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Søknad

Søknadsnr. 2021-0001 Søknadsår 2021 Arkivsak

Støtteordning Øyer kommune - Kommunalt næringsfond 2021

Prosjektnavn Frys- og svalrom

Kort beskrivelse

Nermo Hotell har gjennom flere år hatt et sterkt fokus på lokale råvarer og egenproduserte produkter.

Med restaurant Vidsyn som nytt tilskudd, åpnet november 2020, er etterspørselen etter denne type 

produkter nær doblet. Produksjonskapasiteten er god med 2 kjøkken, men lagerkapasiteten er en 

betydelig flaskehals.

Prosjektbeskrivelse. NB! Husk å beskrive og svare på det kriteriene etterspør!

Nermo Hotell ønsker å bygge et 18m3 fryserom i tillegg til 13m3 svalrom for å ha kapasitet til å kunne

ta imot samt lagre stykningsdeler og ferdigproduserte produkter til Nermo Hotell og restaurant 

Vidsyn.

Dagens situasjon er at det blir benyttet 300l liggende frysebokser og disse er lite rasjonelle i bruk i 

storhusholdning og ei heller tilpasset bruk for storhusholdning. Det er ikke kapasitet til å sette inn 

flere tilsvarende frysere og det er ei heller ønskelig med tanke på sikkerhet og overvåkning av 

temperaturer iht IKM. 

Med en ny fryser, vil vi kunne ha en vesentlig bedre kapasitet, god organisering, enklere og rasjonell 

logistikk og ikke minst en vesentlig sikrere oppbevaring.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Prosjekteier Hafjell Tourist as
Org.nr:980389065

Nermosvegen 56

2636 ØYER

99275760

Antall årsverk (heltid/deltid): 12 / 5

Kontakt Johannes Nermo Nermosvegen 60

2636  ØYER

99275760

Prosjektleder Johannes Nermo Nermosvegen 60

2636  ØYER

99275760

Prosjektbeskrivelse

Bakgrunn

Nermo Hotell ønsker å bygge et 18m3 fryserom i tillegg til 13m3 svalrom for å ha kapasitet til å kunne

ta imot samt lagre stykningsdeler og ferdigproduserte produkter til Nermo Hotell og restaurant 

Vidsyn.
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Dagens situasjon er at det blir benyttet 300l liggende frysebokser og disse er lite rasjonelle i bruk i 

storhusholdning og ei heller tilpasset bruk for storhusholdning. Det er ikke kapasitet til å sette inn 

flere tilsvarende frysere og det er ei heller ønskelig med tanke på sikkerhet og overvåkning av 

temperaturer iht IKM. 

Med en ny fryser, vil vi kunne ha en vesentlig bedre kapasitet, god organisering, enklere og rasjonell 

logistikk og ikke minst en vesentlig sikrere oppbevaring.

Effektmål

Vi får økt kapasitet til å ta imot, samt lagre foredlede produkter vesentlig mer rasjonelt. Vi vil kunne 

utnytte lavsesong til produksjon og lagring som igjen blir brukt i høysesong. Det har vi ikke kapasitet 

til per idag.

Resultatmål

Vårt langsiktige mål er å være mer eller mindre selvforsynt enten via egenproduksjon eller via 

samarbeid med andre produsenter av spesielt proteiner. Dvs storfe, gris, sau, viltkjøtt osv. I tillegg 

ønsker vi så langt det er mulig å utnytte potensialet som ligger å kunne kjøpe inn andre type 

produkter så som bær, frukt, grønnsaker osv. som også produseres lokalt.

Måleindikatorer

Målet er å doble vareomsetningen og øke andelen lokalproduserte råvarer med 50% innen 2015.

Aktiviteter

Eksisterende frysere byttes ut og nytt frys- og svalrom bygges.

Målgrupper

Spisende gjester på Nermo Hotell og restaurant Vidsyn.

Forankring

Prosjektorganisering

Prosjektet ledes av Johannes Nermo

Samarbeidspartnere

Leverandør er Lillehammer Storkjøkken

Tids-/milepælsplan

Startdato: 06.04.2021 Sluttdato: 30.04.2021 Milepælsplan vedlagt søknad: Nei

Oppstart etter påske med rydding og klargjøring og ferdigstillelse innen 1. mai

Kostnad-/finansieringsplan

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja

Utviklingstilskudd på kr 100 000,- til utvikling og igangkjøring av online bestilling.

Mottatt bagatellmessig støtte de tre siste regnskapsårene: Nei
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Kostnadsplan

Tittel 2021 2022 2023 2024 2025 SUM

Komplett leveranse   225 016   225 016

Sum kostnad 225 016 225 016

Finansieringsplan

Tittel 2021 2022 2023 2024 2025 SUM

Egenkapital   125 016   125 016

Søknad næringsfond   100 000   100 000

Sum finansiering 225 016 225 016

Geografi

3440-Øyer

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Tilbud__Tilbud_fra_Lillehammer_Storkjokkensenter_AS.PDF   387 021 05.02.2021


