
RF13.50 – Kommunalt næringsfond

- 1 -

Prosjektnavn
Utvikling av fundament til nytt konsept for Hafjell Arrangement

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     
Hafjell Arrangement

Kontaktperson:
Espen Østvold Rølla

Adresse:
-

Postnr.:
2636

Poststed:
ØYER

Mobil:
94156266

Telefon:
-

Telefon arbeid:
-

E-post:
espen@hafjellarrangement.no

Bankkonto:
20955382200

Organisasjonsnummer: 
920536964

Antall årsverk (heltid/deltid):

0 / 0

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Se vedlegg.

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Startdato: 30.11.2020 Sluttdato: 31.03.2021
Se vedlegg.

Hvem som eier prosjektet / deltakere i prosjektet i tillegg til støttemottaker

Se vedlegg.

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel 2020 2021 SUM

01.Prosjektkostnader 50 000   50 000
02.    0
03.    0

Sum kostnad 50 000 50 000

Finansieringsplan
Tittel 2020 2021 SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet 50 000   50 000
02.Lån i bank    0
03.Egenkapital    0
04.Eget arbeid    0
05.Andre finansieringskilder    0

Sum finansiering 50 000 50 000

Søknad om - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
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Tilskudd/finansiering fra andre
Arbeidsinnsats og ressurser kommer i tillegg, fra aktørene som står bak selskapet Hafjell Arrangement.

Andre opplysninger
Se vedlegg

Har du/dere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket: Nei

Mottatt bagatellmessig støtte de tre siste regnskapsårene: Nei
Næringsfondet

Begrunnelse for avslaget

Geografi
3440-Øyer

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Søknad_PlaceManagement_soknad_121120.pdf   94 852 12.11.2020



Vi ønsker med dette å fremme søknad om midler til utvikling av fundament til et nytt konsept for 

Hafjell Arrangement. Tanken er å endre Hafjell Arrangement fra en samling bedrifter til en 

profesjonell aktør som jobber med Place Management. 

«Place Management» er en koordinert, områdebasert tilnærming og som handler om å gjøre en 

destinasjon/område bedre.  Formålet med «place management» er å sørge for at Hafjell-området 

oppfyller kundenes behov både nå og i fremtiden, med utgangspunkt i det som allerede er skapt og å 

opprettholde/utvikle dette videre. Prosessen med «place management» er samarbeid mellom ulike 

aktører, hvor vi ønsker en place manager til å sørge for at vi lykkes med de ulike aktivitetene og 

forretningsideene som blir bestemt som satsinger. Et «place management» skal spesielt vie fokus 

mot næringsdrivendes interesser i et langsiktig og bærekraftig verdiskapingsperspektiv. 

Dagens Problemstilling: 
Pr i dag mangler vi i Hafjell-området en drivkraft som kan bidra til å forløse, identifisere og løfte frem 

gode forretningsmuligheter. Bedriftene samarbeider i utgangspunktet godt om å ivareta felles 

kundegrunnlag og støtte for hverandre, men vi mangler ressurser og kompetanse til holde tak i felles 

forretningsmuligheter og løfte dem videre sammen. Alle bedriftene har nå fullt fokus på drift i egen 

virksomhet og liten kapasitet til å lede samarbeidsprosjekter som krever koordinering og fremdrift. 

Grunnet covid-19 vil denne situasjonen vare en god stund.  

Effekten hvis vi lykkes med en place management satsing: 
Gjennom økt samarbeid søker vi å utvikle nye aktiviteter som kan bidra til økt verdiskaping i de 

deltagende bedriftene. Økt aktivitet og inntjeningsmuligheter vil bidra til å sikre eksisterende, og 

svært sårbare arbeidsplasser, samt på sikt kunne bidra til nye arbeidsplasser.  

Det overordnede målet er å kunne ta ut en større del av potensialet som bedriftene og regionen har. 

At kreftene forenes vil forsterke alle positivt gjennom strategisk samarbeid, kommersialisering, økt 

innovasjonsevne og konkurransekraft. Formålet med prosjektene er økt vekst og verdiskaping 

gjennom utvikling og realisering av nye markedsmuligheter i eksisterende eller nye markeder. 

Det vi behøver nå er å få hjelp raskt til å bygge opp en god struktur for hvordan et Place 

Management kan formes som konsept med tilhørende idegrunnlag for inntjeningsmuligheter (fast 

business opportunities/forretningsmodellering). Vi behøver bistand i å utforme en robust modell, 

samt strukturere etableringen på en tilstrekkelig god måte. Denne strukturen vil bli benyttet inn for 

en hovedsøknad mot Innovasjon Norge. Vi har hatt dialog med Innovasjon Norge som stiller seg 

positiv, og vi ønsker å søke midler til en pilotfase hvor vi får en ekstern ressurs til å holde tak i 

forretningsmuligheter og aktiviteter som ønskes gjennomført. Dette kan være knyttet opp mot 

events og festivaler, men også større utviklingsprosjekter som behøver koordinering og samarbeid 

mellom flere parter – i et ledd i forbedret destinasjon. 

