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EIERSKAPSMELDING 2022-2024 OG EIERMELDING 2022 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/2200     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
48/22 Formannskapet 16.08.2022 
 
 
Vedlegg: 

1. Forslag til Eierskapsmelding 2022-2024 
2. Forslag til Eiermelding 2022 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KS-sak 116/18 Eiermelding 2018 
KS-sak 72/16 Eierpolitikk Øyer kommune 2016-2019 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren legger fram forslag til Eierskapsmelding 2022-2024, som bygger på 
vedtatt Eierpolitikk Øyer kommune 2016-2019. I samme sak legges det fram forslag til 
Eiermelding 2022. 
 
Saksutredning: 
I henhold til kommunelovens § 26-1 skal kommuner utarbeide en eierskapsmelding som 
vedtas av kommunestyret minst én gang i valgperioden.  
 
Kommuneloven stiller krav til at eierskapsmeldingen skal inneholde:  

a) kommunens prinsipper for eierstyring 
b) en oversikt over selskaper, kommunale foretak og andre virksomheter som 

kommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i 
c) kommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende interesser nevnt i punkt 

b 
 
Kommunedirektøren legger med dette fram forslag til ny eierskapsmelding. Meldingen byg-
ger på tidligere vedtatt «Eierskapspolitikk 2016-2019», som ble utarbeidet sammen med 
Gausdal og Lillehammer, og inneholder overordnede retningslinjer for kommunens eierskap 
og eierstyring. Disse er gjennomgått og oppdatert etter ny kommunelov og KS sine anbefal-
inger knytta til eierskap. 
 
Eierskapsmeldingen inneholder prinsipper og strategier for Øyer kommunes eierskapsinte-
resser. Eiermeldingen er den årlige rapporteringen på eierskapsutøvelsen.  
 
Om eierskapsmeldingen   
Innledningsvis beskrives formålet med meldingen. Kapitel 2 inneholder en gjennomgang av 
de viktigste selskapsformene og rammebetingelsene for disse. Selv om interkommunalt sam-
arbeid etter kommuneloven ikke er en del av eierskapspolitikken, er det valgt å inkludere de 
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vanligste formene for slikt samarbeid i gjennomgangen. Kapitlet er justert for å hensynta 
endringer i kommuneloven fra 2020. Kapitel 3 beskriver ulike motiv for selskapsdannelse. 
Kapitel 4 handler om eierstyring. Her har man presisert forskjellen mellom eier-
skapsstrategier, som er kommunens strategi for eierskapet, og selskapets forretningsstrate-
gi, som er styrets ansvar. Kapitel 5 beskriver styrets rolle og ansvar. Kapitel 6 omhandler rap-
portering, utbytte, avkastning og resultatmål. I kapittel 8 vises selskapene kommunen har 
eierandeler i og begrunnelse for eierskapet 
 
Om eiermeldingen  
I sak 116/18 Eiermelding 2018 vedtok kommunestyret å begrense framtidige eiermeldinger 
til å omtale utfyllende (etter tidligere utarbeidet mal) følgende selskaper:  

- Gudbrandsdal Energi AS 
- Ikomm AS 
- Glør IKS 
- Innlandet Revisjon IKS 
- Eidsiva Energi AS 

 
I oversikten er følgende nøkkeltall vurdert: 
Lønnsomhet: Totalkapitalrentabiliteten i et selskap viser hva den årlige avkastningen 
(inklusive finanskostnader) utgjør av selskapets samlete eiendeler. 
Soliditet: Egenkapitalandelen viser hvor stor andel av egenkapitalen utgjør av selskapets 
samlede eiendeler. 
Likviditetsgrad: Likviditetsgrad er nøkkeltall som brukes for å si noe om hvor god likviditet et 
selskap har. Likviditet er et mål for selskapets betalingsevne. 
 
Eierrapporten er utarbeidet basert på regnskapstall og opplysninger om selskapenes drift 
og ledelse i 2020. Det samme gjelder opplysninger knyttet til organisasjon, dvs. at det er 
styremedlemmer og daglig leder som underskrev årsregnskap og -beretning for 2020 som er 
tatt med. Aksjeselskap har som hovedregel frist til 30. juni påfølgende år med å avlegge 
regnskap og avholde generalforsamling.  
 
