd for 
selvkostområdene etter plan- og bygningsloven.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Øyer kommunes regnskap for 2019 vedtas, vedlegg 1. 
2. Øyer kommunes årsberetning 2019 vedtas, vedlegg 2. 
3. Kommunestyret vedtar framførbart underskudd på selvkosttjeneste slam på kr 23 928. 
4. Kommunestyret vedtar inndekning av udekket beløp i investeringsregnskap 2019 på kr 

4 217 026,05 ved bruk av lån (ubrukte lånemidler).  

 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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FINANSRAPPORTERING PER 31.12.2019 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 202 &14  
Arkivsaksnr.: 20/1227     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
48/20 Formannskapet 14.05.2020 
 
 
Vedlegg: 
Finansrapport for Øyer kommune per 31.12.2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Øyer kommunes finansreglement  
 
Sammendrag: 
Kommunestyret tar finansrapportering per 31.12.2019 til orientering.  
 
Saksutredning: 
I henhold til kommunens finansreglement, sist revidert av kommunestyret i september 2018 
(KS-sak 79/18), skal kommunedirektøren i forbindelse med kvartalsrapportering legge fram 
rapporter for kommunestyret som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og andre 
midler beregnet for driftsformål og for gjeldsforvaltningen. Det skal i tillegg foretas risiko-
vurderinger. Ved årets utgang skal det legges fram en rapport som viser utviklingen gjennom 
året og status ved utgangen av året.   
  
I henhold til finansreglementet skal det rapporteres på forvaltning av ledig likviditet og andre 
midlerberegnet til driftsformål, gjeldsforvaltning og renterisiko.   
 
Vurdering: 
Tabellene i finansrapporten, sammenholdt med kommunedirektørens kommentarer, gir 
oversikt og status for kommunens ledige likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 
og kommunens gjeldsportefølje. Det rapporteres ikke om avvik i forhold til kommunens 
vedtatte finansreglement.    
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar finansrapportering per 31.12.2019 til orientering.  
 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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ØKONOMISK SLUTTRAPPORTERING INVESTERINGER 2019 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 210  
Arkivsaksnr.: 20/1453     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
49/20 Formannskapet 14.05.2020 
 
 
Vedlegg: 
Økonomisk sluttrapport per investeringsprosjekt  
 
Sammendrag: 
Kommunestyret tar økonomisk sluttrapportering for investeringsprosjekter avsluttet i 2019 
til orientering. Samlet har de femten prosjektene merforbruk i forhold til bevilget budsjett-
ramme på kr 144 000. Tre VA-investeringsprosjekter (sjølkost) har et samla merforbruk på kr 
444 000. 
 
Saksutredning: 
I henhold til Øyer kommunes økonomireglement, med reglement for investeringer, skal det 
legges fram sluttrapport til kommunestyret for de enkelte investeringsprosjekter. Her fram-
legges samlesak for atten prosjekter som er sluttført i 2019, herav tre VA-prosjekter.  
 
Økonomisk sluttrapportering av prosjekter gjennomføres i forhold til totalt påløpte kostnad-
er sett opp mot samla bevilget budsjett. For prosjekter med øremerka tilskudd er dette 
hensyntatt og omtalt i beskrivelsen av det enkelte prosjekt.  
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Prosjektnr Prosjektnavn Bevilget Regnskap Avvik Periode
001018 Hjemmesideløsning 220 169 51 2017-2018
001024 Valg 2019 100 114 -14 2019
001025 Kjøp av IKT-utstyr 2019 500 662 -162 2019
001026 Velferdsteknologi 2019 500 407 93 2019
001131 Kontorer helse- og rus, Skarpsnobygget 350 480 -130 2019
001197 Ny Tretten Brannstasjon 11 630 11 629 1 2015-2019
001216 Gatelys Bakkevegen 800 714 86 2018-2019
001217 Ny kommunestyresal 1 000 1 052 -52 2019-2020
001225 SD-anlegg skole og barnehage 900 933 -33 2019
001227 Øyer u.skole - asfaltering ved inngang 300 300 0 2019
001229 Utfasing oljefyr 800 172 628 2019
001231 ØHH - maskineri kjøl- og fryserom 500 461 39 2019
001232 ØHH - inventar og utstyr fire nye plasser 120 772 -652 2019
001233 Vidarheim - inventar og utstyr nye plasser 230 229 1 2019
005508 Flomsikringstiltak 1 500 1 500 0 2017-2019

Totalt 19 450 19 594 -144

006075 Rehab. kummer/ledningstrekk Granrudmoen 9 500 9 308 192 2018-2019
006077 Oppgradering driftsovervåking 4 000 3 827 173 2018-2019
006134 Høydebasseng Romsås/Winge 4 600 5 409 -809 2017-2019

Totalt VA 18 100 18 544 -444  
 
Vurdering: 
Det vises til vedlegg med prosjektlederes økonomiske sluttrapport per investeringsprosjekt. 
 
Det ble varslet merforbruk på to prosjekter i kvartalsrapportering 2019, dette gjelder inven-
tar og utstyr til nye plasser i Øyer helsehus og høydebasseng Romsås/Winge.  
 