I prosessen for å optimalisere tankene om god forretningsstruktur og spisset idekonsept ønsker vi å 

få bistand fra Fossekall AS. Fossekall AS har lang erfaring med forretningsutvikling og har i snart 30 år 

arbeidet med utvikling og vekst i norske bedrifter i en årrekke og har sammensatt kompetanse fra 

mange ulike bransjer, herunder nettverks- og innovasjonsprosesser. Fossekall AS gjennomfører 

Innovasjon Norges FRAM-programmer og har god kjennskap til virkemiddelapparatet.  

De har vurdert arbeidet som så langt er lagt ned i vårt idegrunnlag og har tilbudt seg å gjøre arbeid 

med videre fundament, samt strukturering for totalt kr. 50.000,- inkludert mva. 
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Prosjektnavn
Utvidelse av eksisterende Butikk areal/lager , Hyttehygge DA

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     
Hyttehygge DA

Kontaktperson:
Ole Henrik Illenberger solgaard

Adresse:
Hundervegen 27

Postnr.:
2636

Poststed:
ØYER

Mobil:
90022506

Telefon:
-

Telefon arbeid:
-

E-post:
kontakt@hyttehygge.no

Bankkonto:
20955188528

Organisasjonsnummer: 
916543786

Antall årsverk (heltid/deltid):

1 / 0

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Hyttehygge DA er en liten nisjebutikk med lokale på Hafjell Torget , vi spesialiserer oss på interiør og utemøbler

fra en rekke anerkjente levrandører. Hyttehygge ble etablert i 2016 med lager i egen garasje med salg av 

utemøbler laget av cedertre. Vi åpnet påske 2019 showrom på Hafjell Torget , vi har gradvis utviklet vårt 

sortiment fra utemøbler til en rekke interiør produkter samt innemøbler . 

Det første driftsåret av butikken på Hafjell Torget har blitt gjort i tillegg til at vi begge har hatt

100% fast jobb utenom Driften av Hyttehygge . Ole Henrik tok perminsjon uten lønn fra sin 

faste jobb februar 2020  ca 2 uker etter dette kom hytteforbud, og vår omsettning gikk nesten 

helt i null selv om vi holdt åpent hver dag . Men takket være at vi har  bygget opp driften på 

en solid måte uten banklån og levrandør gjeld har vi klart oss ,vi har også klart oss uten statlig

støtte i denne perioden 

I etterkant av hytteforbudet har vi hatt en jevn økning,  og regner med dobbel omsettning i 

forhold til 2019. Vårt mål er å skape en arbeidplass ,men også en butikk som trekker folk og 

skaper liv Øyer sentrum.Vi ønsker å bli en total levrandør av interiør  med hovedfokus på 

hytter, vi ønsker å bli en butikk folk snakker om.  Dette er vi nå i ferd med å lykkes med , vi 

ser at flere og flere begynner å oppdage oss. Vi begynner å trekke folk ikke bare fastboende 

og hyttefolk i Øyer,  men også fra nærliggende områder som skei,sjusjøen, lillehammer og 

kvitfjell . Flere kunder har utrykkt at de har kjørt til Øyer bare for å besøke vår butikk. 

Vi vet at potensialet er stort, og ser at med ett utvidet lokale og lager har vi større mulighter 

for vekst som igjenn skaper aktivitet og verdier i øyer . Men samtidig som vi opplever økning 

er det en veldig usikker tid , kommer det reise restriksjoner så går vår omsettning igjenn i 

bunn . Det å gjøre denne utvidelsen nå er viktig og bra for driften, men samtidig en risiko pga 

covid. Ved å få noen midler i støtte kan vi starte denne utvidlsen mye raskere .

Håper dere ser potensialet i vår butikk og hva den kan tilføre Øyer sentrum.

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Startdato: 04.01.2021 Sluttdato: 12.02.2021
Hva oppnår vi ved utvidelsen? 

Søknad om - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
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- Større butikk slik at vi har plass til ett større sortiment som vil gjøre vår butikk mer 

spenende, og med mulighet for fremtidig vekst som også vil kunne skape lokale 

arbeidsplasser. 
- Slik lokalet er nå ,kan vi på grunn av covid ikke fylle opp butikken med flere varer pga 

smittevern . Med større lokale kan vi utvide vårt utvalg og fortsatt holde avstand. 

- Mer effektivt lager
- Ved støtte kan vi ta sjansen på denne utvidelsen selv i denne usikkre tiden.