Vurdering: 
Forslag til Eierskapsmelding 2022-2024 bygger på tidligere vedtatte prinsipper for eierstyring 
i Øyer kommune, og er oppdatert i henhold til ny kommunelov. Det er ikke vurdert behov for 
andre større eller prinsipielle endringer.  
 
I forslag til Eiermelding 2022 omtales fem selskap etter tidligere vedtatt mal. I tillegg gis en 
oversikt over alle aksjeselskap og interkommunale selskap Øyer kommune har eierskap i, 
med nøkkeltall og formål med eierskapet. Det er bare to av selskapene som har finansielt 
motivert eierskap, dette er de to kraftselskapene kommunen har eierandeler i. For de øvrige 
selskapene er det ikke økonomiske formål som er motivet for eierskap.  
 
 
 
 
 
 



  Sak 48/22 
 

 Side 4 av 14   
 

 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar Eierskapsmelding 2022-2024 
2. Kommunestyret vedtar Eiermelding 2022 

 
 
 
Åsmund Sandvik Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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NEDLEGGING AV TRETTEN RENSEANLEGG - OVERFØRING AV AVLØP TIL LILLEHAMMER 
 
 
Saksbehandler:  Per Georg Svingen Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/2351     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
49/22 Formannskapet 16.08.2022 
 
 
Vedlegg: 
-Investeringsplan for tiltak for nedlegging av Tretten ra og overføring til Lillehammer ra 
«Investeringer Tretten ra 2023-2026» 
-Forprosjekt Tretten ra (Norconsult AS, mai 2018)-sammendrag 
-Beregning av årskostnader (grunnlag) 
-Detaljert kostnadsoverslag - alternativ 3 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
-Forprosjekt Tretten ra (Norconsult AS, mai 2018) 
-Utslippstillatelse for Øyer kommune (datert 08.07.2022, Statsforvalteren i Innlandet) 
 
Sammendrag: 
Med bakgrunn i KST-vedtak i sak 64/22 den 16.06.2022, legger kommunedirektøren frem 
egen sak vedr. investeringer for tiltak for nedlegging av Tretten renseanlegg og overføring av 
avløp til Lillehammer renseanlegg. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at alternativ 3 i forprosjekt (Norconsult AS – mai 2018) 
gjennomføres og at investeringsplan for dette godkjennes av kommunestyret. 
 
Saksutredning: 
Under behandling av investeringsplan for 2023-2026 i Kommunestyret den 16.06.2022, sak 
64/22, ble det vedtatt å utsette behandling av rammene for investeringer i Tretten 
renseanlegg inntil egen sak ble fremlagt. 
 
Kommunedirektøren legger med dette frem egen sak som beskriver årsakene til det 
fremlagte investeringsbehovet. 
 
Tretten renseanlegg har siden 2015 hatt store problemer med å overholde fastsatte 
rensekrav. Det har blitt vurdert og utført tiltak sammen med TINE Meieri Tretten, uten at 
forholdene har blitt vesentlig bedret. TINE ble tilknyttet Tretten renseanlegg i 2008 og dette 
fungerte godt frem til 2015. Ved en endring av produksjonen i 2015 ble renseeffekten 
vesentlig dårligere ved Tretten ra, og det er nærliggende å tro at nettopp 
produksjonsendringen var årsaken til dette. Det er ikke påvist noen konkret årsak, men en 
belastning som i enkelte tilfeller kan overstige renseanleggets kapasitet eller være helt opp 
mot dimensjonert kapasitet, antas å være problemet. Det er spesielt rensingen av fosfor som 
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blir for dårlig. Det har hele tiden vært en god dialog mellom TINE Meieriet Tretten, 
Statsforvalteren og Øyer kommune om utfordringene. 
 
Øyer kommune har på bakgrunn av renseproblemene, og det faktum at det etter ca. 20 år 
siden forrige renovering og vel 40 år siden at renseanlegget ble bygget er et betydelig 
rehabiliteringsbehov, utarbeidet et forprosjekt som vurderte 4 forskjellige alternativer: 

1. Ombygging og utvidelse av eksisterende renseanlegg 
2. Nytt renseanlegg til erstatning for eksisterende renseanlegg 
3. Overføring av avløpsvann fra Tretten renseanlegg til Lillehammer renseanlegg 
4. Oppgradering og rehabilitering av Tretten renseanlegg ekskl. prosessavløp fra TINE. 

