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SAK 20/10 SØKNAD OM TILSKOT, GARDNOS METEORITTKRTATER 
 
Saksopplysning 
Nes kommune søkjer i brev (vedlegg 1) til Buskerud fylkeskommune, dat. 19.2.2010 om 
midlar til forprosjekt for Gardnos meterorittkrater. 
I brev dat. 25.2.2010 (vedlegg 2) søkjer Nes kommune om midlar til nye informasjonstiltak 
og oppusting av infrastrukturtiltak ved Gardnos meterorittkrater. 
 
Søknad forprosjekt for Gardnos meterorittkrater. 
Gardnos Meteorittkrater er i dag organisert som eit aksjeselskap som Nes kommune eig. 
Ei gruppe sett ned av Nes kommune har vurdert  moglegheitene for å vidareutvikle Gardnos 
Meteorittkrater  i det som har arbeidstittelen Gardnos Meteorittsenter. For å teste ideane og 
avklare ambisjonsnivået for eit framtidig Gardnos Meteorittsenter ynskjer Nes kommune å 
gjennomføre eit forprosjekt. 
 
Forprosjektet er delt i 2 fasar: 
1. Arbeidsseminar med dei viktigaste interessentane for å avklare forretningsidè og 

prioriteringar av innhald. 
2. Analyse av besøkspotensialet basert på føringar frå arbeidsseminaret. 
 
Basert på m.a. forprosjektet vil prosjekteigar/oppdragsgjevar gjera vedtak om vidare arbeid. 
 
Forprosjektet er rekna til: 
• Arbeidsseminar                                    kr. 51.250 
• Analyse av besøk- og inntektspotensialet (6 dagsverk)                        ”    63.125 
Sum                     kr.114.375 
           
Forslag til finansieringsplan 
• Tilskot fra Buskerud fylkeskommune  (50%)                                       kr. 57.188 
• Tilskot Regionrådet for Hallingdal (regionalt næringsfond) 25%         ”   28.594 
• Tilskot Nes kommune/privat næringsliv                                               ”   28.593 
Sum                   kr.114.375 
 
 
Søknad om midlar til nye informasjonstiltak og oppusting av infrastrukturtiltak ved Gardnos 
meterorittkrater. 
Det blir søkt om midlar til:  
• Opprusting og rydding av stiar                                                         kr. 42.000 
• Informasjon, (nye skilt og skiltstativ )                                             ”    82.750 
• Hinderløype for barn ved, plaskedam og gapahuk                 ”   27.300 
• Vedlikehald/oppgradering av uteområda ved infosenter, 
       p.plass, billettbu og steinslipebu                                                      ”    27.780 
Sum                    kr.179.830 
         
Forslag til finansieringsplan 
• Tilskot Buskerud fylkeskommune (50 %)                                      kr.  90.000 
• Tilskot Regionrådet for Hallingdal (regionalt næringsfond)      ”     25.000 
• Nes kommune/dugnadsarbeide/ tilskudd kommunalt næringsfond ”     64.830 
Sum            kr.179.830 
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Vurdering         
I 2004 vart det løyvd kr. 500.000 til Gardnos av regionale utviklingsmidlar for Hallingdal.  
Midlane skulle nyttast i samband med info-senteret på Gardnos.  
I 2005 vart det løyvd kr. 170.000 frå BTV-rådet. Midlane skulle nyttast til marknadsføring og 
utstillingar. 
 
Meteorittkrateret i Gardnos er ein spesiell og internasjonal attraksjon. Det har likevel synt seg 
vanskeleg å få tilfredsstillande besøkstal og økonomi i tiltaket. 
Dagleg leiar trur det er heilt rett og viktig å gjennomføre eit prosjekt for å få vurdert  
ideane i samband Gardnos Meteorittsenter. Av ein total kostnad på kr. 114.375 blir det søkt 
om dekning av 25% av kostnadane frå Regionrådet for Hallingdal. I tillegg blir det økt om 
50% frå Buskerud fylkeskommune, medan 25% av kostnadane skal dekkjast av Nes 
kommune/privat næringsliv. Dagleg leiar er nok av ei formeining at Nes kommune/privat 
næringsliv burde teke ein større del av kostnadane, men vil likevel rå til at det blir løyvd  
25% av kostnadane, innanfor ei total kostnadsramme på kr. kr.114.375. 
Utgangspunktet for dette er at Gardnos er ein attraksjon som heile Hallingdal har og vil kunne 
få endå større nytte av. 
 
Søknad om midlar til fysiske informasjonstiltak og oppusting av infrastruktur  
er type investeringar som det ikkje har vore vanleg å gje tilskot til. 
Når det i sin tid vart gjeve tilskot til investering av info-senteret på Gardnos, var dette på sida  
av det som hadde vore praksis for bruk av partnarskapsmidlar.  
 