Hvem som eier prosjektet / deltakere i prosjektet i tillegg til støttemottaker

Hyttehygge DA er eid 50% av Kari Anne Tragethon og 50% av Ole Henrik Illenberger Solgaard begge bosatt i 
Øyer komunne . Lokalet som Hyttehyge DA leier samt arealet som skal utvides er eid av Hygge Eiendom DA 

som  eies 50% Kari Anne Tragethon og 50% Ole Henrik illenberger solgaard . Eier seksjonen er en del av 
Sameiet Hafjell Torget . Vår seksjon er Hundervegen 20 .

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel 2020 2021 SUM

01.Prosjektkostnader 169 000   169 000
02.    0
03.    0

Sum kostnad 169 000 169 000

Finansieringsplan
Tittel 2020 2021 SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet 84 500   84 500
02.Lån i bank    0
03.Egenkapital 84 500   84 500
04.Eget arbeid    0
05.Andre finansieringskilder    0

Sum finansiering 169 000 169 000

Tilskudd/finansiering fra andre
ingen

Andre opplysninger
Se vedlegg for budsjett , Trengs mer informasjon ta kontakt .

Har du/dere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket: Nei

Mottatt bagatellmessig støtte de tre siste regnskapsårene: Nei

Begrunnelse for avslaget

Geografi
3440-Øyer



RF13.50 – Kommunalt næringsfond

- 3 -

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Kopi av Prosjekt budsjett butikk utvidelse 1.xlsx   11 794 15.11.2020



Prosjekt Utvidelse Hytte Hygge DA

Hva Enhet Pris Antall Sum

Gulv Kvm 274,00 65 kr 17 810,00

2x4 Matrialer Lm 37,90 70 kr 2 653,00

2x2 matriale Lm 17,00 70 kr 1 190,00

Maling Liter 449,00 6 kr 2 694,00

Gulv lim Liter 1349,00 3 kr 4 047,00

Tapet Pr rl 1200,00 2 kr 2 400,00

Panel Lm 35,00 150 kr 5 250,00

Gips 120X270 Stk 154,00 3 kr 462,00

Isolasjon Pr pk 450,00 5 kr 2 250,00

Osb plater 350 Stk 350,00 12 kr 4 200,00

Corten stål plater Stk 3000,00 1 kr 3 000,00

Hyller Stk 899,00 10 kr 8 990,00

Elektikker/med matriell 12000,00 1 kr 12 000,00

Rørlegger 900,00 5 kr 4 500,00

Snekker 900,00 50 kr 45 000,00

lister Meter 39,90 60 kr 2 394,00

Maleutstyr Div 4000,00 1 kr 4 000,00

Feste matriell Div 2500,00 1 kr 2 500,00

Diverse Div 10000,00 1 kr 10 000,00

kr 135 340,00

Mva 25 % kr 33 835,00

Totalt kr 169 175,00
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Prosjektnavn
Mobilt bookingsystem Skibua Hafjell

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     
Skibua Hafjell Skiutleie AS

Kontaktperson:
Putte Gottlieb

Adresse:
Hundervegen 103

Postnr.:
 

Poststed:
 

Mobil:
91767683

Telefon:
91767683

Telefon arbeid:
-

E-post:
p@skibuahafjell.no

Bankkonto:
15039855817

Organisasjonsnummer: 
879448182

Antall årsverk (heltid/deltid):

2 / 8

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Skiutleie - test senter.

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Startdato: 11.11.2020 Sluttdato: 30.11.2020
Vi har utleie verksamhet der fokus nå blir en så sikker virksomhet som muligt før våre kunder og våre ansatte. 

Her kan gjesten forhandsbooke med sin mobil samt checke inn til oss med en Qr kod som gjør at gjestene vet sin

plass i køen i sin mobiltelefon og kan sitta i sin bil og få melding om når det er deres tur å hemte utstyret sitt.

Hvem som eier prosjektet / deltakere i prosjektet i tillegg til støttemottaker

Putte Gottlieb

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel 2020 2021 SUM

01.Inkjøp hårdvara til leiesystemet 42 937   42 937
02.Mykvara til leiesystemet 30 000   30 000
03.Inkjøp 6st SkiClicker 23 394   23 394

Sum kostnad 96 331 96 331

Finansieringsplan
Tittel 2020 2021 SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet 96 331   96 331
02.Lån i bank    0
03.Egenkapital    0
04.Eget arbeid    0
05.Andre finansieringskilder    0

Sum finansiering 96 331 96 331

Søknad om - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
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Tilskudd/finansiering fra andre
"Ingen"

Andre opplysninger
Vi ønsker se hvor mye vi ev kan få i støtte innen vi avgjør investering.

Har du/dere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket: Nei

Mottatt bagatellmessig støtte de tre siste regnskapsårene: Ja
Vi har fått noe støtte på grunn av stengt skianlegg 13.03.20.

