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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND PROSJEKTERING SPEAKERTÅRN 
PÅ STAVSPLASSEN OG OPPGRADERE EKSISTERENDE HØGTALERANLEGG - 2.GANGS 
SØKNAD  
SØKER: STAVSPLASSEN SA 
 
 
Vedlegg: 
Søknad mottatt 05.05.2019 
Budsjett - oppgradering av lydanlegg datert 02.05.2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Saksutredning: 
Høgtaleranlegget ble montert av Skogvang Installasjonsforretning AS i 1998, og er gjenbruk 
etter OL i 1994. Anlegget er siden flikket på flere ganger, men har aldri fungert 
tilfredsstillende. Det er krevende, for ikke å si umulig å få et så gammelt anlegg til å fungere 
over et så stort område. Nye høgtalere har et vesentlig bedre lydbilde og rekkevidde. 
 
Speaker som betjener høgtaleranlegget er henvist til ei lita skrøpelig bu med mangelfull 
oversikt over aktivitetene som skal betjenes. 
 
Prosjektet, som her omsøkes må betraktes som et delmål, tar sikte på å bedre høgtaler-
tjenesten på Stavsplassen. Det er svært viktig å tilfredsstille dagens brukere, både utstillere 
og publikum. Et stadig yngre publikum stiller større krav. Et nytt høgtaleranlegg gir vesentlig 
bedre lydbilde og har større rekkevidde. 
 
Bedre info. tjeneste overfor brukere og publikum er også viktig for å tiltrekke nye brukere. 
Økt aktivitet på plassen er et hovedmål. 
 
Den andre delen av delprosjektet har som mål å ferdigstille alle forarbeider som er 
nødvendig for å starte bygging av speakertårnet. Klargjøre tegningene, prosjektere bygget, 
søke byggetillatelse, søke brukstillatelse hos Mattilsynet m.m. 
 
Prosjektet har som hovedmål å bygge et speakertårn med moderne info – teknologi på 
Stavsplassen. 
 
Denne søknaden omfatter en del av hovedprosjektet, nemlig 

1) tegne og prosjektere speakertårnet, 
2) byggesøknad og bruks-godkjenning av Arbeidstilsynet, og 
3) oppgradere høgtaleranlegget 

 



Vurdering: 
Det søkes om kr. 100.000,- til prosjektering av speakertårn og oppgradering av lydanlegg 
med et totalbudsjett på kr. 271.620,-. Dette prosjektet vil utvilsomt heve standarden og 
bedre publikumsopplevelsen på Stavsplassen SA. Hva selve byggingen av speakertårnet vil 
koste er ikke klart, dette vil komme frem etter prosjekteringen. 
 
Den frivillige innsatsen på og rundt Stavsplassen er uvurderlig, og det er mange som legger 
ned mye tid og innsats. Dette initiativet er derfor prisverdig og gjenspeiler denne innsatsen. 
 
Stavsplassen trenger sårt flere inntektskilder ved siden av Stavsmart’n som er den store 
bidragsyteren. Bygging av et speakertårn vil være en millioninvestering. Det som er uklart 
og ikke sannsynliggjort er at denne investeringen vil generere flere inntekter som står i 
forhold til investeringen. 
 
Konklusjon: 
Behovet for oppgradering av høyttaleranlegget er utvilsomt påkrevd. Sammen med bygging 
av et nytt speakertårn vil dette heve standarden på Stavsplassen som arrangementsarena. 
Stavsplassen er i god dialog med en mulig privat samarbeidspartner og sponsor som vil gjøre 
selve byggingen og være med å finansiere dette.  
 
På bakgrunn av søknad og tilgjengelig informasjon finner rådmannen å kunne anbefale å 
innvilge søknaden. 
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Stavsplassen SA gis et tilskudd på kr 100.000,-. Midlene tas fra næringsfond med 
statlig påfyll. 

2. 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. 

3. 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