(TINE må oppgradere forrenseanlegget til komplett renseanlegg med separat utslipp) 
Forprosjektet anbefaler at alternativ 3 velges, med noen forbehold. 
Det vises til vedlagte sammendrag fra forprosjekt som vurderer de enkelte alternativer. 
 
Øyer kommune har mottatt ny utslippstillatelse fra Statsforvalteren fra 08.07.2022. 
Tillatelsen tar opp alle forhold vedr utslipp av avløpsvann. Det vesentlige i denne saken, er 
utslippsbegrensningene for Øyer kommune og krav om nedlegging av Tretten renseanlegg 
innen den 31.12.2024. 
 
Utslippstillatelsen baserer seg på belastningsberegninger fra Lillehammer, Gausdal og Øyer 
kommuner og er forsøkt tilpasset disse og eksisterende kapasitet ved Lillehammer 
renseanlegg. I eksisterende belastning er belastning fra Tretten ra inkludert. Tillatelsen for 
Øyer kommune legger opp til en mulig økning av avløpsbelastningen på ca. 40% i forhold til 
dagens beregnede belastning (største ukentlige middelmengde). Belastningen fra Tretten ra 
vil måtte døgnutjevnes da ledningsnettet ikke har kapasitet til de øyeblikksmengdene som 
kan oppstå. Maks døgnbelastning hittil ved Tretten ra, har vært på ca. 500 m3. Dette 
tilsvarer en maks mengde på ca. 6 l/s. Med en oppgradering av pumpestasjoner og 
ledningsnett som angitt i forprosjekt og innlagt i investeringsplan for 2023- 2026 vil maks 
kapasitet være ca. 12 l/s. Det vil si at ledningsnettet vil kunne motta en god del mere 
avløpsvann fra Tretten inkl. hytteområder som Musdalseter etc. 
 
Beregninger som Statsforvalteren har lagt til grunn for tillatelsen: 
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Vurdering:  
Manglende overholdelse av rensekrav og oppgraderingsbehov gjør det påkrevet å gjøre noe 
med Tretten renseanlegg. Utarbeidet forprosjekt fra Norconsult AS (mai 2018) synliggjør en 
økonomisk gevinst ved å legge ned Tretten ra og å overføre avløpsvannet til Lillehammer ra.  
 
Ny utslippstillatelse fra Statsforvalteren gjenspeiler nok også tidligere dialog og konklusjonen 
i forprosjektet. En overføring av avløpsvannet til et stort anlegg som Lillehammer ra, vil gjøre 
renseresultatene mindre sårbare ved evt. utslipp fra TINE med unormal 
forurensingsbelastning. Dette vet vi fra tid til annen vil forekomme selv om vi samtidig med 
en etablering av overføring avløp til Lillehammer ra, vil måtte få på plass ny påslippsavtale 
med TINE med klare krav om hvilke forurensingskonsentrasjoner som kan slippes på 
kommunalt nett.  
 
Forprosjektet uttrykker en viss usikkerhet vedr. luktproblematikk og eventuelle påkostnader 
på Lillehammersiden. Når det gjelder luktproblematikk har Øyer kommune prøvepumpet ca. 
halvparten av hele avløpsmengden som kommer inn på Tretten ra til Lillehammer ra i over et 
år. Det viser seg at luktproblematikken reduseres jo mere som pumpes, så dette anses ikke 
lenger som noe problem. Norconsult AS har i sitt kostnadsoverslag lagt inn 4,4 mill. kr til 
luktbehandling. Dette synes nå å være unødvendig å etablere. Kostnadsoverslaget kan 
dermed reduseres med ca. 6 mill. kr (inkl. prosjektering/byggeledelse 15%, og uforutsett 
20%) til ca. 40 mill. kr.  
 
Det er i forslaget til investeringsplan lagt opp til en kostnad på ca. 48,3 mill. kr. En har her 
forsøkt å ta høyde for en prisstigning som en vet vil komme. Hvorvidt en 20% prisøkning fra 
2018 vil være tilstrekkelig er imidlertid høyt usikkert. 
 