Når det gjelder ny brannstasjon på Tretten benyttes denne i det interkommunale brann-
samarbeidet i Lillehammer-regionen, og investeringskostnadene dekkes gjennom husleie fra 
brannsamarbeidet.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar sluttregnskap for investeringsprosjekter til orientering. Sluttregnskap for 
de femten prosjektene viser påløpte utgifter på i alt 19,59 millioner kroner, mot bevilget 
19,45 millioner kroner, dvs. et merforbruk på kr 144 000. De tre VA-prosjektene (sjølkost) har 
samla påløpte utgifter på 18,54 millioner kroner mot bevilget 18,1 millioner kroner, et samla 
merforbruk på kr 444 000.   
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2019 TIL 2020 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 210  
Arkivsaksnr.: 20/1228     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
50/20 Formannskapet 14.05.2020 
 
 
Vedlegg: 
Tabell: Overføring av ubenyttede investeringsmidler fra 2019 til 2020. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Sak 155/19 Justering av investeringsbudsjett 2019 – periodisering mellom år. 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren tilrår at ubenyttede investeringsmidler på 77,6 millioner kr overføres fra 
2019 overføres til 2020 i henhold til tabellvedlegg. Videre foreslås det å godkjenne låne-
opptak til investeringer i 2020 på 43,1 millioner kr.   
 
Saksutredning og vurdering: 
Investeringsbudsjettet er ettårig og ikke årsuavhengig, dette medfører at budsjetterte pro-
sjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår må tas med på nytt i 
investeringsbudsjettet det året prosjektet kommer til utførelse.   
  
I denne saken foretas en overføring av ubenyttede investeringsmidler fra 2019 til 2020, for 
prosjekter med utsatt framdrift. For noen av prosjektene er opprinnelig bevilgning gjort tidl-
igere enn 2019. Det foretas ikke endring i bevilgning til enkeltprosjekter i denne sak.   
  
I sak 155/19 ble det foretatt nedjustering av årsbudsjettet til investeringsprosjekter med ut-
satt framdrift. Dette danner grunnlag for overføring av investeringsmidler fra 2019 til 2020. 
Samlet foreslås overført investeringsmidler på 77,6 millioner kr. Vedlagt tabell viser hvilke 
prosjekter dette gjelder.  
  
Økningen i investeringsbudsjett 2020 finansieres ved bruk av lån samt momskompensasjon 
for investeringer. I tillegg flyttes over budsjetterte inntekter som lå i investeringsbudsjettet 
for 2019. Dette gjelde tomtesalg i Trodal på 4,4 millioner, ekstern finansiering av tverrforb-
indelsen i Trodal på 4,5 millioner og VA-investeringer finansiert av andre (B12, H1, H5-H8) på 
15,0 millioner. 
  
Bruk av lån til de overførte investeringsmidlene utgjør 48,2 millioner kr. Ved inngangen til 
2020 er ubrukte lånemidler balanseført med 5,1 millioner kr. Differansen på 43,1 millioner kr 
fremmes som økt behov for låneopptak i 2020 på bakgrunn av denne sak.  
  
For status og framdrift i de enkelte prosjekter vises til tertialrapportering.   
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 

1. Investeringsbudsjettet for 2020 økes med 77,6 millioner kr i henhold til vedlegg 1.  
2. Investeringene finansieres slik:  

a. Momskompensasjon investeringer  kr   5 477 000 
b. Bruk av lån     kr 48 200 000 
c. Inntekter fra salg av anleggsmidler  kr   4 400 000 
d. Andre inntekter     kr 19 500 000 

3. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer på inntil 43 132 000 millioner 
kr.  

 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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DELEGERING FRA KOMMUNESTYRET TIL PLAN- OG MILJØUTVALGET 
 
 
Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/986     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
51/20 Formannskapet 14.05.2020 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for å 
begrense spredning av Covid-19: 
https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronaviruset/nytt-om-
fjernmoter-i-folkevalgte-organer/ 
 
FSK-sak 23/20, møte 24.03.2020 – Delegering av myndighet fra kommunestyret til plan- og 
miljøutvalget. 
 
KST-sak 16/20, fjernmøte 27.04.2020 – Delegering av myndighet fra kommunestyret til 
formannskapet (videreføring). 
 
Saksutredning: 
Det vises til saksutredning i FSK-sak 23/20, møte 24.03.2020: 
Innledning: 
Kommunestyret vedtok enstemmig å delegere all myndighet som kan delegeres jfr. 
Kommuneloven til Formannskapet i fjernmøte 17.03.2020. 
 
I utgangspunktet må vi strengt prioritere hvilke saker som settes på dagsorden i 
unntakstilstanden vi er inne i. 
 
For at vi skal være mest mulig operative så er det hensiktsmessig å delegere midlertidig 
myndighet til Plan- og miljøutvalget som i dag ligger hos Kommunestyret. 
 
Administrasjonen vil forslå å delegere full myndighet i saker som gjelder motorferdsel i 
utmark og ikke-prinsipielle dispensasjonssaker – det vil si enklere dispensasjonssaker. I tillegg 
er det hensiktsmessig å delegere saker som gjelder konsesjon og fradeling. 
 
Kommunestyret vedtok enstemmig å delegere all myndighet som kan delegeres jfr. 
Kommuneloven til Formannskapet i fjernmøte 17.03.2020. Delegeringen er videreført med 
en ramme fram til 15.06.2020 (KST-sak 16/20, møte 27.04.2020). 
 

https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronaviruset/nytt-om-fjernmoter-i-folkevalgte-organer/
https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronaviruset/nytt-om-fjernmoter-i-folkevalgte-organer/
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Smitteverntiltaket om at maksimalt fem personer kan være sammen gjelder inntil videre. På 
bakgrunn av dette tas saken opp igjen og delegeringen fra kommunestyret til Plan- og 
miljøutvalget videreføres til 15.06.2020. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret delegere midlertidig, dog ikke lenger enn til 15.06.2020, 
beslutningsmyndighet til Plan- og miljøutvalget i alle saker som omhandler 
motorferdsel i utmark, etter Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag sine 
bestemmelser. 

2. Kommunestyret delegerer midlertidig, dog ikke lenger enn til 15.06.2020, 
beslutningsmyndighet til Plan- og miljøutvalget å avgjøre alle ikke-prinsipielle 
dispensasjonssaker etter Plan og bygningslovens bestemmelser. 

