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Søknad

Søknadsnr. 2021-0005 Søknadsår 2021 Arkivsak

Støtteordning Øyer kommune - Kommunalt næringsfond 2021

Prosjektnavn Bygging av lager med fryserom

Kort beskrivelse

Jeg ønsker å videreutvikle tilleggsnæringen på gården ved å bygge et lagerrom med fryserom i en 

ubrukt del av driftsbygningen.

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

i 2018 bygget jeg et produksjonskjøkken i driftsbygningen på gården. Etter at dette prosjektet stod 

ferdigstilt og har blitt tatt i bruk har jeg økt produksjonen og omsetningen min såpass mye at jeg ser 

at jeg har behov for å bygge et eget lager med fryserom. Lageret vil brukes mest til oppbevaring av 

emballasje, som glass og cateringemballasje, tørrvarer og ferdige produkter som ikke stiller krav til 

kjøl/frys.

Arealet som er tenkt til lager- og fryserom er en ubrukt del av driftsbygningen. Det skal bygges et eget

tett rom inne på høytørka, samt at det må opp ny bæring for å sikre at bygget skal tåle vekten av 

fryserom og annen lagring.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Prosjekteier Rusten, Line
Org.nr:996740005

Nordbygdsvegen 520
2636 ØYER

98615301

Antall årsverk (heltid/deltid): 0 / 0

Kontakt Line Rusten NORDBYGDSVEGEN 520
2636  ØYER

98615301

Prosjektleder Line Rusten NORDBYGDSVEGEN 520
2636  ØYER

98615301

Prosjektbeskrivelse

Bakgrunn

Etter at produksjonskjøkkenet jeg bygget i 2018 stod ferdigstilt har jeg økt produksjonen og 

omsetningen min såpass mye at jeg ser at jeg har behov for å bygge et eget lager med fryserom for å 

kunne utnytte potensialet i virksomheten min ytterligere. Lageret vil brukes mest til oppbevaring av 

emballasje, som glass og cateringemballasje, tørrvarer og ferdige produkter som ikke stiller krav til 

lagring på kjøl eller frys. Fryserommet er nødvendig for oppbevaring av kjøttvarer fra egen 

produksjon.
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Effektmål

Behovet for en god lagringsplass med frys er et steg mot å kunne øke omsetningen av min 

tilleggsnæring ytterligere.

Resultatmål

Ved å få bygget et lagerrom med frys vil dette kunne sikre en effektiv og oversiktlig vareflyt og god 

mattrygghet. Her tenker jeg spesielt på kjøttvarene, da jeg per nå må leie fryseplass hos andre.

Måleindikatorer

Tiltaket er viktig for å kunne utvide mulighetene for foredling og salg for tilleggsnæringen min 

gjennom hele året.

Aktiviteter

Min omsetning av varer har i hovedsak skjedd gjennom salg på markeder i samarbeid med Mat fra 

Øyerfjellet eller salg i egen regi gjennom diverse Reko-ringer i nærområdet, men også i Oslo. 

Responsen i disse salgskanalene er bra og spesielt Reko-ringene er en enkel og forutsigbar måte for 

meg som produsent å få solgt varene på. Ved å få et eget lager og fryserom på gården vil det bli 

enklere for meg å satse enda mer på videresalg av egen produksjon gjennom hele året.

Målgrupper

Målgruppen vil som tidligere være de som er opptatt av småskala mat produsert på lokale ressurser.

Forankring

Jeg står for størsteparten av varesalget mitt selv, men jeg selger også en del som medlem av Mat fra 

Øyerfjellet. Jeg har vært medlem av Mat fra Øyerfjellet siden april 2017, og vår storsatsing som et 

fellesskap er vårt årlige matmarked på Pellestova. I tillegg deltar vi på andre markeder i nærområdet 

og vi selger gavepakker, spesielt opp mot jul.

Prosjektorganisering

Gården eies av søker alene og det er søker som står for all organisering selv.

Samarbeidspartnere

Gården eies av søker alene og det er søker som står for all organisering selv.

Tids-/milepælsplan

Startdato: 01.06.2021 Sluttdato: 31.12.2021 Milepælsplan vedlagt søknad: Nei

Det er Øyer Bygg som skal stå for byggingen inne i driftsbygningen. De starter så fort de har mulighet i

løpet av våren/sommeren. Når de er ferdige, må det legges gulvbelegg, elektriker må legge opp strøm.

Fryserom er det Lillehammer storkjøkken som skal står for.

Kostnad-/finansieringsplan

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja

Har søkt Innovasjon Norge.

Mottatt bagatellmessig støtte de tre siste regnskapsårene: Nei
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Kostnadsplan

Tittel 2021 2022 2023 2024 2025 SUM

Elektrikker   10 000   10 000

Frakt/montering fryserom   9 000   9 000

Fryserom   110 000   110 000

Gulvbelegg   30 000   30 000

Snekkerarbeid   155 000   155 000

Sum kostnad 314 000 314 000

Finansieringsplan

Tittel 2021 2022 2023 2024 2025 SUM

*Søknadsbeløp   50 000   50 000

Innovasjon Norge   100 000   100 000

Oppspart egenkapital   164 000   164 000

Sum finansiering 314 000 314 000

Geografi

3440-Øyer

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

frys.docx   12 293 07.03.2021

Lager rom i fjøs (1).pdf   53 876 07.03.2021

Lagerrom.docx  1 087 040 07.03.2021


