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Søknad

Søknadsnr. 2019-0014 Søknadsår 2019 Arkivsak

Støtteordning Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn Etablering av mekanisk verksted i Øyer Kommune.

Kort beskrivelse

Søknad om tilskudd til etablering av mekanisk verksted i Øyer.

Prosjektbeskrivelse

Verkstedet tilbyr tjenester for landbruk-og anleggsbransjen: Reparasjoner og vedlikehold, sveising, 

slangeverksted for pressing og reparering av hydraulikkslanger samt innovasjon ved utvikling/bygging av 

spesialprodukter etter behov. Jeg har i tillegg servicebil for å ta diverse reparasjoner ute i felt. Dette tilbudet av 

tjenester var ikke i Øyer fra før. 

Tilskuddet vil benyttes som midler for å få på plass nødvendig utstyr, nå i en startfase og videre 

utvikling. 

Verkstedet ble startet i april 2019. Den første sommeren har det vært én full stilling på verkstedet, 

men etter arbeidsmengden å dømme, kan det på sikt gi flere arbeidsplasser.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Høvren, Per

Org.nr:912749363
Midtbygdsvegen 403

2636 ØYER

97123294

Kontakt-
person 

Per Høvren Midtbygdsvegen 403

2636  ØYER

97123294

Prosjekt-
leder

Per Høvren Midtbygdsvegen 403

2636  ØYER

97123294

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Spesifikasjon

Bakgrunn

Det har tidligere vært flere verksteder av denne typen i Øyer. De siste årene har verkstedene blitt 

borte, og det var på oppstartstidspunktet ingen som tilbydde disse tjenesten i Øyer.

Jeg så derfor et marked og en mulighet til å starte eget verksted. 

Verkstedet er et bidrag til økt næringsvirksomhet og arbeidsplasser i Øyer. Med mengden 

landbruks-og anleggsvirksomhet som er i bygda sees det viktig å kunne tilby disse tjenestene lokalt, 

det kan bidra til mer effektivitet og økt lønnsomhet også for disse bedriftene.
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Jeg har tidligere arbeidet 10 år som landbruksmekaniker i Gausdal, denne arbeidsplassen er med 

verkstedet nå flyttet til Øyer. Min utdannelse er som landbruksmekaniker, der jeg tok fagbrev i 2009. I

tillegg til arbeidet i Gausdal har jeg vært selvstendig næringsdrivende siden 2013 og har drevet med 

diverse leiekjøring og har tatt på meg noen mindre reparasjoner.

Prosjektmål

- Etablere mekanisk verksted med det utstyret som kreves og med positivt driftresultat innen 

   01.01.21. 

- Etablere slangeverksted for pressing og reparering av hydraulikkslanger innen februar 2020. 

- Etablere servicebil med aggregat for sveising og å yte tjenester ute hos kunder innen april 2020.

- Å ha arbeid til én fulltidsstilling som mekaniker i 2019/2020 med mulighet for flere 

  arbeidsplasser etter hvert.

Forankring

Jeg leier verkstedlokaler av MESTA Øyer og disse er en naturlig samarbeidspartner. 

Verkstedet bygger under flere av målene i Øyer Kommunes kommuneplan, samfunnsdel fram til 2025,

med blant annet økt næringsutvikling i Øyer, lokale arbeidsplasser og dermed levende lokalsamfunn 

og økt bosetting.

Prosjektorganisering

Jeg som person vil drive og lede verkstedet. Det vil si både utføre det praktiske  arbeidet, organsiering med 

andre firmaer ifht innkjøp og ha kundekontakten. Jeg bruker lokalt regnskapsfirma, men vil utføre resten av 

kontorarbeidet selv. Dersom arbeidsmengden fortsetter som nå, vil deler av kontorarbeid bli satt bort lokalt. 

Siden jeg har jobbet i distriktet som landbruksmekaniker i 10 år, har jeg et stort nettverk å spille på.

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartenere vil være lokale aktører innen landbruks-og anleggsbransjen i Øyer.

Aktiviteter

Verkstedet tilbyr tjenester for landbruk-og anleggsbransjen: Reparasjoner og vedlikehold, sveising, 

slangeverksted for pressing og reparering av hydraulikkslanger samt innovasjon ved utvikling/bygging av 

spesialprodukter etter behov. Jeg har i tillegg servicebil for å ta diverse reparasjoner ute i felt. Dette tilbudet av 

tjenester var ikke i Øyer fra før.

Målgrupper

Målgruppen er alle som har behov for mekaniske tjenester i området. Dette kan være både lokalt 

næringsliv, privatpersoner og kommune.

Resultat

Resultatet vil være at Øyer kommune har en aktør som tilbyr nevnte tjenester.

Etablering av en ny bedrift og arbeidsplasser i kommunen.

Effekter

.
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Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Viser til prosjektmålene.

Kostnadsplan

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM

Borrmaskin   9 000   9 000

Båndsag stål   23 000   23 000

Kontorrekvisita   12 000   6 000   18 000

Plasmaskjærer   31 000   31 000

Servicebil med innredning
og aggregat   130 000   30 000   160 000

Slangeverksted   145 000   145 000

Sveiseapparat   28 000   15 000   43 000

Sveiseavsug   25 000   25 000

Verkstedinnredning   25 000   25 000

Verktøyskap   20 000   20 000

Verneutstyr   5 000   15 000   20 000

Sum kostnad 308 000 211 000 519 000

Finansieringsplan

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM

Egeninnsats   48 000   20 000   68 000

Egenkapital   175 000   106 000   281 000

Investeringstillskudd   170 000   170 000

Sum finansiering 393 000 126 000 519 000

Geografi

501-Lillehammer, 516-Nord-Fron, 519-Sør-Fron, 520-Ringebu, 521-Øyer, 522-Gausdal

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato


