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SAMMENDRAG: 
NMK Sør-Gudbrandsdal søker Gausdal kommune om støtte til bygging og drift av 
motocrossbane på Korsåsen mellom Saksumdal og Lillehammer. Anlegget er planlagt 
som et regionalt motorsportanlegg, og motocrossbanen anses viktig å få på plass først, 
siden eksisterende anlegg i Hovemoen blir nedlagt i forbindelse med framføring av ny 
E6. Strategien for øvrig er å bygge ut de mest inntektsgivende deler av anlegget først. 
 
Kommunedirektøren foreslår at søknaden avslås på bakgrunn av kommunens 
anstrengte økonomi, og det faktum at Gausdal idrettsråd prioriterer andre anlegg foran 
den omsøkte motocrossbanen på Korsåsen.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Norsk Motor Klubb Sør-Gudbrandsdal (NMK Sør-Gudbrandsdal) ble stiftet i 1952 og er en 
av Norges største motorklubber. Klubben har i alle år rekruttert medlemmer fra kommunene 
Gausdal, Øyer, Ringsaker og Lillehammer.  
 
Hovedaktiviteten i klubben målt i antall brukere er motocross. Motocrossen har hatt tilhold i 
Hovemoen i over 50 år, men har mottatt oppsigelsesbrev fra Veidekke Industri AS fra 
våren/sommeren 2020, da selskapet har behov for området i forbindelse med utbygging av ny 
E6 forbi Lillehammer.  
 
I 2007 fikk NMK Sør-Gudbrandsdal regulert, i en privat reguleringsplan, et område på 360 
dekar på Korsåsen mellom Saksumdal og Lillehammer for å bygge et bilsport- og 



  
 
 

  
 
 

 

motorsportanlegg. Samtidig fikk Lillehammer Skytterlag regulert et tilgrensende område, i en 
tilsvarende prosess.  
 
Hele motorsport-anlegget ble forhåndsgodkjent av Kulturdepartementet i 2012. Denne 
godkjenningen er fornyet og fortsatt aktuell.  
 
I 2018 ferdigstilte NMK Sør-Gudbrandsdal, i samarbeid med Lillehammer Skytterlag, 1,8 km 
vei inn til det regulerte området. Det har i 2019 vært arbeidet med å få på plass strøm inn i 
området. 
 
Tanken var fram til 2018 å leie det aktuelle området. NMK Sør-Gudbrandsdal etablerte da, 
med bistand fra Lillehammer Idrettsråd, kontakt med Lillehammer kommune, som i 
formannskapsmøte 13. november 2018 vedtok følgende:  

1. Lillehammer kommune erverver grunn på totalt ca. 360 daa regulert til idrettsformål- 
Motorsportanlegg på Korsåsen på de vilkår som framgår av intensjonsavtalen mellom 
grunneierne og NMK SGD.  

2. Kjøp av grunn på ca. kr. 3 600 000,-, med tillegg for omkostninger på ca. kr.250 000-, dekkes 
innenfor vedtatt låneramme 2018 ved en omdisponering av investeringsmidler innenfor 
Tjenesteområde Eiendom.  

3. Det utarbeides en bruksavtale for disponering av grunn mellom Lillehammer kommune og 
NMK Sør-Gudbrandsdal hvor grunn til ordinær lokal aktivitet stilles vederlagsfritt til 
disposisjon. Det må påregnes leie for grunn ved gjennomføring av nasjonale og 
internasjonale arrangement.  

4. Bruksavtalen med en varighet på minimum 30 år skal forutsette at NMK Sør-Gudbrandsdal 
selv dekker alle kostnader som påløper for utbygging av anlegg, drift og vedlikehold av disse.  

 
 
Motocrossbanen utgjør første byggetrinn i et regionalt motorsportanlegg på Korsåsen. 
Anlegget består av mange forskjellige elementer som ikke kan bygges samtidig. Noen 
elementer er ikke spillemiddelberettiget, mens mange andre er det. Anlegget må sees på i en 
helhet fordi noen av elementene er felleselementer for alle andre deler av anlegget. Dette er i 
hovedsak depot, klubbhus og parkering. Det vises til vedlagte prosjektbeskrivelse for 
nærmere detaljer. 
 