Når det gjelder investeringer på Lillehammersiden, vet vi det vil komme en del i forbindelse 
med rehabilitering av pumpestasjoner og utskifting av ledningsnett. Dette vil uansett måtte 
komme da det er et rehabiliteringsbehov. Øyer kommune vil måtte påse at fremtidig 
kapasiteter økes slik at kapasitetsbehov for fremtidig utbygging samtidig ivaretas. Påslippet 
fra Tretten utgjør i svært liten grad noe påvirkning på dette. Maks kapasitet til Lillehammer i 
dag er ca. 63 l/s(pumpekapasitet). Ledningsnettet er utbygd til ca. 90 l/s. Ved maks 
belastning (nyttår og påskehelg ) bør det settes begrensing til påslipp fra TINE (det 
produseres ikke ved TINE i dag, i nyttårshelgen eller påskehelgen). Dvs. si at påslipp fra 
Tretten under maks belastning vil utgjøre omtrent 5 % (200-250 m3/d) av det totale 
påslippet til Lillehammer. 
 
Øyer og Gausdal kommuner har iverksatt en utredning for å få opp evt. konsekvenser for 
utvidelse ved Lillehammer renseanlegg når maks belastning i henhold til ny utslippstillatelse 
(2030) nås. En kan heller ikke her balansere belastningstall slik at påslipp fra Tretten 
renseanlegg alene vil utgjøre hvorvidt tiltak må gjennomføres. Dimensjoneringsmarginene 
for fremtidig belastning må ha en større sikkerhetsfaktor en hva dette påslippet alene utgjør. 
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Mye av ledningsanlegget som må oppdimensjoneres, er lagt under Mjøsaksjonen sist på 
1970-tallet. Det er etter 50 år etter hvert også behov for en oppgradering av i hvert fall deler 
av dette ledningsanlegget. Totalt er det anslått en kostnad for oppdimensjonering av 
ledningsanlegg på ca. 10 mill. kr. En vil hermed også få en oppgradering av ledningsnettet. 
 
I årskostnadene er det lagt til grunn en kostnad for rensing av avløpsvann ved Lillehammer 
ra på 7 kr/m3. Dette vil nok økes betraktelig ved inngåelse av ny avtale med Lillehammer ra, 
da reell rensekostnad nok er en god del høyere. M3-pris for rensing ved Tretten ra i 2017 er i 
forprosjektet beregnet til ca. 30 kr/m3. Ut fra gebyrregulativet for Lillehammer kommune 
bør m3-pris ikke overstige 20 kr/m3 (2022). Dette vil da tilsvare en økt årskostnad på ca. 1,5 
mill. kr (120.000 m3 x 13 kr/m3) for alternativ 3. Likevel vil årskostnaden ligge ca. 0,5 mill. kr 
lavere enn alternativ 2. 
 
Rentesats som er lagt til grunn for kapitalkostnader er på 2,5%, Ved en rentefot over dette 
vil årlige kapitalkostnader for alternativ 1 og 2 øke forholdsmessig mere enn alternativ 3. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret godkjenner foreslåtte investeringer for nedlegging av Tretten ra og 
overføring av avløp til Lillehammer2023-2026, i henhold til vedlegg,  
«Investeringer Tretten ra 2023-2026». 
 
 
Åsmund Sandvik Per Georg Svingen 
Kommunedirektør 
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ØKING AV VEGAVGIFT - ROÅKERVEGEN 
 
 
Saksbehandler:  Per Georg Svingen Arkiv: Q15  
Arkivsaksnr.: 22/1546     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
50/22 Formannskapet 16.08.2022 
 
 
Vedlegg:  
Søknad om godkjenning av økning av bomavgift for Roåkervegen, 02. mai 2022  
  
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
LOV-1963-06-21-23  Lov om vegar (veglova)  
  
Sammendrag:  
Roåkervegen SA søker om å endre bomtakstene for Roåkervegen. Det er kostbart å drifte 
private veger. Det tilrås at de økte takstene godkjennes, og at det stilles vilkår om at 
bomavgiften bare kan brukes til å drifte vegen.  
 
Saksutredning: 
Roåkervegen er hovedatkomst til Roåker samt avlastningsveg til Grønåsen og Veslesetra. 
Roåkervegen SA har 21 andelseiere som har tilliggende eiendommer til vegen, deriblant 
Øyer kommune. 
 
Avgiftssatsene ble sist økt i 2012. Satsene pr tur ble da fastsatt til kr. 40,- på sommerstid og 
kr. 60,- på vinterstid. Tunge kjøretøy ble fastsatt til kr. 80,-. 
 
Personbilsatser ønskes nå økt med 10 kr pr tur, til kr. 50,- på sommerstid og kr. 70,- på 
vinterstid. For tunge kjøretøyer ønskes satsen satt til kr. 100,- (både sommer og vinter). 
 