3. Kommunestyret delegerer midlertidig, dog ikke lenger enn til 15.06.2020, 
beslutningsmyndighet til Plan- og miljøutvalget å avgjøre saker som omhandler 
konsesjon etter Konsesjonslovens bestemmelser. Likeså delegerer kommunestyret 
midlertidig, dog ikke lenger enn til 15.06.2020, beslutningsmyndighet til Plan- og 
miljøutvalget å avgjøre fradelingssaker etter Jordlovens bestemmelser. 

4. Hvis kommunen går over til normal drift/tilstand innen 15.06.2020 trekkes delegering 
umiddelbart tilbake. 

 
 
Ådne Bakke  
Kommunedirektør 
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FRAMDRIFT - KDP ØYER SØR 
 
 
Saksbehandler:  Øystein Jorde Arkiv: REGPL 201502  
Arkivsaksnr.: 20/1481     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
52/20 Formannskapet 14.05.2020 
 
 
 
Sammendrag: 
Ordførar har bede om ei framdriftsplan for Kommunedelplan Øyer sør. Det er utarbeidd ein 
framdriftsplan for KDP Øyer sør med høyring mai 2021 og vedtak i oktober 2021. 
Framdriftsplanen er ambisiøs med omsyn til kor mykje som må på plass, og at det er mange 
risikofaktorar. 
 
Saksutredning: 
Kommunedirektøren syner til vedtak i kommunestyret 12. desember, sak 156/2019, der det 
vart gjeve midlar i budsjettet til ekstra ressurs på planavdelinga for å få ferdigstilt arbeidet 
med kommunedelplan Øyer Sør.  
 
Status på planavdelinga 
Planavdelinga hadde vakanse på ei stilling halve 2019, på grunn av at ein medarbeidar slutta, 
og prosessen det tok med å få på plass ein ny medarbeidar. Frå 1. januar 2020, er det tre 
arealplanleggjarar på planavdelinga. Tilsetjing av ekstraressursen som ny arealplanleggjar 
skjer no. Denne er nyutdanna. 
Generelt er det noko etterslep på saker og arbeidet med E-6 tek og ein god del tid. 
 
 
Framdrift på KDP Øyer Sør 
Ordførar har etterlyst ein framdriftsplan for KDP Øyer sør. I april 2019 vart det gjort overslag 
på ca. 52 arbeidsveker fram til fyrstegongsbehandling og utlegging på høyring.  
Vi legg opp til ei  ein prosess med ei stram tidslinje, der mellom anna motsegn og fleire 
høyringar vil forsinke framdrifta. 
 
Sjølv om tidslinja er stram vil vi leggje opp til ei rasjonell arbeidsform der vi så tidleg som 
mogleg hyrer inn konsulent til m.a. faresonekart og mogleg konsekvensutgreiing av innspel, 
men òg ei sortering av innspel i samarbeid med det politiske miljøet. 
Vidare vil vi ha ein tett dialog med regionalt planforum for å sikre oss og forebygge mot 
motsegner frå nasjonalt- og regionalt nivå. 
  
 
Framdriftsplan for KDP Øyer sør frå mai 2020 til oktober 2021 er laga under. Planen er laga 
med ei høyring, og at vi ikkje får motsegner som er vanskelege å løyse. 
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Framdriftsplan KDP Øyer Sør Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober
Fornya kunngjering om frist for innspill
Arbeid med grunnlaget for planen
Analyser
Prinsippielle avklaringar
KU av innspel
Utarbeiding av plandokument
KDP lagt på høyring
Høyring
Gjennomarbeiding av høyringssvar
Vedtak KDP (Om ei høyring)

= Aministrativt arbeid = Politiske avgjerder  
 
 
Risikofaktorar 
Framdriftsplanen som er sett opp er  ambisiøs. Kommunedirektøren vil arbeide hardt for at 
framdriftsplanen kan haldast, men vil peike på  at det er ein del risikofaktorar, som det er i 
alle planprosessar. Det er viktig at risikofaktorane er kjent i forkant, slik at det er mogleg å 
handtere dei, og om mogleg hindre at  dei reduserer framdrift.  
 
Risikofaktorar 

- Det må på plass faresonekart for Øyer sør, for at vi skal kunne få planen godkjent. 
Faresonekart må òg til for at konsekvensutgreiing kan gjerast. Sweco har levert ein 
rapport, men denne må vi supplere med ei betre flaumutgreiing. 

- Høyringar og motsegner. Om vi må leggje planen ut på andre gongs høyring vil dette 
ta bortimot 6 månader ekstra. Motsegn kan ta tid å løyse, og kan gje andre gongs 
høyring. 

- Det er andre planer som går parallelt no. Dei største er reguleringsplan for E6 og 
reguleringsplan for gang/sykkelveg Ensby-Måkerud langs fv 2522. Kor mykje arbeid 
det vert med desse planane vil kunne påverke arbeidet med KDP Øyer Sør. 

- Vi har to nytilsette på planavdelinga i denne prosessen og vi vil gjere alt for at dei skal 
vere operative så fort som mogleg, men vi håper på forståing for at det vil ta noko tid 
før dei er sjølvgåande. For å kompensere dette ser vi på løysingar med å kunne leige 
inn folk. 

 
Den politiske involveringa er viktig. Det er då viktige med tydelege signal og retningar frå 
politiske organ undervegs i prosessen for at vi skal kome i mål. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Formannskapet tek framdriftsplanen til orientering, og har merka seg risikofaktorane som er 
nemnde. 
 