Begrunnelse for avslaget

Geografi
3440-Øyer

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Digitaliserat utleie system Skibua Hafjell.xls   20 992 13.11.2020
Søknad støtte Øyer kommune til leien..pdf   95 589 13.11.2020



Behov digitalisering av skiutleien til Skibua Hafjell Orgnr: 994714244

Stykke pris

Think Centro M530e datorer 3 4 199,00 kr

Lenovo Think Centre Tiny - in - one. Skjerm 3 2 999,00 kr

Multibrackets M Vesa gas lift arm. Skjerm hållare 3 1 195,00 kr

Lenovo Tab M10 FHD Plus. Brett 2 1 599,00 kr

Compulocs The Hovertab security Table Stand 2 845,00 kr

Honeywell Voyager Extreme Performance 1472g 3 2 295,00 kr

Epson TMT T2011. Skrivere 3 1 995,00 kr

Rental software fra Rentle Finalnd 1 30 000,00 kr

SkiClicker Senior 3 3 999,00 kr

SkiClicker Junior 3 3 799,00 kr

Sum



Totalt

12 597,00 kr

8 997,00 kr

3 585,00 kr

3 198,00 kr

1 690,00 kr

6 885,00 kr

5 985,00 kr

30 000,00 kr

11 997,00 kr

11 397,00 kr

96 331,00 kr eks moms
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Prosjektnavn
Søknad Covid-19 Næringsfond

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     
Aron Hafjell AS

Kontaktperson:
Steffen Eggesvik

Adresse:
-

Postnr.:
2636

Poststed:
ØYER

Mobil:
41626264

Telefon:
-

Telefon arbeid:
-

E-post:
skavlen@hafjell.no

Bankkonto:
15033119388

Organisasjonsnummer: 
999164870

Antall årsverk (heltid/deltid):

6 / 30

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Restaurant

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Startdato: 01.10.2020 Sluttdato: 27.12.2020
Skavlen Restaurant, har med dagens smittevernbegrensninger, halvparten av ordinære sitteplasser. For å drive 

restaurant med tilstrekkelig omsetning for sunn drift, må vi utvide sittearealet utvendig, og effektivisere 

møblementet innendørs. Vi ønsker derfor å bestille store parasoller med varme, slik at vi kan benytte 

uteserveringen tre mnd tidligere på vinteren. Dette vil potensielt utgjøre ca 3-6mill forskjell i omsetning 

kommende vinter, dersom det ikke kommer nye begrensninger.

Hvem som eier prosjektet / deltakere i prosjektet i tillegg til støttemottaker

Aron Hafjell AS

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel 2020 2021 SUM

01.Prosjektkostnader 700 000   700 000
02.    0
03.    0

Sum kostnad 700 000 700 000

Finansieringsplan
Tittel 2020 2021 SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet 350 000   350 000
02.Lån i bank    0
03.Egenkapital 350 000   350 000
04.Eget arbeid    0
05.Andre finansieringskilder    0

Sum finansiering 700 000 700 000

Søknad om - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
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Tilskudd/finansiering fra andre
Ingen

Andre opplysninger
Spesifiserte kostnader:

Parasoller 400.000
Møblement innendørs 300.000

Har du/dere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket: Nei

Mottatt bagatellmessig støtte de tre siste regnskapsårene: Nei

Begrunnelse for avslaget

Geografi
3440-Øyer

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato
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Prosjektnavn
Søknad Covid-19 Næringsfond

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     
Gaia Restaurantdrift AS

Kontaktperson:
Steffen Eggesvik

Adresse:
Lunnstadmyrveien 250

Postnr.:
2636

Poststed:
ØYER

Mobil:
41626264

Telefon:
-

Telefon arbeid:
-

E-post:
post@gaiastova.no

Bankkonto:
18226596468

Organisasjonsnummer: 
918081003

Antall årsverk (heltid/deltid):

12 / 70

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Restaurant

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Startdato: 01.10.2020 Sluttdato: 18.12.2020
Som resultat av utfordringene følgende Covid19, ser vi det som helt nødvendig å investere i nye systemer og 

tilpasninger i dagens lokaliteter.  

Vi ønsker å utvide serveringsområdet med å tilrettelegge for at gjester kan oppholde seg 

utendørs. Til det trenger vi å kjøpe inn levegger, store parasoller med varmelamper, og noe 

ytterligere møblement. Vi har allerede pusset opp utebaren. 

Innendørs må vi investere i systemer for å møte smittevernsreglement.