 
Forslag til vedtak 
1. Regionrådet for Hallingdal løyver til Nes kommune 25% av kostnadane  til forprosjekt 

Gardnos meterorittkrater, innanfor ei tilskotsramme på kr. 28.594. 
Midlane blir teke frå posten Strategisk plan for Hallingdal. 

2. Regionrådet for Hallingdal gir avslag på søknad frå Nes kommune (dat. 25.2.2010), om 
midlar til nye informasjonstiltak og oppusting av infrastrukturtiltak ved Gardnos 
meterorittkrater. 

 
 
Ål 13.03.2010 
 
 
Knut Arne Gurigard 
Dagleg leiar 
 
 
Vedlegg 
1. Søknad frå Nes kommune, dat. 19.2.2010, om midlar til forprosjekt for Gardnos 

meterorittkrater. 
2. Søknad frå Nes kommune, dat. 25.2.2010, om midlar til nye informasjonstiltak og 

oppusting av infrastrukturtiltak ved Gardnos meterorittkrater. 
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Buskerud Fylkeskommune 
Utviklingsavdelingen 
 
 
 
 
 
                                                                                                Nesbyen,19.2.2010 
 
 
 
 
 
GARDNOS METEORITTKRATER – SØKNAD OM MIDLER TIL FORPROSJEKT 
 
 
Organisering/eierforhold 
Gardnos Meteorittkrater er i dag organisert som et aksjeselskap heleid av Nes kommune. 
Det vurderes å omdanne selskapet til en stiftelse. 
 
Bakgrunn 
Krateret har hatt stor internasjonal interesse innenfor forskningskretser og et utenlandsk 
publikum. Krateret har vært åpent for besøkende om sommeren og det har vært drevet som en 
attraksjon uten at det økonomisk har gått rundt. Samlet besøk pr. sommer er ca. 8000. 
 
Arbeidsgruppe 
 En gruppe nedsatt av Nes kommune   har vurdert  mulighetene for å videreutvikle 
attraksjonen  gjennom investeringer i det som har arbeidstittelen Gardnos Meteorittsenter. For 
å teste ideene og å avklare forretningsidèen og ambisjonsnivået for et fremtidig Gardnos 
Meteorittsenter ønsker vi å gjennomføre et  
 
Forprosjekt 
Vi har vært i kontakt med  Rolf E. Akselsen fra firmaet Kaizen AS i Bergen, som har sagt seg 
villig til å stå som prosjektleder under gjennomføringen av forprosjeket sammen med Stein 
Storstul (enkeltmannsforetak) fra Steinkjer. 
Sammen har de bred erfaring og kunnskap om denne type problemstillinger. 
 
Gjennomføring av forprosjektet 
Gjennomføring av forprosjektet deles i følgende 2 faser: 
 

1. Arbeidsseminar over 1 dag med de viktigste interessentene for å avklare 
forretningsidè og prioriteringer av innhold. 

 
       2.         Analyse av besøkspotensialet basert på føringer fra arbeidsseminaret. 
 
Dette betyr at en gjennom disse to fasene skal skape et beslutningsgrunnlag for om en skal 
arbeide videre med å realisere en attraksjon dersom det er sannsynliggjort at det kan ha 
potensial for suksess. 
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Arbeidsseminaret 
Dagens forretningsidè er meget omfattende  og omfatter nesten alt. Det kan hende at dette er 
riktig, men erfaring tilsier at det er behov for en grundig gjennomgang av denne. Seminaret 
vil da få følgende tema på dagsorden: 
- Bred eller spiss satsing – muligheter og begrensninger 
- Suksesskriterier for en attraksjon 
- Hva betyr dette for prosjektgjennomføringen mht. prioritering av innhold, mål og 

strategier? 
 
Det utarbeides et referat fra dette arbeidsseminaret. Her legges det inn et beslutningspunkt om 
man skal fortsette prosessen. Dersom ja går man videre til neste punkt.  
 
Analyse av besøkspotensialet 
Basert på resultatet fra arbeidsseminaret – dvs. Gardnos Meteorittsenter sin forretningsidè- 
utarbeides en analyse av besøkspotensialet under ulike vurderinger av attraksjonsverdien. 
Dette besøkspotensialet skal indikere et inntektspotensial som danner utgangspunkt for en 
kalkyle for hva som kan forrentes av investeringer under ulike finansieringsalternativ. 
Besøkspotensialet beregnes ut fra data om gjennomgangstrafikk, lokal og regional befolkning, 
antall kommersielle gjestedøgn og bruken av private hytter i regionen. Dette gir rammer for 
hva som kan investeres og dermed føringer for omfang og innhold under ulike finansierings- 
løsninger. 
 
Basert på resultatene, som er et beslutningsgrunnlag, treffer prosjekteier/oppdragsgiver 
vedtak om videre arbeid innen de finansieringsrammer de mener er mulig å få på plass.  
Dersom en skulle konkludere med at en ønsker å gå videre  eller ikke er resultatet fr denne 
potensialanalysen en viktig dokumentasjon. 
 