Bomavgift innkreves via automatisk video-bom, uten fysisk hindring. 
 
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.  
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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.  
  
Både sommer- og vinterdrift av veger er kostbart. Prisene på varer og tjenester går også opp. 
Det er ikke lagt fram regnskap for de siste årene. 
  
Kommunedirektøren antar at alle inntekter går til drift av vegene. En økning til omsøkt 
gebyrnivå tilsvarer en økning på 20-25% fra 2012. Konsumprisindeksen for samme periode er 
på ca. 30%. kr. 
 
Justeringen er på samme nivå som avgiftsatser som er godkjent tidligere i år for fjellveger i 
Øyerfjellet og Musdalsetervegen.  
  
Kommunedirektøren tilrår at de nye takstene vedtas. Det stilles vilkår om at innkrevde 
bompenger ikke kan benyttes til andre formål enn drift av vegene innenfor det enkelte 
vegselskap.  
  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak:  
Formannskapet godkjenner, med hjemmel i vegloven § 56 følgende takster for Roåkervegen:  
 

Type kjøretøy Sommer (pr. tur) Vinter /pr.tur) 
Under 3500 kg Kr. 50,- Kr. 70,- 
Over 3500 kg Kr. 100,- Kr. 100,- 

  
Innkrevde bompenger kan ikke benyttes til andre formål enn fjellvegene med sideveger.  
 
 
 
 
Åsmund Sandvik Per Georg Svingen 
Kommunedirektør 
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DAGSTURHYTTA INNLANDET - BEHANDLING AV TILBUD, PLASSERING OG TOALETTANLEGG 
 
 
Saksbehandler:  Hilde Odden Rom Arkiv: C22  
Arkivsaksnr.: 21/133     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
51/22 Formannskapet 16.08.2022 
 
 
Vedlegg: 
1. Innspill til plassering av dagsturhytta  
2. Kart over innspill til plassering av dagsturhytte 
3. Tegninger dagsturhytte og toalettanlegg 
4. Budsjett dagsturhytte 
5. Plantegning dagsturhytte 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Dagsturhytta Innlandet – Invitasjon fra Innlandet fylkeskommune 
Illustrasjon – Dagsturhytta Innlandet 
Kriterier, ansvar, økonomi – Dagsturhytta Innlandet 
 
Sammendrag: 
Fylkeskommunen Innlandet tilbyr kommunen dagsturhytte. Dagsturhytta er et lavterskel-
friluftlivstilbud som skal plasseres sentralt i kommunen. Dagsturhytta finansieres av tilskudd 
fra Sparebankstiftelsen DNB, spillemidler og egenandel fra kommunen. Tilbudet ble 
behandlet i KST den 25.02.2021, sak 27/21 med følgende vedtak:  
1. Øyer kommune stiller seg positiv til tilbudet om dagsturhytte fra Innlandet fylkeskommune.  
2. Kommunestyret tar stilling til tilbudet om dagsturhytta etter innspill fra innbyggerne om 

plassering. Kommunestyret tar samtidig stilling til hvorvidt dagsturhytta skal utstyres med 
toalettanlegg og solcelle.  

 
Kommunedirektøren legger i denne saken fram innspill til plassering av dagsturhytta, samt 
vurdering av behov for solcelle- og toalettanlegg. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Innlandet fylkeskommune tilbyr alle kommuner i Innlandet ei dagsturhytte. Formålet er å 
etablere ei dagsturhytte som er lett tilgjengelig og som stimulerer til økt bruk av 
nærfriluftslivet. Dagsturhyttene skal være et lavterskeltilbud for alle uavhengig av sosial, 
økonomisk og kulturell bakgrunn. Dagsturhytta skal etableres innen 2025.  
 
Prosjektet bygger på samme modell som suksessen fra Vestland, og er et samarbeid mellom 
Innlandet fylkeskommune, Sparebankstiftelsen DNB, Sparebankstiftelsen Hedmark, 
kommunene, frivillige organisasjoner og grunneiere der man sammen fremmer 
nærfriluftslivet.  
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Hva får kommunen?  
- Ei ferdig prosjektert dagsturhytte. 
- Ei dagsturhytte som har en særegen arkitektur.  
- Tilskudd på 300 000 kr fra Sparebankstiftelsen DNB.  
- Tilskudd gjennom spillemiddelordningen.  
- Mulighet til være med å løfte nærfriluftslivet gjennom et felles Innlandsprosjekt.  
 