 
 
Ådne Bakke Øystein Jorde 
Kommunedirektør 
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ØKNING AV BOMAVGIFTER MOSÆTERVEGEN 
 
 
Saksbehandler:  Øystein Jorde Arkiv: GBNR Q15  
Arkivsaksnr.: 20/1184     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
53/20 Formannskapet 14.05.2020 
 
 
Vedlegg: 
Søknad fra Mostervegen AS av 1. april 2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Mosetervegen AS søker om å endre bomtakstene på Mosætervegen. Med økende trafikk blir 
behovet for vedlikehold større, og det må også gjøres større investeringer i vegen, for at den 
skal tåle den økende trafikken. Det tilrås at de økte takstene godkjennes, og at det stilles 
vilkår om at bomavgiften bare kan brukes til å drifte vegen. 
 
Saksutredning: 
Mosetervegen AS søker om å endre bompengetakstene på Mosætervegen. De sier i sin 
søknad at det har vært en betydelig utvikling av vegstandard og trafikken langs vegen 
samtidig som det har vært en stor hytteutbygging i området.  
 
På grunn av økende trafikkmengde øker kravene til vedlikehold. Vegen er gradvis utbedret 
gjennom mange år. Den mangler en oppbygging av vegkroppen som gjør den holdbar. Dette 
fører til økene vedlikeholdskostnader. Nederste delen av vegen er asfaltert. Denne må 
reasfalteres, og det er ønske om asfaltering videre oppover. Før dette kan gjøres, må det 
skiftes ut masse i vegen, slik at den får et stabilt dekke, slik at vedlikeholdskostnadene kan 
holdes nede framover. Slitasjen er særlig høy på grunn av den tunge anleggstransporten. I 
årene framover vil det påløpe store kostnader med vedlikehold og investeringer, for å 
tilpasse vegen den trafikkbelastningen den har og vil få. 
 
Det søkes om en økning av bomtakstene, som det framkommer i tabellen under. Der er også 
dagen priser vist. 
 
Kjøretøy Tidligere pris Omsøkt pris 
Personbil  35 kr  45 kr 
Lastebil 80 kr 100 kr 
 
Det er i tillegg mulig å kjøpe flerreisekort. Vegselskapet ser nå på nye bomløsninger, med en 
automatisert bomløsning, tilsvarende det som finnes bl.a. Hundersætervegen og 
Hornsjøvegen. 
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Regnskapsutdraget som er vedlagt søknaden viser økende vedlikeholdskostnader, negativt 
driftsresultat hvert år og økende negativ egenkapital. 
 
Lovgrunnlaget 
Det er § 56 i veglova som gir hjemmel for fastsettelse av bompenger. I første og andre ledd 
står det: 
 
Med samtykke frå kommunen kan det krevjast bompengar for ferdsel på privat veg. 
Kommunen skal òg fastsette storleiken på avgifta og kan sette vilkår om bestemt bruk av 
avgiftsmidlane. 

Kommunen kan òg fastsette at det kan krevjast tilleggsavgift av eigaren til køyretøyet ved 
unnlatt betaling av bompengar og fastsette storleiken på tilleggsavgifta. 
 
I KF delegering er avgjørelse etter veglova § 56 delegert til formannskapet. 
 
Vurdering: 
Etter veglova § 56 kan det kreves bompenger for ferdsel på privat veg. Kommunen må 
samtykke slik innkreving, og kan sette vilkår om bestemt bruk av avgiftsmidlene. 
 
Mosætervegen har en stadig økende trafikk, i takt med økende utbygging på Mosetertoppen 
og Gondoltoppen. Dette setter større krav til vegen. Vegselskapet ønsker å heve 
bomtakstene, for å kunne utbedre vegen. En god veg er viktig, også i 
beredskapssammenheng. 
 
I søknaden vises det særlig til at den tunge anleggstransporten gir økende 
vedlikeholdsbehov. Det kan da stilles spørsmål ved om ikke utbyggerne og utviklerne på 
Mosetertoppen burde bidra tyngre til vedlikehold av vegen. Lastebiler har en høyere 
bomtakst enn personbiler, likevel er økningen av takstene prosentvis større for personbiler 
enn for lastebiler. Det er også slik at det er en stor intern anleggstrafikk i øvre del av vegen. 
Denne trafikken unngår bombelastnignen. Det fremkommer ikke om den slitasjen denne 
trafikken påfører vegen blir godtgjort på noen måte. 
 
Mosætervegen har et stort, og økende trafikkpotensiale. Bomavgifter skal balanseres mot de 
kostnadene vegselskapet har med vegen. Overskuddet kan ikke tas ut som utbytte, eller 
benyttes til andre formål enn vegen. Økende trafikk gir økende bominntekter.Det kan derfor 
skje at med økte bomtakster nå, kan det etter hvert bli et overskudd i vegselskapet. 
Kommunen forutsetter at om dette skulle skje, må det vurderes om bomtakstene skal settes 
ned. 
 
Selv om det kan reises noen merknader til at bomtakstene skal økes, mener 
kommunedirektøren at en takstøkning er innenfor det som kan godkjennes. Det bør 
imidlertid presiseres at innkrevde bompenger bare kan benyttes i Mosæterevegen med 
sideveger, slik andre punktum i vegloven § 56 første ledd gir anledning til. 
Kommunedirektøren vil henstille til vegselskapet at det sørger for at de som benytter veger i 
øvre del av vegen som anleggsvei for anleggsmaskiner må ta sin del av vedlikeholdet for 
denne delen av vegen. 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Formannskapet godkjenner, med hjemmel i vegloven § 56, omsøkte bomtakster for 
Mosætervegen, slik de er omsøkt, og fremkommer i tabellen under. 
 
Kjøretøy Godkjent 

pris 
Personbil  45 kr 
Lastebil 100 kr 
 
Innkrevde bompenger kan ikke benyttes til andre formål enn Mosætervegen med sideveger. 
 