Afterski-avdelingen må tilpasses

Hvem som eier prosjektet / deltakere i prosjektet i tillegg til støttemottaker

Gaia Restaurantdrift AS

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel 2020 2021 SUM

01.Utendørs 500 000   500 000
02.It-løsninger å opprettholde smittevernshensyn 200 000   200 000
03.Midlertidig omorganisere Afterskilokalet 250 000   250 000

Sum kostnad 950 000 950 000

Finansieringsplan
Tittel 2020 2021 SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet 425 000   425 000
02.Lån i bank 200 000   200 000
03.Egenkapital 325 000   325 000

Søknad om - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
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04.Eget arbeid    0
05.Andre finansieringskilder    0

Sum finansiering 950 000 950 000

Tilskudd/finansiering fra andre
Ingen

Andre opplysninger
Eget arbeid er ikke medregnet, dog vil dette være av omfattende karakter. Rundt regnet ca 1200 arbeidstimer

Har du/dere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket: Nei

Mottatt bagatellmessig støtte de tre siste regnskapsårene: Nei

Begrunnelse for avslaget

Geografi
3440-Øyer

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato
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Prosjektnavn
Etablering av streamingtjeneste / nytt produkt som følge av Covid 19.

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     
Mono Media

Kontaktperson:
Morten Nordli

Adresse:
Hjortevegen 32

Postnr.:
2636

Poststed:
ØYER

Mobil:
90024886

Telefon:
90024886

Telefon arbeid:
90024886

E-post:
morten@monomedia.no

Bankkonto:
1503.32.53785

Organisasjonsnummer: 
986063099

Antall årsverk (heltid/deltid):

1 / 2

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Medieproduksjon - streamingtjenester

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Startdato: 01.12.2020 Sluttdato: 01.06.2021
Pandemien har endret etterspørselen i markedet for medieproduksjon. Det har vært et betydelig bortfall av 

oppdrag innen film/TV produksjon, opplæringsvideoer og event-filmer. Samtidig har vi mottatt en rekke 

forespørsler om live-streaming produksjoner fra både private og offentlige virksomheter og organisasjoner.

Mål:

Være en seriøs tilbyder av profersjonelle streamingtjenester rettet mot idrett- og 

kulturarrangementer, konserter og liveoverføringer fra seminarer og konferanser.

Hvem som eier prosjektet / deltakere i prosjektet i tillegg til støttemottaker

Morten Nordli

Anne Jørgensen Nordli, Marked.

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel 2020 2021 SUM

01.Prosjektkostnader 115 000 60 000   175 000
02.    0
03.    0

Sum kostnad 115 000 60 000 175 000

Finansieringsplan
Tittel 2020 2021 SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet 45 000 20 000   65 000
02.Lån i bank 30 000   30 000
03.Egenkapital 10 000 10 000   20 000
04.Eget arbeid 30 000 30 000   60 000

Søknad om - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
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05.Andre finansieringskilder    0

Sum finansiering 115 000 60 000 175 000

Tilskudd/finansiering fra andre

Andre opplysninger

Har du/dere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket: Nei

Mottatt bagatellmessig støtte de tre siste regnskapsårene: Ja
Nei.

Begrunnelse for avslaget

Geografi
3440-Øyer

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Kostnader - Utvikling av livestreaming tjeneste.pdf   54 083 20.10.2020
UTVIKLING AV STREAMINGTJENESTE I MONO MEDIA.pdf   43 884 20.10.2020



UTVIKLING AV NY TJENESTE I MEDIEPRODUKSJONSBEDRIFTEN MONO MEDIA 

Pandemien har endret etterspørselen i markedet for medieproduksjon. Det har vært et betydelig 
bortfall av oppdrag innen film/TV produksjon, opplæringsvideoer og event-filmer. Samtidig har vi 
mottatt en rekke forespørsler om live-streaming produksjoner fra både private og offentlige 
virksomheter og organisasjoner.


Mål:

Være en seriøs tilbyder av profersjonelle streamingtjenester rettet mot idrett- og 
kulturarrangementer, konserter og live-overføringer fra seminarer og konferanser med hovedfokus 
i egen region. 
 
 
Opparbeide spisskompetanse og være en ressurs for næringsliv, organisasjoner innen kultur og 
idrett og det offentlige innen kommunikasjon med levende lyd/bilder. Feks. webinarer med høye 
kvalitetskrav. 
 
 
Mono Media ønsker med dette å tilpasse seg nye utfordringer for å fortsatt kunne være en 
bærekraftig bedrift med ambisjoner om vekst, og gjennom dette kunne sikre eksisterende og 
etablere nye arbeidsplasser.


Øyer, 20.10.2020

 

Morten Nordli

Daglig leder

Hjortevegen 32,  
2636 Øyer 
Webside: www.monomedia.no 
E-post: morten@monomedia.no 
Tel: +47 900 24 886

http://www.monomedia.no
mailto:morten@monomedia.no
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Prosjektnavn
Omlegging av sømbedrift

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     
Arvesøm

Kontaktperson:
Trine Marie Hovind

Adresse:
Strandpromenaden 76

Postnr.:
2609

Poststed:
LILLEHAMMER

Mobil:
40081803

Telefon:
-

Telefon arbeid:
32779800

E-post:
arvesomsystue@icloud.com

Bankkonto:
86016837913

Organisasjonsnummer: 
917455341

Antall årsverk (heltid/deltid):

1 / 1

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Vi har vært en systue og brudesalong. Nå må vi gjøre noe annet for å overleve.

