
Søknad om kjøp av arealer Tingberg Industriområder. 
  
Søknad om kjøp av avtalt areal/tomt til bruk for FH-Entreprenør, viser tidligere dialog og møte den 
30.01-2019 om kjøp av nærings tomt.  
  
Den tekniske eieren av tomta blir Hafjell Rampa AS med org nr 913820567  iht møte den 30.01.2019. 
Arealet (vedlegg 1) skal benyttet iht gjelde reguleringsplan og bygges ut med lager og det som evt 
måtte visse seg som et behov for FH-Entreprenør i fremtiden. Selskapet vil etablere seg i Øyer 
kommune løpet våren 2019 når de riktige forutsettingene foreligger.  
  
Antall ansatte i FH-Entreprenør er pr dags dato 380 ansatte i løpet av første 6 mnd 2019 vil det øke til 
427 ansatte og får da forhåpentligvis adresse Øyer. Omsettingen for selskapene 2017 var 345 mill,- 
som øker i takt med veksten av selskapet. 
  
Leve Hytter har allerede gjort langtids avtale med Hafjell Rampa AS og nå håper vi FH-Entreprenør 
kommer etter i løpet av våren når dem blir fusjonert med Leve Montasje, de får da 16 nye kontorer 
på Rampa sammen med Leve Hytter. Hafjell Rampa AS vil stå for kjøpet av den omtalte tomten som 
vedlegg 1 viser, vi vil umiddelbart etablere lagerkapasitet både ute og inne på det omtalte område. 
Det vil også bli behov utvide mere lager kapasitet etter vært som selskapet vokser mere enn de 
første 2000m 2 tenkt bygget først, derfor er det meget viktig med en fremtidsrettet tomt for FH-
Entreprenør som har gode betingelser på areal noe vi føler at denne tomten nå har. 
  
Tomten ligger i samme område som våre andre selskaper har etablert seg, vi kan derfor dra nytte av 
det tekniske utstyret som allerede er i området når man skal drift det nye anlegget. 
  
Vi ser frem til en politisk behandling og at kjøp av tomt følger avtalt fremdriftsplan slik dette blir 
ferdig stilt i mars, tomten vil da bli over skjøtet og klar gjort første halvdel av 2019. 
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