 
 
Kostnadsoverslag 
Vi har mottatt tilbud på gjennomføring av forprosjektet: 
-Arbeidsseminaret (4 dagsverk inkl.reiser/opphold)                                     kr. 51.250,- 
-Analyse av besøks-og inntektspotensialet (6 dagsverk)                               ”   63.125,- 
 
                                                                                                                       kr.114.375,- 
          ========= 
 
Gardnos Meteorittkrater. 
 
Finansieringsplan: 
Tilskudd fra Buskerud fylkeskommune  (50%)                                            kr. 57.188,- 
         ”          Regionrådet for Hallingdal (regionalt næringsfond) 25%        ”   28.594,- 
         ”           Nes kommune/privat næringsliv                                              ”   28.593,- 
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Planforankring: 
Reiselivet er prioritert i regional planstrategi 
 
Under henvisning til foranstående  søkes  med dette  Buskerud Fylkeskommune om tilskudd 
stort 
 
kr. 57.188,-- 
 
som delvis dekning av kostnader til gjennomføring av forprosjekt videreutvikling av Gardnos 
Meteorittkrater. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Gardnos Meteorittkrater 
 
 
Oddbjørn Bergene 
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       Nesbyen, 25.2.10. 
 
 
 
GARDNOS METEORITTKRATER – SØKNAD OM MIDLER TIL NYE 
INFORMASJONSTILTAK ,OPPRUSTING INFRASTRUKTUR M.M. 
 
 
Organisering/eierforhold 
Gardnos Meteorittkrater er i dag organisert som et aksjeselskap heleid av Nes kommune. 
Det vurderes å omdanne selskapet til en stiftelse. 
 
Krateret har hatt åpent for publikum i sommermånedene juli/september. Antall betalende 
besøkende pr. sommer  er ca.8000 . Det er kjent at det også er en god del besøkende utenom 
åpningstid/sesong. 
 
Det blir organisert guidede turer på merkede stier i deler av kraterområdet. Turene har sitt 
utgangspunkt fra informasjonssenteret hvor der også er parkerings-/rasteplass for de 
besøkende. 
 
Stiene ,som delvis går i myrlendt terreng, er nå delvis mye nedslitt og  vanskelige å ferdes i. 
Det er derfor  ønskelig å legge subbus på deler av disse samt rydde kratt og busker langs 
kantene. 
 
Informasjonstavlene begynner å bli solbleket og delvis vanskelig å lese, og en ønsker å skifte 
ut disse samt sette opp 7 nye skiltstativ  for bedre informasjonen langs stiene. 
 
For å ha et et bedre aktivitetstilbud til barna ønsker en å anlegge en hinderløype ved 
rasteplassen (P.plassen) samt en gapahuk og plaskedam ved Garnåselva som renner gjennom 
området. 
 
Det er også nødvendig å oppgradere utomhusområdene ved infosenter, billettbu og 
steinslipebu da dette også begynner å bli nedslitt. 
 
Kostnadsoverslag for tiltakene: 
Opprusting og rydding av stier                                                        kr. 42.000,- 
Informasjon, (nye skilt og skiltstativ )                                             ”   82.750,- 
Hinderløype for barn ved P.plass, plaskedam og gapahuk               ”  27.300,- 
Vedlikehold/oppgradering av utomhusområdene ved infosenter, 
P.plass, billettbu og steinslipebu                                                      ”   27.780,- 
Sum                  kr.179.830,- 
                  ========= 
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Driften har ikke gitt overskudd som kan benyttes til finansiering av disse tiltakene. 
En kommunalt nedsatt gruppe, som vurderer meteorittkraterets framtid, mener det er viktig 
for renomèet og besøkstallet at bygningsmessige anlegg m/omkringliggende arealer, 
informasjon og infrastruktur fremstår som godt vedlikeholdte og innbydende. 
Gruppa jobber derfor mot lag/organisasjoner og andre som brenner for Gardnos for å få utført 
arbeidene på dugnad. Innkjøp av materialer  må imidlertid finansieres på annet vis. Og en har 
kommet frem til følgende  
 
Finansieringsplan: 
- tilskudd fra Buskerud fylkeskommune (50 %)                                kr.  90.000,- 
-        ”           Regionrådet for Hallingdal (regionalt næringsfond)    ”     25.000,- 
- Bruk av uteseksjonen i Nes kommune/dugnadsarbeide/ tilskudd 
   fra kommunalt næringsfond                                                             ”    64.830,- 
                                                                                                            kr.179.830,- 
                                  ========= 
 
Planforankring: 
Reiselivet er prioritert i regional planstrategi. 
 
Under henvisning til foranstående søkes Buskerud fylkeskommune om tilskudd 
 
kr.90.000,- 
 
og Regionrådet for Hallingdal om tilskudd 
 
kr.25.000,- 
 
som delvis finansiering av informasjonstiltak og opprusting av infrastruktur i Gardnos 
Meteorittkrater. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Gardnos Meteorittkrater 
 
 
Oddbjørn Bergene 
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