 
Ådne Bakke Øystein Jorde 
Kommunedirektør 
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G/BNR 43/6 HÅGÅLYKKJA I ØYER - SØKNAD OM KONSESJON 
 
 
Saksbehandler:  Linda Hovde Nordås Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/1420     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
54/20 Plan- og miljøutvalget 28.04.2020 
 
54/20 Formannskapet 14.05.2020 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 Konsesjonssøknad fra Tommy Røsberg datert 16. april 2020 
 Kjøpekontrakt av 3. april 2020 

 
 
Sammendrag: 
Tommy Røsberg søker konsesjon på landbrukseiendom Hågålykkja med seter. Hågålykkja 
ligger i Midtbygda i Øyer kommune. Selger er Ole Hageløkken. Eiendommen skal restaureres 
og tilflyttes. Landbruksarealene er forpaktet bort.  
 
Kommunedirektøren mener ervervet gir en god driftsmessig løsning. Søknaden anbefales 
innvilget. 
 
Saksutredning: 
Tommy Røsberg, bosatt i Lillehammer kommune, søker konsesjon på landbrukseiendommen 
Hågålykkja, g/bnr 43/6 og 155/1-472 i Midtbygda, Øyer kommune. Setra som følger 
eiendommen ligger ved Steinsætra i Øyer kommune. Formålet med ervervet er å benytte 
eiendommen til bolig, samt forpakte bort landbruksarealene. Selger av eiendommen er Ole 
Hageløkken.  
 
Konsesjonssøker har krysset av på at han vil forplikte seg til å bosette seg på eiendommen. 
 
Fakta om eiendommene: 

Sum dyrket mark er 37,4 daa, produktiv skog utgjør 113,2 daa, og eiendommens totale areal 
er på 165,5 daa. Dyrkamarka ligger fordelt på tre skifter, hvor det ene er rundt gårdstunet på 
sørsiden av Midtbygdsvegen, det andre ligger på nordsiden av samme vei og det tredje ligger 
ved setra. Dyrkamarka er til dels bratt, spesielt det sørligste skifte som ligger mellom 1:3 og 
1:5. Skogarealene er fordelt på fem teiger, hvor to av teigene omkranser de to skiftene med 
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dyrkamark ved gårdstunet, to teiger ligger nord for gårdstunet og den siste teigen ligger ikke 
så langt fra Bårdsengbekken naturreservat, på motsatt siden av Lågen.  
 
Bebyggelsen på eiendommen består av hovedhus fra 1946 som må pusses opp og et eldre 
våningshus fra 1805 av dårlig forfatning som er i ferd med å rase sammen. Driftsbygningen 
på eiendommen er slitt, utidsmessig og ikke egnet for dyrehold uten store påkostninger. 
Seterhus, antas å være av enkel standard, men av ukjent tilstand. Landbruksarealene har 
vært og er forpaktet bort.  
 
Lovgrunnlaget: 
Konsesjonsloven § 1 sier:  
Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast  
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og  
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet for blant annet å tilgodese:  
 
1. Framtidige generasjoners behov  
2. Landbruksnæringen  
3. Behovet for utbyggingsgrunn  
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser  
5. Hensynet til bosettingen  
 
§ 2 sier at med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse 
fra Kongen (konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommunen. Det er gitt 
unntaksbestemmelser for når det ikke trengs konsesjon i §§4 og 5. Erverv av denne 
eiendommen faller ikke inn under disse unntaksbestemmelsene. 
 
Konsesjonsloven §9 sier at Ved avgjørelse om søknad konsesjon for erverv av eiendom som 
skal nyttes til landbruksformål skal det legges særlig vekt på:  
1. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området  
2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning  
3. om erververen anses skikket til å drive eiendommen  
4. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet  
 
Konsesjonsloven § 9a sier følgende:  
Ved avgjørelse av en søknad om konsesjon på erverv av bebygd eiendom med mer enn 35 
dekar fulldyrka og overflatedyrka jord som skal nyttes til landbruksformål, skal det i tillegg til 
momentene som er nevnt i § 9, legges særlig vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en 
samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. En slik vurdering av prisen skal også gjennomføres 
ved erverv av ubebygd eiendom som skal nyttes til landbruksformål, med mindre 
eiendommen er en ren skogeiendom.  
 
VURDERING: 
Boplikt  
Iht. §9, første ledd skal det legges særlig vekt på bosettingshensyn i konsesjonsbehandlingen. 
I følge §11 skal kommunen ut fra hensyn til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og 
kulturlandskapet vurdere om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt, og om boplikten skal 
være en personlig plikt for eier. Kommunen kan treffe avgjørelser som tar sikte på å øke 
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folketallet, eller avgjørelser som tar sikte på å opprettholde den bosettingen en allerede har i 
kommunen.  
 
Eiendommen har over 35 dekar dyrka mark. Dette innebærer at om en med odelsrett 
overtok eiendommen, ville denne kunne overta konsesjonsfritt betinget av at erververen 
bosetter seg på eiendommen innen ett år og selv bebor den i minst 5 år.  
 
Bosettingshensynet  
Hensynet til bosetting er satt for å sikre at bosettingen kan opprettholdes eller styrkes i det 
aktuelle området. Vurderingen skal ta utgangspunkt i det konkrete området gården ligger i, 
se rundskriv M-03/17 fra Landbruksdepartementet. Det er altså ikke utviklingen av 
bosettingen i kommunen generelt som skal vurderes.  
 
Hågålykkja ligger i Midtbygda, ca. 8 km fra sentrum i Øyer kommune. Dette er et område 
som kan regnes som et relativt attraktivt bosted, samtidig er det viktig å stimulere til at ikke 
eiendommer i utkantgrendene blir stående tomme. At landbrukseiendommer blir 
fritidseiendommer er heller ikke en ønsket utvikling. Fraflytting er gjerne «smittsomt» og går 
utviklingen i ei grend mot at flere eiendommer står tomme vil det gjøre det mindre attraktivt 
å bo i området. Hensyn til bosetting taler for at det er nødvendig å oppstille vilkår om boplikt. 
 
Hensynet til helhetlig ressursforvaltning  
Her er det en vurdering om det bør kreves boplikt for å ivareta de samlede ressursene på 
eiendommen, både hva gjelder jord- og skogbruksarealer, bygninger og øvrige deler av 
eiendommen. Forvaltningen av eiendommen skal ivareta fremtidige generasjoners behov og 
sikre fortsatt produksjonsevne slik at eiendommen i fremtiden kan legge grunnlag for fortsatt 
drift og bosetting.  
 
Av konsesjonssøknaden framgår det at bruket skal drives videre gjennom forpakting av 
landbruksarealene.  
 
Etter lokale forhold er dette en liten eiendom ut fra arealstørrelse, og omkringliggende 
områder synes å være i aktiv landbruksproduksjon. For opprettholdelse og framtidig utvikling 
av eiendommen er det vesentlig med brukerens (og brukerfamiliens) stedlige tilværelse. I 
motsatt fall vil et distansert eierskap preget av fjernstyring i det lange løp være uheldig for 
garden.  
 
Som eier av landbrukseiendom er en som regel også andelseier i veglag, grunneierlag m.m. 
Drift av fellesfunksjoner innebærer løpende og stedlig tilsyn, dette er også i stor grad 
dugnadsbasert. Det å ikke bebo eller være til stede på eller ved eiendommen, vil ofte 
innebære en ekstra belastning på at de øvrige eierne.  
 
Hensynet til helhetlig ressursforvaltning taler for et vilkår om personlig boplikt på denne 
eiendommen.  
 
Hensynet til kulturlandskapet  
Kommunedirektøren mener at personlig boplikt på en bedre måte vil ivareta 
kulturlandskapet enn upersonlig boplikt. Kulturlandskapet er skapt av mennesker og behovet 
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man har hatt for å utnytte naturressursene fullt ut. Likeledes er det bare menneskene som 
kan forvalte og vedlikeholde kulturlandskapet i en tid der naturressursene synes å ha mindre 
eksistensiell betydning. Kulturlandskapet holdes best i hevd når mennesket er i og i pakt med 
landskapet, noe som ikke synes å være forenlig med at eier ikke er til stede på eiendommen.  
 
Kulturlandskapet anses å ha vært godt ivaretatt rundt Hågålykkja fram til nå. Det legges til 
grunn at det vil finne sted en mer intensiv bruk av kulturlandskapet med eiers stedlige 
tilværelse. En mener derfor at personlig boplikt på en bedre måte vil ivareta kulturlandskapet 
enn upersonlig boplikt. Kulturlandskapet holdes best i hevd når mennesket er i og i pakt med 
landskapet, noe som ikke synes forenlig med at eier ikke er tilstede på eiendommen. 
 
Beboelseshusets tilstand  
I noen tilfeller kan beboelseshusenes tilstand være av en slik karakter at dette i seg selv taler 
mot å pålegge boplikt. Bebyggelsen på eiendommen består av et hovedhus fra 1946 som 
anses å være et oppussingsprosjekt, samt et eldre våningshus fra 1805 som er av dårlig 
forfatning og er i ferd med å rase sammen. Tidligere eier har bebodd hovedhuset frem til for 
noen år tilbake.  
 
Så lenge eiendommen erverves som selvstendig bruk bør eiendommen settes i stand slik at 
den kan bebos og dermed synes boplikt som et viktig virkemiddel for å få dette til. 
 
Eiendommen er planlagt bebodd av konsesjonssøker og en kan derfor legge til grunn at de 
påkostninger som må utføres før innflytting er tatt med i vurderingen ved kjøp av 
eiendommen.  
 
Så skal det vurderes om boplikten skal være en personlig plikt for eier, eller om den kan 
oppfylles av andre. Bolighus som går i utleie er ofte gjenstand for hyppig utskifting av 
leietagere med den ustabiliteten det innebærer. Som regel vil de som bebor en eiendom fast, 
i større grad bidra i lokalsamfunnet enn de som bare leier og gjerne leier for en kort periode. 
Eier vil i større grad enn leietager ha motivasjon for å holde eiendommen i orden, både mht 
vedlikehold og det rent estetiske, ved å holde det ryddig og skjøttet på og rundt gardstunet. 
Det vurderes derfor dit hen at boplikten bør være personlig.  
 
Samlet vurdering av boplikt  
Fraflytting er gjerne «smittsomt», det er som regel lettere å forlate ei grend dersom flere hus 
står tomme enn om det er folk i alle hus. Går folketallet ned, vil det igjen kunne ramme 
landbruksproduksjonen. Det vil få konsekvenser for kulturlandskapet og bygda sitt særpreg. 
Fraflytting fra utkantstrøkene legger også større press på nedbygging av produktive 
landbruksarealer i sentrale strøk. Det er tungtveiende grunner for at det bør være boplikt 
som vilkår for ervervet og at konsesjonssøker bør pålegges en personlig boplikt i fem år. Det 
er flere utbedringer som må etableres/utbedres før tilflytting. Hva gjelder tilflyttingsfrist er 
det en generell praksis i kommunen å gi ett års tilflyttingsfrist. Det vil være mulighet å søke 
kommunen om utsatt tilflyttingsfrist ved behov.  
 
Erververs kompetanse/driftsmessig løsning:  
Det er et nasjonalt mål å skape et robust landbruk med stabile arbeidsplasser og god 
lønnsomhet. Dette innebærer bl.a. at det må tilstrebes en bruksstruktur som gir grunnlag for 
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å redusere kostnadene og tilpasse driften til enderinger i rammebetingelser for norsk 
landbruk. Eiendomsstørrelsen og den fysiske utformingen av eiendommen er viktige faktorer 
for å få det til. Ved vurderingen av den driftsmessige løsningen må en forholde seg til de 
aktuelle muligheter. En er ikke nødt til å velge den beste løsningen, det holder at løsningen er 
god.  
 