Finansieringen av anlegget baserer seg på tre grunnelementer:  

- Spillemidler pr. søknadselement  
- Dugnader  
- Egenkapital og lån  

 
Regionale/interkommunale idrettsanlegg kan få et tillegg på 30 % av ordinært 
tilskudd/spillemidler forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:  
 

1. Anlegget er et større, kostnadskrevende anlegg, f.eks. svømmeanlegg eller idrettshall.  
2. Det er inngått bindende skriftlig avtale mellom to eller flere kommuner vedrørende 

investering og drift. Avtalen må inneholde følgende elementer:  
a. Hver deltagende kommune skyter inn minimum 5 % av anleggets godkjente 

kostnad i investeringstilskudd. Kommunenes tilskudd må dokumenteres. 



  
 
 

  
 
 

 

b. Enten at hver deltagende kommune skyter inn minimum 5 % av anleggets faktiske 
driftskostnader i årlige driftstilskudd i 20 år. Driftstilskuddet kan ikke begrenses til 
et nominelt beløp gjennom 20-årsperioden.  
Eller at hver deltagende kommune stiller garanti som dekker minimum 5 % av 
faktiske, årlige driftsunderskudd for anlegget. Den kommunen som står som 
søker/anleggseier, skal stille garanti slik at den dekker hele driftsunderskuddet 
etter fradrag for øvrig deltagende kommune(r)s garantidekning. Garantiene skal 
samlet dekke 100 % av faktiske, årlige driftsunderskudd for anlegget i 20 år. 

Dersom andre enn en kommune står som søker/anleggseier, vil det være et vilkår at 
deltagende kommuner inngår slik bindende skriftlig avtale med anleggseier vedrørende 
investering og drift. 
 
NMK Sør-Gudbrandsdal har i e-post av 10.11.19 og brev av 05.11.19 søkt Gausdal kommune 
om støtte til bygging og drift av motocrossbane på Korsåsen. Det opplyses i søknaden at 
dersom Lillehammer kommune + annen kommune (Gausdal og/eller Øyer) gjør avtale om 
interkommunalt motocrossanlegg så økes spillemiddelsatsen fra 33% til 40% av 
investeringsbehovet. Investeringer og drift vil da utgjøre følgende pr. kommune, jfr. kravene 
foran til spillemiddelsøknader for interkommunale anlegg: 
 

Investering:  
Brutto 4,25 mill. kr, dvs. et bidrag pr kommune på minimum kr. 212.000 kr (5%). 
  
Drift:  
Årlig driftskostnad på kr. 300.000 kr, noe som gir et årlig bidrag pr. kommune på 
minimum kr. 15.000,- NOK (5%). 

 
Forvaltnings-, drift-, vedlikeholds- og utviklingsplanen (FDVU-planen, jfr. vedlegg) viser i 
grove trekk elementer som skal bygges og rekkefølgen på disse, samt mer detaljert 
driftsbudsjett for hver av banene.  
 
NMK Sør-Gudbrandsdal arbeider mot flere kilder (bl.a. Regionalenheten i Oppland 
fylkeskommune og ulike fond) for å øke klubbens egenkapital. Klubben har videre undersøkt 
lånemuligheter i bank, samt at de har søkt Lillehammer kommune om bankgaranti for lån. 
 
 
VURDERING: 
NMK Sør-Gudbrandsdal har over en årrekke lagt ned et omfattende arbeid i planleggingen av 
et regionalt motorsportanlegg på Korsåsen. Det er lagt opp til en trinnvis utbygging for å 
realisere hele anlegget, der nødvendig infrastruktur er prioritert først, og der de mest 
inntektsgivende deler av anlegget følger deretter. Dagens anlegg er under avvikling, og 
etableringen av et nytt anlegg vil være av stor betydning for motorinteresserte i alle aldere i 
kommunene i Lillehammer-regionen. 
 
Gausdal kommune er imidlertid i en svært anstrengt økonomisk situasjon, der det er krevende 
å få budsjettet i balanse både for kommende år og i resten av planperioden. Alle kommunens 
tjenester står overfor en situasjon med reduserte økonomiske rammer. 



  
 
 

  
 
 

 

 
I uttalelsen fra Gausdal idrettsråd framgår det at de også har andre anlegg under planlegging 
og oppføring, og som de gjerne ser at kommunen har midler til å prioritere før det bevilges 
evt. midler til etableringen av Korsåsen Motorsportanlegg. 
 
Kommunedirektøren anbefaler ut fra forannevnte at søknaden fra NMK Sør-Gudbrandsdal om 
støtte til Korsåsen Motorsportanlegg avslås. 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Kommunestyret avslår søknad fra NMK Sør-Gudbrandsdal om støtte til Korsåsen 
Motorsportanlegg. 


