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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND TIL UTVIDET INTERNTRANSPORT 
I HAFJELL  
 
 
Vedlegg: 
Utkast avtale mellom næringsaktørene om interntransport, datert 10.10.2018 
 
Saksutredning: 
Som et ledd i å bli en mer miljøvennlig destinasjon jobbes det stadig med å utvikle 
interntransporttilbudet i Hafjell. Det har i 2 sesonger vært kjørt en tilbringerbuss fra 
Hunderfossen Hotell via Scandic, Hafjell Hotell og Nermo til Hafjell Alpinanlegg om 
morgenen, med retur på ettermiddagen. Denne bussen hadde ca 1100 passasjerer i 2017 og 
drøyt 1700 i 2018. Dette tilbudet har i sin helhet vært finansiert av de 5 næringsaktørene, 
bortsett fra at Øyer kommune bidro med kr. 50.000,- i 2017. 
Aktørene ønsker nå, etter et behov i markedet, å utvide tilbudet til 2 avganger om 
morgenen og 2 om ettermiddagen, hvorav 1 om morgenen og 1 om ettermiddagen går helt 
opp til Pellestova. Dette åpner for at ikke bare hotellgjester bruker tilbudet, men også 
innbyggere og fritidsboligeiere. 
På grunn av avstanden blir dette et betraktelig dyrere alternativ, og betinger ved siden av 
næringsaktørene selv bidrar, at Opplandstrafikk og Øyer kommune bidrar. Opplandstrafikk 
har bekreftet å bidra, det samme har næringsaktørene. Det skal signeres en treårsavtale, og 
det er betinget at Øyer kommune er medfinansiør i disse tre årene. Avtalen administreres 
og faktureres via Visit Lillehammer. 
Det ble i tillegg satt opp en restaurantbuss på lørdager sist vinter som ble finansiert av 
næringslivet og som hadde ca 700 passasjerer. 
 
Finansieringen ser da slik ut: 
Forslag finansiering mellom aktørene 23/9 - 2018 fordeling % fordeling beløp

Øyer Kommune 31,95 % 120000

Opplandstrafikk 18,64 % 70000

Hafjell Alpinsenter 10,65 % 40000

Pellestova 10,65 % 40000

Nermo Hotel 6,66 % 25000

Hafjell Hotel 6,66 % 25000

Scandic Hafjell 6,66 % 25000

Hunderfossen Hotell 8,15 % 30600

Totalt 100 % 375600  
 
 
Vurdering: 
Mer miljøvennlig interntransport er etterpurt jfr undersøkelsen sist vinter. Dette er et 
samarbeidstiltak som kommer mange til gode, både næringsaktører, innbyggere og 
fritidsboligeiere. 



Tiltaket er initiert og drevet frem av Øyer Næringsråd og næringslivet selv, og det er disse 
som merker etterspørselen etter økt mobilitet og enklere transportmuligheter i 
destinasjonen. 
Tilskuddet overstiger beløpsgrensen på 100.000,-, men tiltaket kommer så mange aktører til 
gode at rådmannen anbefaler et unntak. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1) Det gis et tilskudd på kr. 120.000,- til skibuss for 2019. 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 