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Startdato: 01.12.2020 Sluttdato: 31.12.2020
Fra 1.12. ansettes det en egen skredder for å ta seg av hovedtyngden av søm. For at vi skal kunne legge om 

driften så vi kan ta på oss mer annen søm enn i dag, trenger vi litt annet utstyr enn det vi har. Vi trenger en 

industrimaskin til rettsøm, større klippebord og en industri-broderimaskin for å kunne ta på oss 

profileringsarbeid. Jeg har allerede tinget på broderimaskinen så jeg kunne få med meg både god pris og en del 

ekstra utstyr, som 300 trådsneller, ramme til caps og sko.

Hvem som eier prosjektet / deltakere i prosjektet i tillegg til støttemottaker

Kun jeg og den nye skredderen foreløpig. Med skredder på plass kan vi nå også ta inn lærlinger i sømfagene.

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel 2020 2021 SUM

01.Prosjektkostnader broderimaskin 3 888   3 888
02.rettsøm-maskin 1 600   1 600
03.klippebord 89    89

Sum kostnad 5 577 5 577

Finansieringsplan
Tittel 2020 2021 SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet 2 788   2 788
02.Lån i bank    0
03.Egenkapital 2 789   2 789
04.Eget arbeid    0
05.Andre finansieringskilder    0

Sum finansiering 5 577 5 577

Søknad om - Bedriftsrettet-/etablererstøtte



- 2 -

Tilskudd/finansiering fra andre
Ingen

Andre opplysninger
Beløpene er i Dollar. I tillegg til dette beløpet kommer det på mva. I følge Tollvesents kalkulator vil 

broderimaskinen komme på totalt kr 45.732,60, symaskinen på kr 18.820, og klippebordet kr 1046,86, totalt kr 

65.599,46. Søknadssummen blir da kr 32.799,73.

Jeg skriver det på denne måten i og med dokumentasjonen er i Dollar.

I videoen er det vist maskin med 2 "hoder". Den jeg søker om er den med 1 "hode".

Har du/dere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket: Nei

Mottatt bagatellmessig støtte de tre siste regnskapsårene: Ja
Fikk kr 50.000 fra Lillehammer næringsfond i 2018

Begrunnelse for avslaget
Fikk avslag på en tidligere søknad, men det var et annet prosjekt.

Geografi
3440-Øyer

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

ddl9000c.pdf  2 301 114 13.11.2020
WhatsApp Image 2020-09-12 at 09.48.23.jpeg   49 107 13.11.2020
WhatsApp Image 2020-11-13 at 15.02.00.jpeg   107 383 13.11.2020
WhatsApp Video 2020-08-04 at 08.33.16.mp4  5 573 855 13.11.2020
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Prosjektnavn
Ny elektrisk varebil for bruk i catering

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     
Glomstad Gjestehus AS

Kontaktperson:
Bjørn E Holstad

Adresse:
Nord-Trettenvegen 471

Postnr.:
2635

Poststed:
TRETTEN

Mobil:
97004787

Telefon:
-

Telefon arbeid:
-

E-post:
beholst@online.no

Bankkonto:
15034646829

Organisasjonsnummer: 
913647572

Antall årsverk (heltid/deltid):

2 / 2

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Gjestehus/Reiseliv

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Startdato: 20.11.2020 Sluttdato: 20.12.2020
Vi på Glomstad ønsker å ta tilbake den unike tradisjonsmaten og vil satse mere på catering fremover. Dette 

utgjorde en vesentlig del av omsetningen for 5-10 år siden. Vi ønsker å være miljøbeviste og gå til innkjøp av en 

el-varebil. Vi ser det voksende hyttemarkedet i Øyer/Ringebu som et stort marked. Vi ønsker å lease en el-varebil

og søker støtte til deler av innskudd ved leasing. Kjøp kan også være aktuelt, da vil støtte være del av EK.