Kommunens forpliktelser:  
- Inngå avtale om rett til bruk av grunn med grunneier. 
- Ansvar for tomtetilrettelegging og grunnarbeid til hytta. 
- Inngå evt. driftsavtale med organisasjon som skal ha tilsyn og drift av dagsturhytta. 
- Ansvar for byggesaksbehandling og andre offentlige godkjenninger. 
- Ansvar for ferdigstillelse av tiltaket inklusiv ferdigattest og revidering av regnskap. 
- Spillemiddelsøknad etter ordinær søknadsprosess.  
- Den enkelte kommune blir kontraktspart mot leverandør og skal tilrettelegge for  

plassering av hytta.   
- Under bygging av den enkelte hytte har hver kommune ansvar for søknader og har fullt 

ansvar økonomisk mot leverandør av hytta.  
- Kommunen har ansvar for vurdering etter plan- og bygningsloven og evt. andre 

godkjenninger for hytte, ferdsel og infrastruktur (herunder naturmangfold). 
- Kommunen er eier av anlegget og det stilles krav om drift og vedlikehold etter 

spillemiddelreglementet i 30 år. 
 
Kriterier for valg av turmål:  
- Turmålet skal være lett tilgjengelig og stimulere til økt bruk av nærfriluftslivet.  
- Startpunktet forventes å ligge nært et stort tettsted i kommunen.  
- Det bør være tilstrekkelig med parkeringskapasitet ved startpunktet.  
- Det er en fordel om beliggenhet er tilknyttet et allerede eksisterende turmål, også i 

forhold til eksisterende skilting og informasjon, i tillegg til avfallshåndtering.  
- Vurdere om sti til/fra tåler økt trafikk og er godt tilrettelagt, med tilstrekkelig skilting.  
- Adkomst bør være enklest mulig for flest mulig, også for barn i barnehage- og skolealder.  
- Tilgjengelighet til dagsturhytta hele året er en fordel.  
- Lokasjon må avklares i forhold til kulturminner med Innlandet Kulturarv.  
- Plasseringen kan ikke være over 1200 m.o.h. pga. helikoptertransport.  
- Maks grense for plassering av dagsturhytta fra farbar vei er 2 km i luftlinje. 
- Hytta forutsettes plassert rett på fjellgrunn, eller eventuelt på en liten ringmur på steder 

det ikke er fjellgrunn.  
 
Økonomi:  
- Maks kostnad per hytte uten grunnarbeid er 750 000 kr eks. mva. Dette inkluderer hytte 

med vedovn.  
- Kommunens egenandel på selve dagsturhytta avhenger av kostnader med grunnarbeid 

og dugnadsarbeid.  
- Sparebankstiftelsen DNB bidrar med inntil 1/3 i tilskudd, maks 300 000 kr per hytte.  
- De totale tilskuddsberettigede kostnadene på dagsturhytta dekkes med inntil 1/3 i 

spillemidler, maks tilskudd 1 000 000 mill. kr.  
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- Kommunen stiller med tomt og ferdig grunnarbeid til hytta. Kostnader her må 
kommunen dekke (kan inngå i en spillemiddelsøknad).  

 
Solcelle- og toalettanlegg ligger som et tilvalg som kommunen kan velge å legge inn i 
prosjektet, men som da må finansieres av kommunen selv. Kommunen kan søke om 
spillemidler til toalettanlegg.  
 
Drift av dagsturhytta vil medføre årlige kostnader. Kostnadene vil avhenge av om det 
etableres toalettanlegg og om kommunen får etablert en driftsavtale med frivillig 
organisasjon. 
 
Finansiering: 
Antatt kommunal nettoutgift 250 000 kr. I tillegg må det forskutteres spillemidler. 
 
Regneeksempel etablering: 
Regneeksempelet er hentet fra Innlandet fylkeskommune. 
 