Landbruksarealene forpaktes bort, gjeldende avtale er datert 01.10.2018. Den driftsmessige 
løsningen ble derfor vurdert i forbindelse med jordleieavtalen. Konsesjonssøkeren har ikke 
oppgitt noe kompetansegrunnlag. En har derfor lite å legge til grunn ved vurdering av om 
erverver er tilstrekkelig skikket.  
 
Det anses at driften på gården kan gjøres nokså enkel og en velger derfor å ikke legge særlig 
vekt på momentet kompetanse. Den driftsmessige løsningen gjennom forpakting av arealene 
anses å være god.  
 
Priskontroll:  
Priskontroll skal kun gjennomføres ved erverv av bebygde landbrukseiendommer over 35 daa 
dyrket mark hvor den avtalte prisen er over 3,5 millioner kroner jf. Forskrift om 
konsesjonsfrihet §6. På denne eiendommen er dyrka marka over 35 daa, men den avtalte 
prisen er under 3,5 mill. og bolighuset har vært bebodd inntil nylig, en anser kravet til 
priskontrollunntak som oppfylt.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Tommy Røsberg på 
erverv av landbrukseiendom g/bnr 43/6 og 155/1-472 i Øyer kommune.  
 
Iht. konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår at erverver tilflytter eiendommen innen ett 
(1) år etter overtakelse og bebor den i minimum 5 år. 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningsloven kap. IV. Klagefristen er tre 
uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans, en 
evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
 
Ådne Bakke Linda Hovde Nordås 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 28.04.2020 sak 54/20 
 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree reiste spørsmål om ho er inhabil, og fratrådte. Lars Høvren overtok ledelsen 
av møtet. Marthe lang-Ree ble funnet habil, og tiltrådte. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 



  Sak 54/20 

 Side 22 av 28   

Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Det vises til vedtak om delegering av myndighet fra kommunestyret til planutvalget,  
KST-sak 23/20, møte 24.03.2020. 
 
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Tommy Røsberg på 
erverv av landbrukseiendom g/bnr 43/6 og 155/1-472 i Øyer kommune.  
 
Iht. konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår at erverver tilflytter eiendommen innen ett 
(1) år etter overtakelse og bebor den i minimum 5 år. 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningsloven kap. IV. Klagefristen er tre 
uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans, en 
evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen.  
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TILSKUDD TIL SMÅ VIRKSOMHETER TIL DEKNING AV EGENANDEL I FORBINDELSE MED 
KOMPENSASJONSORDNINGEN FOR FORETAK MED VESENTLIG 
OMSETNINGSFALL SOM FØLGE AV KORONASITUASJONEN (KONTANTSTØTTEN) 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/1653     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
57/20 Formannskapet 14.05.2020 
 
 
 
Saksutredning: 
Statens kompensasjonsordning til dekning av uunngåelige faste kostnader har nå vært 
virksom i noen uker. Pr. 12.05 har 22 bedrifter i Øyer kommune fått innvilget støtte på til 
sammen 1,9mill. Det høyeste beløpet er kr 828.727,- og det laveste er kr 7.657,-. Av disse er 
3 stk nedstengt av staten og slipper egenandel. 13 stk har fått utbetalt mellom kr 5.000,- og 
kr 50.000,- og 1 stk mellom kr 50.000,- og kr 100.000,-. 
 
Det er mulig det er en forsinkelse her, men det virker ikke som det blir et enormt antall som 
vil være i målgruppen dersom man setter grensen til de som har fått under kr 50.000,- samt 
de som er kvalifisert, men ikke får utbetalt fordi de kom under kr 5.000,- (beløp under dette 
utbetales ikke). Det finnes ingen oversikt over de som har fått avslag og som har kommet 
under minstebeløpet på kr. 5.000,-. 
 
Egenandelen på kr 10.000,- er foreslått redusert til kr 5.000,- for april, men dette er ikke 
vedtatt. Ordningen vil være tilgjengelig til og med 30 juni. 
 
Alle krisepakkene fra staten er beregnet på levedyktige virksomheter, bedrifter som hadde 
svak økonomi i utgangspunktet får ingen hjelp. Dette bør også være et prinsipp for et 
eventuelt lokalt tilskudd. 
 
Det er de minste virksomhetene som vil ha størst nytte av et tilskudd til dekning av 
egenandelen, slik at det bør være en øvre grense på tildelt tilskudd. Dersom en virksomhet 
kommer under kr 5.000,- i tilskudd og således ikke får det utbetalt, er de faste lave 
kostnadene lave i utgangspunktet. 
 
Et eventuelt tilskudd må utbetales slik at det ikke kommer inn som inntekt på den aktuelle 
måneden det gjelder for, da reduseres inntektsbortfallet og tilskuddet fra 
kompensasjonsordningen reduseres tilsvarende. 
 
Et spørsmål er jo om kr 10-20.000,- er så viktig for den enkelte bedrift at kommunen skal 
bruke midler på dette. 
  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Det avsettes kr 300.000,- til dekning av egenandel i kompensasjonsordningen. 
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2. Tildeling av tilskudd skjer etter følgende retningslinjer for ordningen: 
o Tilskuddet gjelder for bedrifter registrert i Øyer kommune 
o Tilskuddet skal dekke egenandelen på kr 10.000,- pr bedrift pr måned, 

eventuelt det beløpet som gjelder etter nye vedtak. 
o Tilskuddet kan tildeles bedrifter som ikke er nedstengt av staten og som er 

innvilget kompensasjon. 
o Bedriften søker pr måned og kan søke for alle månedene ordningen gjelder. 
o Gjelder for bedrifter med under kr 50.000,- i godkjente faste kostnader i 

ordningen. 
o Bedrifter som faller under grensen for utbetaling av tilskudd, dvs tilskuddet blir 

under kr 5.000,- etter fratrukket egenandel på kr 10.000,-, kan også søke. 
o Søknad sendes pr epost til LRV og skal inneholde søknad og vedtak fra 

kompensasjonsordningen. 

