
Til alle kommuner i Gudbrandsdalen; 
Lillehammer 
Øyer 
Gausdal 
Ringebu 
Sør-Fron 
Nord-Fron 
Sel 
Dovre  
Lesja 
Vågå 
Lom 
Skjåk 
           26.mai 2020 
 
Krafttak for grønn vekst i Gudbrandsdalen 
 
Vi viser til tidligere invitasjon til samarbeid om forprosjekt «Krafttak for grønn vekst» gitt til 
kommunene under Gudbrandsdalstinget 11. april 2019. Gudbrandsdal Energi, Eidsiva Energi, 
Eidefoss, Skjåk Energi og Skåppå inviterte samtlige kommuner til å være med i en felles satsing 
for å skape flere og nye grønne arbeidsplasser og for å sette Gudbrandsdalen på kartet som den 
“Den Smarte Grønne Dalen”.  
 
Forprosjektet er nå gjennomført og prosjektet går nå over i en hovedprosjektfase. I tillegg til de 
opprinnelige prosjekteierne har Sparebank 1 Gudbrandsdal og Sparebank 1 Lom og Skjåk gått 
inn som prosjekteier i hovedprosjektet. Vi ønsker også å invitere dere 12 kommuner i 
Lillehammer og Gudbrandsdalen videre med på denne satsingen.  

Forprosjektet har gitt oss svar på våre største utfordringer for å få til bærekraftig vekst i 
Gudbrandsdalen, samt hvilke tiltak som vil gi størst effekt for å skape flere grønne 
arbeidsplasser. Disse tiltakene har vi satt sammen i en utviklingsstrategi, som over tid skal bidra 
til tre delmål:  

• Å få flere sysselsatte innenfor forretningsmessig tjenesteyting og flere innovative 
leverandørbedrifter.  

• Å øke konkurransekraften i næringslivet ved å forsterke innovasjonsevne i bedriftene.  
• Å få et innovasjonssystem med godt samspill, læring og samarbeid mellom sentrale 

aktører i næringsliv, arbeidsmarked og frivillig sektor.  

Energiselskapene og lokalbankene har sluttet seg til forprosjektrapporten samt 
hovedprosjektsøknadens tiltak og budsjett.  

Organisering  

Prosjektansvarlig:  
Skåppå Kunnskapspark AS  

Prosjekteiere år 1: 
Gudbrandsdal Energi Holding AS  
AS Eidefoss  
Skjåk Energi AS  
Sparebank 1 Gudbrandsdal  



Sparebank 1 Lom og Skjåk  
Eidsiva Energi AS  

Hovedprosjektet er planlagt gjennomført over 3 år. Energiselskapene og bankene deltar med kr. 
1.300.000 per år i hovedprosjektet. Fylkeskommunen har bevilget kr. 1 000 000 for prosjektets 
første år, og vil komme tilbake til videre finansiering når Innlandstrategien er lagt. 

Vi sender derfor ut en invitasjon og et ønske om at alle kommuner deltar videre i «Krafttaket for 
grønn vekst» og blir med på spleiselaget med kr. 25 000 hver per år, i en 3 års periode.  

Ser frem til en positiv rask respons på vår utfordring og at dere blir med videre i hovedprosjektet 
«Krafttaket for grønn vekst». 

 

På vegne av prosjekteierne, 

 

Eldrid Rudland 

Daglig leder 

Skåppå as 

 

 

Vedlegg: 
- Rapport forprosjekt med prosjektsøknad hovedprosjekt «Krafttak for grønn vekst» 
- Innvilget søknad sendt Oppland Fylkeskommune 