Kostnader Eks mva Mva Inkl mva 
Innkjøp av hytte med vedovn 750 000 187 500 937 500 
Grunnarbeid betalt 75 000 18 750 93 750 
Grunnarbeid dugnad 75 000 - 75 000 
SUM kostnad hytte 900 000 206 250 1 106 250 
        
Finansiering   Beløp   
Spillemidler 1/3 totalkost inkl mva   368 750   
Tilskudd fra stiftelse   300 000   
Dugnad frivillige   75 000   
Moms-kompensasjon kommunal ordning   206 250   
Kommunal egenandel   156 250   
SUM finanasiering   1 106 250   

 
Regneeksemplene til fylkeskommunen tilsier at kommunen må betale for 
tomt/leie av tomt, grunnarbeid og delfinansiere innkjøpet av selve hytten, pluss betale for 
evt. tilleggselementer som solcelle- og toalettanlegg. I tillegg legges det opp til omfattende 
dugnadsarbeid, som kommunen også må organisere. Drift og vedlikehold av hytta må også 
organiseres og finansieres for 30 år. 
 
Innspill plassering: 
Kommunen mottok fem innspill til plassering fra innbyggere. Administrasjonen har kommet 
med to innspill til plassering. Vurdering av innspillene viser to mulige plasseringer av 
dagsturhytta. 
 

Plassering Vurdering 
Aronsvestranda Uaktuell: Bygges gapahuk på lokalitet 
Vardkampen Uaktuell: Automatisk fredet kulturminne 
Øyer vestside, under Fakkelmannen Uaktuell: Skredfare 
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Haugen Uaktuell: Grunneiere ønsker ikke dagsturhytte 
Gapahuk Mo Turmål hovedsakelig for skole og barnehage 
Brånån Tursti bør utbedres i enkelte partier 
Langberga Uaktuell: Grunneiere ønsker ikke dagsturhytte 

 
Vurdering: 
Kommunedirektøren stiller seg positiv til tiltaket «Dagsturhytta» og mener tiltaket bygger 
opp under folkehelseaspektet i kommuneplanens samfunnsdel. Dagsturhytta vil bli et 
lavterskeltilbud for alle uavhengig av sosial, økonomisk og kulturell bakgrunn. Kommunen 
mottar en arkitektonisk utformet dagsturhytte til lav egeninnsats. En dagsturhytte blir en 
attraksjon i kommunen, som også fritidsinnbyggere vil benytte.  
 
Brånån er av kommunedirektøren vurdert som den beste plasseringen av dagsturhytta på 
bakgrunn av flere faktorer. Kriteriene for valg av turmål er ivaretatt. I tillegg er grunneier 
positiv, turmålet er et fint utsiktspunkt, det er et friluftsområde med flere kvaliteter som 
innbyr til aktivitet, det er mulighet for adkomst via Rognstadvegen og turmålet er allerede 
vel etablert. Turmålet er nært et sentrum, det er under 3 km til turmålet og de fleste går opp 
på 1 time. Turstien ligger i aktsomhetsområde for skred. Det er behov for utbedring i enkelte 
partier, dette må kommunen utføre av sikkerhetsårsaker, uavhengig av dagsturhytta. 
 
Dagsturhytta er tilrettelagt for korte opphold. Ved plassering på Brånån er det ikke adkomst 
for kjøretøy. For å forenkle framtidig drift anbefaler ikke kommunedirektøren å etablere 
solcelle- eller toalettanlegg. Kommunen ønsker å støtte opp under bærekraftig friluftsliv og 
oppfordrer til sporløs ferdsel. En dagsturhytte uten solcelle- og toalettanlegg krever 
minimalt av kommunen med tanke på drift. Men for å kunne drifte dagsturhytta er det viktig 
at det avsettes midler til årlig drift og at ansvaret for drift plasseres. Drift av dagsturhytta må 
legges inn i handlings- og økonomiplanen med årsbudsjett, og som et anlegg som prioriteres 
i handlingsprogrammet for spillemidler. 
 
P.g.a. kommunens nåværende økonomiske situasjon foreslår kommunedirektøren at 
dagsturhytta settes opp i 2024. 
 
Kommunedirektøren foreslår at kommunens egenandel foreløpig beregnet til kr 250.000, og 
forskottering av diverse tilskudd dekkes av disposisjonsfondet.    
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Øyer kommune takker ja til tilbudet om dagsturhytte fra Innlandet fylkeskommune.  
2. Det etableres ikke solcelle- og toalettanlegg. 
3. Dagsturhytta plasseres på Brånån.  
4. Dagsturhytta settes opp i 2024. 
5. Kommunens egenandel til dagsturhytta og forskotteringen av diverse tilskudd finansieres 

av disposisjonsfondet. 
 
Åsmund Sandvik Hilde Odden Rom 
Kommunedirektør 
 
 