3. Midlene tas fra kommunens disposisjonsfond 
4. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede er 

godkjent. 
5. 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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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - FORPROSJEKT BEITERYDDING 
LANGS KRAFTLINJETRASE 
SØKER: SVENN ARNE LIE 
 
Saksbehandler:  Henning Holmbakken Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 19/2381     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
55/20 Formannskapet 14.05.2020 
 
 
Vedlegg: 
Søknad via Regionalforvaltning mottatt 16.12.2019 
Avtale med Gudbrandsdal Energi AS datert 06.02.2020 
E-post fra Svenn Arne Lie – økonomisk bidrag Gudbrandsdal Energi AS datert 31.01.2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å innvilge Svenn Arne Lie et tilskudd på inntil 
50% av prosjektkostnadene eller inntil kr 25.000,- til forprosjekt beiterydding langs 
kraftlinjetrase. Midlene tas fra næringsfond med statlig påfyll. 
 
Saksutredning: 
Formålet med prosjektet er å teste bruk av geit og ku til målretta, kommersielle 
beiteoppdrag. Søknaden gjelder innkjøp av Nofence-klaver til et test-prosjekt sammen med 
Gudbrandsdal Energi AS (GE AS) for å beiterydde strømtrase med geit. Sammen med GE AS 
skal søker over to beitesesonger se på ryddeeffektene av geit i strømtraseen.  
 
Det er behov for å undersøke virkningen av både tidspunkt, antallet dyr, varighet, vegetasjon 
m.m. Disse erfaringene blir viktige for utvidelsen av markedet for kommersielle 
beiteryddetjenester. 
 
Konklusjon og henvisning til retningslinjene for næringsfondet: 
Bruk av NoFence-teknologi har vært prøvd i forskjellige sammenhenger en stund, men må 
fortsatt vurderes å være i testfasen.  
 
Dette prosjektet er viktig for å teste ut en bærekraftig pleie av kulturlandskapet, noe som er 
viktig bl. a. for reiselivet. For det andre kan det også bidra til et mer bærekraftig vedlikehold 
av strømtraseer. For det tredje kan dette bidra til økt bruk av utmarksbeite uten at man 
trenger å gjerde inn. 
 
Det er søkt om 100% finansiering, kr. 50.000,-, men søker har i ettertid presisert at GE AS 
bidrar med 50%, kr. 25.000,- til prosjektet. 
 
Tiltaket tilfredsstiller følgende retningslinjer for fondet: 
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a. At satsingen er ihht den regionale næringsplanen (lokalmat) 
c. Fellestiltak stedsutvikling og reiseliv. 
d. Tiltak som bidrar til nyskaping i nye eller eksisterende bedrifter. 
e. Utredninger/analyser som bidrar til næringsutvikling 
f. Produkt eller tjenester som i dag ikke finnes i Øyer kommune 
 
Saldo fond med statlig påfyll pr 15.04.2020 er kr 367.505,- 
 
Vurdering: 
Prosjektet tilfredsstiller retningslinjene for tilskudd fra næringsfondet og er viktig for å teste 
ut en bærekraftig pleie av kulturlandskapet. Kommunedirektøren anbefaler derfor at 
prosjektet støttes med et tilskudd på inntil 50 % av prosjektkostnadene eller inntil  
kr 25.000,-. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Svenn Arne Lie gis et tilskudd på inntil 50 % av prosjektkostnadene eller inntil  

kr 25.000,-. Midlene tas fra næringsfond med statlig påfyll. 
2. Tildelt støtte må brukes innen et år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller tilsagnet. 

Det kan søkes om utsettelse på inntil ett år. Skriftlig søknad må være mottatt i 
kommunen innen ettårsfristen. 

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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HASTESAKER I FORMANNSKAPET 14.05.2020 I FORBINDELSE MED UTBRUDDET AV COVID 
19 
KORONAVIRUS 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/1611     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
58/20 Formannskapet 14.05.2020 
 
 
Fra møteprotokoll Formannskapet 02.04.2020 – merknader til sakslista (sak 35/20): 
«Det vil i dagens og kommende formannskapsmøter komme saker opp til behandling etter at 
sakspapirer er utsendt. Det vil være nyttig at det settes en hastesak på dagsorden til møtene 
i formannskapet».  
 
 
Utbyggingsavtale Sørbygda Infra AS og Øyer kommune 
Saken gjelder inngåelse av utbyggingsavtale for etablering av nødvendig VA-anlegg i Øyer Sør 
for igangsetting av hytteutbygging i områdene H5-H8, avsatt i gjeldende kommunedelplan 
for Øyer Sør. Jfr KST-sak 1/17 som omhandlet de samme forhold med et annet forslag til 
gjennomføring.  
 
Saksfremlegg blir lagt frem i møtet.  
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REFERATSAK  14.05.2020 
 
 
Saksbehandler:  Hilde Odden Rom Arkiv: C50  
Arkivsaksnr.: 19/2150     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
56/20 Formannskapet 14.05.2020 
 
 
 

 Servicebu Pilgrimsleden 
Vedlegg 1: Plantegning 
Vedlegg 2: Situasjonskart 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatet tas til etterretning. 
 
 
Ådne Bakke Hilde Odden Rom 
Kommunedirektør 
 


