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SØKNAD OM STØNAD FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND VEDRØRENDE CADILLAC DINER 
SØKER: KONGSVEGEN 1569 AS  
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad fra Kongsvegen 1569 AS med budsjett datert 31.12.2017. 
Retningslinjer for bruk og forvaltning av øyer kommunes næringsfond. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 
 
Saksutredning: 
 

Bakgrunn: 
Cadillac Diner har gjennom mange år vært et samlingspunkt, turistattraksjon og kultursted 
for amerikanske biler, motorsykler og trucks. Stedet har blitt kjent blant et stort publikum 
gjennom mange innslag på riksdekkende media og motortidsskrifter.  
 
Cadillac Diner har satt Tretten på kartet i mange sammenhenger, og innehaver Trond 
Bjerkestuen har dratt i gang mye aktivitet i bygda. 
 
Fakta: 
Bygget (gamle ysteriets Bensinstasjon/Shell på Tretten) ble i desember 2017 solgt fra Coop 
Innlandet SA til Kongsvegen 1569 AS som er lokalt eid. Kongsvegen 1569 AS ønsker i 
samarbeid med Trond Bjerkestuen, å sikre fortsatt drift av Cadillac Diner. Videre vil de 
bidra til å videreutvikle stedet som en turistattraksjon og et bra tilskudd til øvrig 
virksomhet i kommunen med dens særegenhet og fokus på amcar/trucks og motormiljø. 
 
Formannskapet stilte i førstegangs behandling spørsmål om hvorvidt tiltaket var innenfor 
retningslinjene for næringsfondet. Under punkt 4 i retningslinjene er det ikke noe punkt 
som hindrer formannskapet i å gi et slikt tilskudd. I punkt 5c står det “Tiltak som bidrar til 
nyskaping i nye eller eksisterende bedrifter”. 
 
Formannskapet stilte også spørsmål om størrelsen på det omsøkte beløpet. Det  har 
tidligere vært tildelt tilskudd i størrelsesorden 100.000,-, men da ofte til fellestiltak, ikke til 
enkeltbedrifter. Dog vurderes institusjonen Cadillac Diner som såpass spesiell og viktig for 
Trettensamfunnet, at et beløp i denne størrelsesorden kan forsvares. Det er i gang et 
tettere samarbeid mellom Stavsplassen og Cadillac Diner om bl.a. Trucktreffen. Med den 
aktiviteten som Trond Bjerkestuen driver med base fra Dinern, gir det mange 
ringvirkninger. Det ser vi for eksempel nå med kjøring på isen på Losna. 
 



 
 
 
Med nye lokale eiere av bygningen og en langsiktig leieavtale mellom huseierne og 
driveren, samt at bygget får en sårt tiltrengt opprustning og utvidelse, gir et enda bedre 
driftsgrunnlag, og også mulighet for flere aktiviteter vinterstid. 
 
Vurdering og konklusjon: 
Diner’n er viktig for Tretten og stedet genererer trafikk og aktivitet. Rådmannen er positiv 
til at stedet er sikret videre drift ved hjelp av lokale investorer, og mener kommunen bør 
bidra til dette. 
 

 
 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Søknad fra Kongsvegen 1659 AS gis et tilskudd på kr. 120.000,-. Midlene tas fra 
næringsfond med statlig påfyll.  
 

2. Det forutsettes at det inngås en langsiktig husleieavtale mellom Kongsvegen 1659 
AS og Trond Bjerkestuen på 10 år. 

 
3. Tildelt støtte må brukes innen et år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 

tilsagnet. Det kan søkes om utsettelse på inntil ett år. Skriftlig søknad må være 
mottatt i kommunen innen ettårsfristen. 

 
4. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 

gjennomført og regnskapsrapport foreligger. Dersom utbetalingen har skjedd på 
feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet. 

 
 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Rådmann 
 
 


