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Styrsvollen gard - søknad om midler til flerbruksarena
Vedlegg
1 Søknad fra Styrsvollen gard
2 39/9 - søknad om omdisponering av fulldyrket jord til ridebane

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Vedtekter for bruk av kommunalt næringsfond i Oppdal, vedtatt av kommunestyret i sak 105/2019
https://www.oppdal.kommune.no/globalassets/pdfdokumenter/naring/vedtekter-for-naringsfondet-ioppdal_30.09.19.pdf
Saksopplysninger
Styrsvollen gard søker 28.02.2022 om kr. 197 782,- i støtte fra Oppdal Kommune for bygging av en
flerbruksarena på gården for å kunne videreutvikle et allerede godt etablert besøksgårdtilbud, samt
videreutvikle tilbudet om Hesteassisterte Intervensjoner og Hesteassistert terapi.
Grunnet stor økning i antall besøk på gårdsbesøk i sommerhalvåret siste årene samt økende
etterspørsel etter tilbud med Hesteassisterte Intervensjoner og hesteassistert terapi, ønsker
Styrsvollen gard å bygge en egnet flerbruksarena til disse aktivitetene/tjenestene på gården.
Utvalg for bygg- og arealplansaker (BYAR) behandlet og godkjente i medhold av jordlovens
bestemmelser omdisponering av inntil 1,1 dekar fulldyrka jord til ridebane, i møte15.02.2022.
Miljøfaglig vurdering
Framgår av saksutredning i omdisponeringssak 22/11 i BYAR.
Landbruksfaglig vurdering
Framgår av saksutredning i omdisponeringssak 22/11 i BYAR.
Folkehelsevurdering
Framgår av saksutredning i omdisponeringssak 22/11 i BYAR.
Vurdering
Det er utarbeidet budsjett for etableringen basert på innhentet tilbud, og det er utarbeidet
finansieringsplan der det forutsettes at Oppdal kommune betaler 50% av totalsum.

I søknaden vises det til vedtatt Næringsplan for Oppdal 2019-2030 der Oppdal som
opplevelsesdestinasjon en av de store satsingsområdene. Søker mener at de med det nye tiltaket
bidrar med verdifulle tjenester som både tilreisende og fastboende drar stor nytte av.
Kommunedirektøren er enig i at Styrsvollen gard har bidratt positivt til utvikling av Oppdal som helårs
opplevelsesdestinasjon, og komplementerer Oppdals aktivitetstilbud.
I arbeidet med Næringsplanen er det vurdert hvilke tiltak kommunen bør prioritere i årene fremover for
å sikre sysselsetting, nyetablering og vekst. Oppdals næringsliv utvikles i hovedsak av virksomhetene
selv, mens kommunen skal stimulere og tilrettelegge for næringsutvikling og vekst via politisk og
administrativt arbeid.
Kommunens viktigste rolle er å legge til rette for næringsutvikling via å sikre og avklare rammer for
arealbruken og forøvrig klargjøring av arealer gjennom prioriteringer innenfor kommunes plansystem
forøvrig.
Næringsfondet i Oppdal kommune
Søker peker på Næringsfondet i sin søknad. Næringsfondet skal etter vedtatt formålsparagraf
anvendes til næringsutvikling via finansiering av tiltak som fremmer næringslivet og trygger
arbeidsplasser og bosettingen i Oppdal kommune. Innenfor denne rammen kan fondet også benyttes
til kommunale utviklingstiltak.
Hovedformålet med fondet er å stimulere til etablering av ny næringsvirksomhet samt videreutvikling av
eksisterende bedrifter. Ingen har krav på støtte fra næringsfondet.
Kommunedirektøren mener det omsøkte tiltaket ved Styrsvollen gard er et positivt bidrag til Oppdal
som destinasjon. Kommunen har ved BYAR sin godkjenning av omdisponering av fulldyrka jord,
tilrettelagt for arealbruken som omsøkt. Spørsmålet blir videre om tiltaket i tillegg skal tilgodesees med
økonomisk tilskudd fra Oppdal kommune. Kommunedirektøren viser til føringer i Næringsplanen og til
gjeldende vedtekter for Næringsfondet vedr. hvordan og hvilke prosjekter som bør støttes, og tilrår at
søknaden om støtte ikke imøtekommes.
Dersom formannskapet skulle ønske å imøtekomme søknaden helt eller delvis ved bruk av
næringsfondsmidler, må saken avklares i kommunestyret for evt. bruk av selve fondskapitalen.
Budsjettert avkastning for 2022 i hovedsak er disponert i vedtatt driftsbudsjett for 2022. Disponering av
fondskapitalen ligger etter vedtektene utenfor formannskapets avgjørelsesmyndighet.
Kommunedirektørens tilråding
Søknad fra Styrsvollen gard om økonomisk støtte til ridebane/flerbruksarena imøtekommes ikke.

