
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 22/1613    
 
 
INVESTERINGSPLAN ØYER KOMMUNE 2023-2026  
 
 
Vedlegg: 
Investeringsplan for Øyer kommune 2023-2026 med beskrivelse av prosjekter 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren legger fram forslag til investeringsplan for Øyer kommune 2023-2026. 
Foreslåtte investeringer er i henhold til kommunens økonomiske handlingsregler om nye 
låneopptak når fireårsperioden ses under ett.   
 
Saksutredning: 
I henhold til kommunens økonomireglement legger kommunedirektøren fram investerings-
plan i forkant av høstens budsjettprosess. Driftsmessige konsekvenser av investeringsplan-
en vil bli innarbeidet i årsbudsjett 2023 og kommende år. 
 
 
Kommunens investeringsbehov i planperioden innbefatter ulike IKT-satsinger, både utvikl-
ingsprosjekter og kjøp av utstyr. Videre er det lagt inn oppgraderingstiltak for kommunale 
bygg, dette omfatter blant annet ENØK-tiltak, energiløsninger, ventilasjon og sprinkelan-
legg.   
 
Bygging av større kommunale boliger ble lagt inn i investeringsplan 2022-2025. Dette er en 
boligtype kommunen har behov for og mangler tilgang til. Investeringen forelås nå delt opp 
i to trinn, der trinn to skyves mot slutten av ny økonomiplanperiode. Tiltaket forutsettes 
delfinansiert med midler fra Husbanken. Det legges i tillegg opp til investeringstiltak av 
kommunale boliger etter at behovet er nærmere definert i boligsosial handlingsplan.   
 
Av nye større tiltak som foreslås i investeringsplanen er tilbygg ved Solvang skole for å eta-
blere spesialrom ut fra elevbehov. Videre foreslås nytt tilbygg ved Øyer arbeidssenter for 
vedproduksjon og malerverksted, da dagens lokaler ikke tilfredsstiller HMS-krav.   
 
Midler til fullføring av boligprosjekt Trodal ligger inne i planen i henhold til KS-sak 104/21.  
Salgsinntekter i Trodal er lagt inn årlig i perioden.  
 
Vann og avløpsinvesteringer i planperioden legges fram på bakgrunn av vurdert behov av 
kapasitetsutvidelse og rehabilitering av anlegg. Det har lenge vært usikkerhet knytta til av-
løpssituasjonen mot Lillehammer renseanlegg. Øyer kommune har nå fått oversendt forslag 
til ny utslippstillatelse fra Statsforvalteren, som legger opp til at Tretten renseanlegg skal 
legges ned innen 31.12.2024. Alt avløp, både fra Øyer og Tretten, skal heretter overføres til 
Lillehammer. Dette medfører at Tretten renseanlegg må nedlegges og bygges om til en 
pumpestasjon med fordrøyning, og at en del av ledningsstrekket og pumpestasjoner langs 



vegen må oppgraderes for å håndtere økte avløpsmengder. Dette er lagt inn i investerings-
planen for de kommende årene. Disse tiltakene medfører økte kapitalkostnader, som skal 
dekkes inn over vann- og avløpsgebyrene, og det varsles gebyrøkning fra 2023.  
 
Det er gjort en vurdering av nivået på startlån i kommunen. Nye låneopptak har over en lengre tids-
periode ligget på 10 millioner årlig. Behovet vurderes som økende, og kommunedirektøren foreslår 
startlån på 20 millioner årlig fra 2023.  
 
Kommunale investeringsmidler til gang- og sykkelveg langs Fv. 2556 Sør-Trettenvegen, som 
ble lagt inn i investeringsplan 2022-2025, er tatt ut, etter at det er avklart at tiltaket ikke 
kan lånefinansieres. Dette er omtalt nærmere i egen sak.  
 
Vurdering: 
Investeringsplan 2023-2026 bygger på gjeldene økonomiplan og handlingsregelen som sier 
at nye låneopptak skal være under 75 % av årlige avdrag (korrigert gjeld). Framlagt plan er 
innenfor handlingsregelen når en ser de fire årene under ett. Planlagt låneopptak i 2023 og 
2024 ligger over handlingsregelen, mens det ligger betydelig under i de to siste årene i peri-
oden.  
 
Alle tiltak er gjennomgått og vurdert i tråd med kommunens investeringsreglement. Det er 
gjort nye vurderinger av kostnadsoverslag fra gjeldende investeringsplan, og foretatt opp-
justeringer ut fra prisvekst. Som følge av usikkerhet rundt prisutvikling, og med tanke på å 
få tak i arbeidskraft og ulike innsatsvarer, vil det likevel kunne forekomme avvik fra kalkyler.  
 
Kommunestyret vedtok i KS-sak 2/22 å utsette behandling av tilbud om dagsturhytte fra 
Innlandet fylkeskommune til behandling av investeringsplanen. Tiltaket er ikke lagt inn i 
framlagt investeringsplan, da det er nødvendig å gjøre ytterligere vurderinger av kostnads-
overslaget i forhold til fundamenteringsarbeidet. Det vil være rom for å ta tiltaket inn i 
investeringsplanen, innenfor handlingsregelen for låneopptak.  
 
Fram mot kommunestyrebehandling av den samla økonomiplan og årsbudsjett 2023 vil det 
kunne bli framlagt justeringer av investeringsplanen ved behov. Budsjettprosess for inter-
kommunale samarbeid gjennomføres i september, her vil det kunne framkomme investeri-
ngsbehov som ikke er kjent enda. 
 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar framlagt investeringsplan for Øyer kommune 2023-2026. 
2. Driftsmessige konsekvenser av investeringsplanen innarbeides i økonomiplan 2023- 
2026 og årsbudsjett 2023. 
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