Hvem som eier prosjektet / deltakere i prosjektet i tillegg til støttemottaker

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel 2020 2021 SUM

01.Prosjektkostnader 60 000   60 000
02.    0
03.    0

Sum kostnad 60 000 60 000

Finansieringsplan
Tittel 2020 2021 SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet 30 000   30 000
02.Lån i bank    0
03.Egenkapital 30 000   30 000
04.Eget arbeid    0
05.Andre finansieringskilder    0

Sum finansiering 60 000 60 000

Søknad om - Bedriftsrettet-/etablererstøtte



- 2 -

Tilskudd/finansiering fra andre
ingen

Andre opplysninger
ingen

Har du/dere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket: Nei

Mottatt bagatellmessig støtte de tre siste regnskapsårene: Nei

Begrunnelse for avslaget

Geografi
3440-Øyer

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato
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Prosjektnavn
Tilbakeføre gamlestuens orginale tregulv

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     
Glomstad Gjestehus AS

Kontaktperson:
Bjørn E Holstad

Adresse:
Nord-Trettenvegen 471

Postnr.:
2635

Poststed:
TRETTEN

Mobil:
97004787

Telefon:
-

Telefon arbeid:
-

E-post:
beholst@online.no

Bankkonto:
15034646829

Organisasjonsnummer: 
913647572

Antall årsverk (heltid/deltid):

2 / 2

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Gjestehus/overnatting/reiseliv

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Startdato: 20.11.2020 Sluttdato: 15.12.2020
Vi har et ønske om å tilbakeføre gamlestuen på Glomstad, også kalt spisesalen/restauranten sitt orginale gamle 

tregulv. Dette gulvet ligger under flere lag med historie, øverst laminatgulv fra 80 tallet. Dette vil kreve mye 

rivingsarbeid, samt behandling av de gamle orginale breie trebordene som ligger som en skjult skatt. Dette er et 
møbel i seg selv. Vi må da også legge nytt tregulv eller skifer i den nyere delen som også har laminat gulv. 

Dette vil matche tømmerveggene fra 1767.

Hvem som eier prosjektet / deltakere i prosjektet i tillegg til støttemottaker

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel 2020 2021 SUM

01.Prosjektkostnader 120 000   120 000
02.    0
03.    0

Sum kostnad 120 000 120 000

Finansieringsplan
Tittel 2020 2021 SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet 60 000   60 000
02.Lån i bank    0
03.Egenkapital 60 000   60 000
04.Eget arbeid    0
05.Andre finansieringskilder    0

Sum finansiering 120 000 120 000

Søknad om - Bedriftsrettet-/etablererstøtte



- 2 -

Tilskudd/finansiering fra andre
ingen

Andre opplysninger
ingen

Har du/dere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket: Nei

Mottatt bagatellmessig støtte de tre siste regnskapsårene: Nei

Begrunnelse for avslaget

Geografi
3440-Øyer

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato
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Prosjektnavn
Enøk tiltak Glomstad

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     
Glomstad Gjestehus AS

Kontaktperson:
Bjørn E Holstad

Adresse:
Nord-Trettenvegen 471

Postnr.:
2635

Poststed:
TRETTEN

Mobil:
97004787

Telefon:
-

Telefon arbeid:
-

E-post:
beholst@online.no

Bankkonto:
15034646829

Organisasjonsnummer: 
913647572

Antall årsverk (heltid/deltid):

2 / 2

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Glomstad Gjestehus AS

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Startdato: 23.11.2020 Sluttdato: 10.12.2020
Vi ønsker å redusere strømforbruket på Glomstad. Vi ønsker å bytte ut alle gamle panelovner med nye mere 

miljøvennlige ovner. Vi ønsker også å innstallere ny varmepumpe i Spisesalen. Denne vil erstatte 6 eldre 

panelovner. Vi har allerede erstattet noen ovner med varmepumpe, og ser at vi sparer strøm og at inneklima og 

komfort blir vesentlig bedre.

Hvem som eier prosjektet / deltakere i prosjektet i tillegg til støttemottaker

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel 2020 2021 SUM

01.Prosjektkostnader 69 000   69 000
02.    0
03.    0

Sum kostnad 69 000 69 000

Finansieringsplan
Tittel 2020 2021 SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet 34 500   34 500
02.Lån i bank    0
03.Egenkapital 34 500   34 500
04.Eget arbeid    0
05.Andre finansieringskilder    0

Sum finansiering 69 000 69 000

Søknad om - Bedriftsrettet-/etablererstøtte



- 2 -

Tilskudd/finansiering fra andre
ingen

Andre opplysninger
ingen

Har du/dere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket: Nei

Mottatt bagatellmessig støtte de tre siste regnskapsårene: Nei

Begrunnelse for avslaget

Geografi
3440-Øyer

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato
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Prosjektnavn
Nytt avtrekksystem på grovkjøkken

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     
Glomstad Gjestehus AS

Kontaktperson:
Bjørn E Holstad

Adresse:
Nord-Trettenvegen 471

Postnr.:
2635

Poststed:
TRETTEN

Mobil:
97004787

Telefon:
-

Telefon arbeid:
-

E-post:
beholst@online.no

Bankkonto:
15034646829

Organisasjonsnummer: 
913647572

Antall årsverk (heltid/deltid):

2 / 2

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Gjestehus/Reiseliv

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Startdato: 20.11.2020 Sluttdato: 10.11.2020
Dagens avtrekksystem på grovkjøkken tilfredstiller ikke dagens krav/standard. Vi ønsker derfor å oppgradere 

dette til gjeldende standard.

