
 
 

 
 

 

 
   

Saksframlegg 
 

 
Ark.: 223 Lnr.: 7128/22 Arkivsaksnr.: 22/309-4 
 
Saksbehandler: Dag Vågsnes 
 
SØKNAD OM STØTTE FRÅ NÆRINGSFONDET TIL ETABLERING AV MARKEDSHAGE  
 
Vedlegg:  
Søknad fra Signe Kolrud av 30.03.2022 om tilskudd fra næringsfondet 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
Signe Kolrud søker om et tilskudd på kr. 49.407,- fra næringsfondet til etablering av 
markedshage. Kommunedirektøren vurderer etableringen som positiv og tilrår at det ytes 
et tilskudd på kr. 35.000,- fra næringsfondet i tråd med retningslinjene.  

 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Signe Kolrud (913854306) søker om et tilskudd på kr. 49.407,- til etablering av markedshage. 
Av prosjektbudsjettet fremgår det at kostnadene for anskaffelser av utstyr er totalt i 
underkant av kr. 159.000,-. Av dette utgjør anskaffelseskost i underkant av kr. 117.000,-. Det 
er videre budsjettert med bedriftsutviklingskostnader på i overkant av kr. 41.000,-. Av dette 
utgjør anskaffelseskost i underkant av kr. 10.000,-. 

Det foreligger en plan for kompetanseutvikling innen konseptet samt for omsetning av 
produktene gjennom Reko-ringen til å begynne med og i form av abonnementsordninger 
over tid. 

Fra næringsfondet kan det i henhold til retningslinjene ytes tilskudd til investeringer i 
produksjonslokaler og utstyr på inntil 25 prosent av anskaffelseskostnadene normalt 
avgrenset til kr. 150.000,-. Til bedriftsutvikling kan det ytes tilskudd på inntil 50 prosent av 
anskaffelseskostnadene. For dette prosjektet vil det si kr. 29.250,- til lokaler og utstyr og kr. 
5.000,- til bedriftsutvikling. 

VURDERING: 
Kommunedirektørens vurdering er at prosjektet møter ambisjonene både i landbruksplan 
for Lillehammer-regionen og strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen. 



  
 
 

  
 
 

 

 
Omsetningen av lokalt produsert mat direkte til forbruker er et marked i rask utvikling og 
etableringen treffer denne trenden meget godt. 

Kommunedirektøren tilrår derfor at det ytes et tilskudd på i sum kr. 35.000,- til etableringen 
i tråd med retningslinjene for næringsfondet i Gausdal. 

Konseptet er sesongbasert og søker har administrativt fått godkjenning til å gå i gang med 
prosjektet. Godkjenningen legger ikke føringer på vurderingen av saken. 

Før behandlingen av saken gjenstår kr. 479.000,- av årets ramme avsatt fra næringsfondet til 
prosjektstøtte.  

 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Signe Kolrud ytes på de vilkår som fremgår av retningslinjene for næringsfondet i Gausdal, 
kr. 35.000,- til etablering av markedshage. 

Arbeidsfristen for prosjektet settes til 31.12.2023. 


