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SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET 
SØKER: ØYER TURSKILØYPER  
 
 

 
Vedlegg:  
Ingen 
 
Andre saksdokument (ikke vedlagt):  
Søknad 
 
Sammendrag: 
Dette er et fellestiltak for næringslivet. Løyper er viktig infrastruktur. Øyer kommune får 
ofte kritikk for ikke å gi nok penger til løypekjøring. Rådmannen anbefaler derfor at 
søknaden anbefales innvilget med kr. 100.000,-. 
 
Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 
Øyer Turskiløyper har de siste to årene hatt en prøveordning med en maskin med base på 
Holmsetra. I 2016 leide de maskin fra Spidsbergseter og i 2017 har de leid maskin av Antra 
AS som er maskinimportøren. Denne maskinen har de leid i to år med kjøpsrett. Det dreier 
seg om en to år gammel Pisten Bully 100 med nypris ca 1,7 mill. Øyer Turskiløyper ønsker 
nå å etablere en fast ordning med base nord i fjellet. 
 
Fakta: 
Sist vinter har denne maskinen kjørt ca 600 timer nord i fjellet. Direkte driftskostnader 
forbundet med diesel og sjåfør utgjør i overkant av kr 300.000, det er vanskelig å forsvare 
dette ut fra en økonomisk betraktning. I tillegg kjøres Troll – løypa som regnes som en 
regional turistrute som har betydning for reiselivet i Gudbrandsdalen, men som også har 
stor lokal betydning. 
 
Vurdering: 
Gode løyper i hele Øyerfjellet er viktig for reiselivet og innbyggerne, regionens renommé og 
fortrinn som vinterdestinasjon baserer seg mye på dette. Kontinuerlig utvikling av 
løypekvaliteten er derfor viktig. Det ble gitt et tilsvarende tilskudd til maskin på 
Musdalsæter. Tilskuddet er ihht Retningslinjer for næringsfond med statlig påfyll punkt 5B. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 



1. Øyer kommune støtter Øyer Turskiløyper med et tilskudd på kr 100.000 fra 
næringsfond med statlig påfyll, til omsøkt prosjekt. Tilskuddet kan ikke overstige 50 % 
av prosjektets utgifter.  

 
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. 
 
 
 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Rådmann 