Hvem som eier prosjektet / deltakere i prosjektet i tillegg til støttemottaker

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel 2020 2021 SUM

01.Prosjektkostnader 40 000   40 000
02.    0
03.    0

Sum kostnad 40 000 40 000

Finansieringsplan
Tittel 2020 2021 SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet 20 000   20 000
02.Lån i bank    0
03.Egenkapital 20 000   20 000
04.Eget arbeid    0
05.Andre finansieringskilder    0

Sum finansiering 40 000 40 000

Søknad om - Bedriftsrettet-/etablererstøtte



- 2 -

Tilskudd/finansiering fra andre
ingen

Andre opplysninger
ingen

Har du/dere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket: Nei

Mottatt bagatellmessig støtte de tre siste regnskapsårene: Nei

Begrunnelse for avslaget

Geografi
3440-Øyer

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato
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Prosjektnavn
Søknad om ekstraordinære midler fra Næringsfondet ifm COVID-19, Stavsplassen SA, runde II

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     
Stavsplassen SA

Kontaktperson:
Eivind Holen Buhaug

Adresse:
Kongsvegen 1638

Postnr.:
2635

Poststed:
TRETTEN

Mobil:
91369826

Telefon:
-

Telefon arbeid:
-

E-post:
eivind@stavsplassen.no

Bankkonto:
20955319118

Organisasjonsnummer: 
979333951

Antall årsverk (heltid/deltid):

2 / 1

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Stavsplassen SA har arrangementer, camping og utleie av bygg og anlegg som sin primær næring. Stavsplassen 

arrangerer årlig hingsteutstiling, unghestskue, 13Treffet og Stavsmartn. Hoppeutstilling arrangeres annethvert år. 

Stavsplassen SA drifter en egen campingplass med 56 helårsplasser. Stavsplassen har i 2020 bygd et nytt 

produksjonskjøkken som leies ut til lokalmat produsenter. Stavsplassen SA jobber nå med et nytt stort 

arrangement, Hyttemessa i Gudbrandsdalen, som skal arrangeres første gang høsten 2021.

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Startdato: 01.02.2021 Sluttdato: 31.03.2021
Stavsplassen SA har siden 1. april 2020 permittert sine ansatte i 80%. Denne permitteringsperioden må, for å 

berge selskapet, fortsette til 1. april 2021. Stavsplassen SA vil miste mye verdifull planleggingstid ved å fortsette

denne permitteringsperioden, men har ikke økonomi til å ansette personellet tidligere.

Stavsplassen SA søker om lønnsmidler for å ansette personellet i full stilling fra 1. februar 

2021.

Hvem som eier prosjektet / deltakere i prosjektet i tillegg til støttemottaker

Stavsplassen SA v/daglig leder Eivind Holen Buhaug

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel 2020 2021 SUM

01.Prosjektkostnader 263 560   263 560
02.    0
03.    0

Sum kostnad 263 560 263 560

Finansieringsplan
Tittel 2020 2021 SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet 263 560   263 560
02.Lån i bank    0

Søknad om - Bedriftsrettet-/etablererstøtte



- 2 -

03.Egenkapital    0
04.Eget arbeid    0
05.Andre finansieringskilder    0

Sum finansiering 263 560 263 560

Tilskudd/finansiering fra andre
Stavsplassen SA har tidligere mottatt 500.000,- fra Øyer kommune fra ekstraordinært næringsfond.

Stavsplassen SA har fått avslag fra to statlige tilskuddsordninger, både fra Skattedirektoratet 

og Kulturdepartementet.

Andre opplysninger
Midlene fra Øyer kommune dekker faste kostnader og sikrer selskapet fram til våren 2021. Selskapet ønsker å få 

sine ansatte i jobb så snart som mulig for å planlegge faste og nye arrangementer for 2021, men har ikke midler 

for å kunne gjøre dette. Søknadssummen inneholder arbeidsgiveravgift og feriepenger.

Har du/dere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket: Ja
Skattedirektoratet, avslag

Kulturdepartementet, avslag

Mottatt bagatellmessig støtte de tre siste regnskapsårene: Ja
23.11.2017 - Øyer kommune, 10.000,-

14.05.2018 - Regionrådet i Lillehammerregionen, 50.000,- for utarbeidelse av prosjektplan 

"Salgshest"
23.10.2018 - Norsk kulturarv, 30.000,- i støtte for vedlikehold av Fonstadbygget

Begrunnelse for avslaget

Geografi
3440-Øyer

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato


