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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND  
SØKER: ØYER FJELLSTYRE 
 
 
Vedlegg: 
Søknad datert 16.12.2016 fra Øyer Fjellstyre 
 
Bakgrunn: 
Øyer Fjellstyre arbeider med å legge til rette for sykkelsti mellom Sydda og Brennlia, som er 
en del av sykkeltraseen Hjerkinn – Sjusjøen. Hensikten i dette delprosjektet er å knytte 
sammen Holmsetervegen og Aksjøsetervegen. 
 
Fakta: 
Sykkelstien følger skiløypetraseen, og krysser Moksa på skibrua. Skiløypetraseen ble planert 
med gravemaskin for ca 10 år siden, for å legge til rette for preparering av skiløype når det 
er lite snø. Det ligger derfor godt til rette for sykkelsti. 
Sykkelstien er en del av en fremtidig nord-sør-trase fra Ringebu grense i nord til 
Lillehammer grense i sør. Traseen er tatt inn i kommunens temakart for friluftsliv.  
Se for øvrig søknad. 
 
Vurdering: 
Sykkel- og skiløyper er viktig for destinasjonen Hafjell og Øyer kommune. Denne 
infrastrukturen betyr mye for innbyggerne i et folkehelseperspektiv og for næringslivet 
økonomisk. Fysiske aktiviteter generelt og sykling spesielt, er etterspurte opplevelser, og 
Øyerfjellet har fantastiske muligheter for å legge til rette for dette. 
Dette prosjektet er knyttet opp mot FSK-sak 101/16 (møte 06.12.16), der ØTI fikk 
tilsvarende tilskudd for opparbeiding av strekningen Steinsetra-Stormyra. 
 
Konklusjon: 
Sykkel- og skiløyper er til nytte for så mange at det er formålstjenlig å støtte dette. 
Satsingen er innenfor reiseliv, Fellestiltak stedsutvikling og reiseliv, og dermed i tråd med 
kommunens og regionens strategier. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
1.Øyer Fjellstyre gis et tilskudd på kr. 50.000,-.Beløpet tas fra kommunalt 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. 
 
4.Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å 
tilbakebetale støtten i sin helhet. 
 
 
Eli Eriksrud Henning Holmbakken 
Konstituert rådmann 


