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Bevilgning av midler til arkeologiske registreringer på kommunens 
friområde Ulsnestangen i Røykenvik og driftstilskudd til Operafest 
Røykenvik AS 2019 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret bevilger kr. 100.000 til Operafest Røykenvik AS for 2019. Tilskuddet finansieres ved 
bruk av disposisjonsfond og belastes 1940 8300 8801/2569905 og overføres til 1470 – 5300 – 3770.  
Kommunestyret bevilger inntil kr. 150.000 til registrering og nødvendig sikring av arkeologiske 
fornminner på kommunens friområde i Røykenvik. Kostnadene dekkes ved bruk av disposisjonsfond, 
og belastes 1940 8300 8801/2569905 og overføres til 1270 – 5500  3650. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
Søknad fra Operafest Røykenvik AS m/vedlegg datert 4. februar 2019   JA 
 
E-post fra Oppland fylkeskommune v/ Irene Skauen Sandodden datert 11. mars 2019 
vedr. behov for å avklare forholdet til automatisk fredede kulturminner   JA 
 
           
 
Søknad om støtte til operafest Røykenvik 2018 (sak 18/00768-2)    JA 
 
 

Oppsummering 
Kommunen eier friområdet Ulsnestangen i Røykenvik som først og fremst benyttes til rekreasjon 
for allmenheten, men også til større arrangementer i kommunal eller andres regi, eksempelvis 
Operafest Røykenvik i regi av det ideelle aksjeselskapet Operafest Røykenvik AS.  I forbindelse med 
årets Operafest Røykenvik har kommunen søkt Oppland Fylkeskommune om dispensasjon fra 
gjeldende kommunedelplan for perioden 2019-2021. Oppland fylkeskommune vil i den forbindelse 
gjøre arkeologiske registreringer og evt. sikring av fornminner på friområdet. Oppland 
fylkeskommune har foreløpig bare et grovt anslag på kostnadene og har anslått disse til inntil 
150.000, men antyder samtidig at kostnadene kan bli betydelig lavere. Oppland fylkeskommune 
presiserer også at evt. funn ikke vil bety at området ikke kan brukes som friområde eller til å 
arrangere Operafest Røykenvik. Det betyr at det må finnes fornuftige løsninger som sikrer at 
funnene ikke skades. Arbeidene gjennomføres så snart snø og tele forsvinner, mao. våren 2019.  

Saksgang Møtedato 
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Operafest Røykenvik AS søker om støtte fra Gran kommune som vertskommune for Operafest 
Røykenvik og ber om kr. 100.000. i støtte til planlegging og gjennomføring av årets festival. 
Nabokommunene Lunner og Jevnaker søkes også om støtte, men da med mindre beløp.  
 
Rådmannen innstiller på å bevilge kr. 100.000 til Operafest Røykenvik AS til planlegging og 
gjennomføring av årets arrangement av Operafest Røykenvik (2019), og ytterligere inntil kr. 
150.000 til registrering og nødvendig sikring av arkeologiske fornminner på friområdet i Røykenvik 
våren 2019.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Operafest Røykenvik ble arrangert for første gang i 2018, med et festivalprogram over 4 dager, 7. – 
10. juni. Festivalen beskrives som en suksess på alle måter, både kunstnerisk, organisatorisk, 
økonomisk og publikumsmessig. Gran kommune bidro også økonomisk i 2018. Dels ved å kjøpe 
billetter for kr. 50.000, dels ved å gi et direkte tilskudd til planlegging og gjennomføring av 
arrangementet med kr. 100.000.  
 
Operafest Røykenvik AS ber i år om tilskudd fra Gran kommune til planlegging og gjennomføring av 
festivalen med kr. 100.000. Det ble i forbindelse med fjorårets søknad avklart at kommunen kunne gi 
tilskudd til Operafest Røykenvik AS (ideelt aksjeselskap) og at det ikke er noe til hinder for å innvilge 
de omsøkte kr. 100.000  i forhold til EØS regler og konkurransemessige forhold. Rådmannens 
vurdering er at det ikke har skjedd endringer som tilsier at vurderingen vil være en annen nå og viser 
derfor til saksfremlegget i sak 18/00768 (vedlagt). 
 
Driftsbudsjettet for 2019 har en kostnadsside på kr. 4,7 millioner som balanseres mot inntekter fra 
direkte salg av billetter/bevertning (kr. 1 950 000), tilskudd fra kommuner, Oppland Fylkeskommune, 
Sparebankstiftelser, Dextra Musica , gaveforsterkningsordningen mm (kr. 2.450 000), samt overføring 
driftsmidler 2018 (300.000).  
 
Operafest Røykenvik AS har ambisjoner og har kommet for å bli og rådmannen ser dette som ett av 
flere viktige arrangementer som er med på å løfte Hadeland til å bli attraktivt sted å bo og besøke. 
Operafest Røykenvik AS har også i år et ambisiøst og rikholdig program med innslag på så vel 
nasjonalt som internasjonalt nivå. I tillegg legges det opp til et talentprogram og utstrakt samarbeid 
med lokale aktører innenfor kulturlivet, næringsliv/reiseliv og frivilligheten. Dette er med andre ord 
et arrangement som engasjerer hele Hadeland og er svært positivt. Rådmannen ser det som helt 
naturlig at kommunen som vertskommune, i tillegg til å stille arealer og nødvendige ressurspersoner 
til disposisjon, også gir et direkte økonomisk tilskudd som er med på å sikre det økonomiske 
fundamentet for planlegging og gjennomføring av festivaldagene.   
 
Oppland fylkeskommunes behandling av søknaden fra Gran kommune om dispensasjon fra gjeldende 
kommunedelplan i 3 år (2019-2021), har sammenheng med Operafest Røykenviks ønske om fortsatt å 
kunne bruke kommunens friluftsområde i Røykenvik til festivalomådetmen er ikke begrenset til dette. 
Behovet for arkeologiske undersøkelser og registreringer er også begrunnet i at det aktuelle området 
utenom festivaltiden benyttes som frilufts- og rekreasjonsområdet for allmenheten.  Gitt Røykenviks 
historie, er det potensial for fornminner som ikke er kjent eller synlig over markoverflaten på det 
aktuelle friluftsområdet. 
Gitt kommunens ansvar som eier og forvalter/bruker av grunnen, mener rådmannen det er rimelig at 
hele kostnaden ved de arkeologiske registreringene og nødvendige sikringsarbeider bæres av 
kommunen.  Man kunne mao vurdert om deler av kostnaden burde dekkes av Operafest Røykenvik 
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AS som tiltakshaver i tilknytning til den konkrete bruken av friluftsområdet som festivalområdet.  
Hvor stor del av kostnaden som i så fall burde dekkes av Operafest Røykenvik AS er vanskelig å 
vurdere gitt at det ikke foreligger en langsiktig avtale om bruk av området med Operafest Røykenvik 
AS. Rådmannens syn er i sum at Gran kommune har en selvstendig interesse av å få registrert og 
sikret fornminner på friluftsområdet både med tanke på dagens og fremtidig bruk av området og at 
kostnaden derfor dekkes av Gran kommune i sin helhet innenfor de foreslåtte kostnadsrammer.  
 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommunelov og regnskapsforskrifter 
Lov om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeisk økonomiske 
samarbeidsområde /(EØS) m.v. (EØS-loven) 
Lov om kulturminner 
Plan og bygningsloven kap 19 
Naturmangfoldsloven med tilhørende forskrift Røykenvika fuglefredningsområde, Gran kommune, 
Oppland 
 
Eksisterende planer 
Kommuneplanens arealdel (KPA) for Gran kommune, byggeforbud langs vann og vassdrag  
Reguleringsplan for Ulsnestangen vedtatt den 08.06.1989 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen 
 
Økonomi 
Hvis kommunestyret velger å gi midler til formålet som foreslått av rådmannen, må det finansieres 
ved omdisponering fra gjeldende virksomhetsbudsjetter eller ved bruk av disposisjonsfond. 
 
Bemanning 
Ingen. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet NEI 
Eldrerådet NEI 
Rådet for funksjonshemmede NEI 
Andre råd eller utvalg NEI 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Operafest Røykenvik AS har ambisjoner om å gjøre festivalen til et årlig arrangement og er godt i 
gang med å lykkes med det gjennom at det nå er andre året arrangementet gjennomføres. 
Rådmannen mener det er riktig og viktig at kommunen bidrar til at ambisjonene nås, til glede for hele 
kommunen, Hadeland som region og både fastboende og tilreisende. Bidraget til Operafest 
Røykenvik AS er relativt beskjedent. Dekning av kostnadene til arkeologiske undersøkelser anses 
nødvendige for å sikre at kommunen både nå og i fremtiden får en god utnyttelse av friluftsområdet 
både i egen og andres regi.  
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Kommunestyret kan velge å avslå søknaden om støtte til Operafest Røykenvik AS med kr. 100.000 og 
derved forutsette at nødvendig finansiering ordnes på annen måte. 
 
Kommunestyret kan også pålegge Operafest Røykenvik AS v/ ansvarlig søker Rune Kjensberg AS å 
dekke deler av faktiske kostnader knyttet til registrering og nødvendig sikring av fornminner på 
kommunens friareal i Røykenvik, i f m søknad om bruk av festivalområdet til årets arrangement og 
2020-2021.  
 
Rådmannen er av den oppfatning at Operafest Røykenvik AS ikke kan pålegges å dekke hele 
kostnaden all den tid Oppland fylkeskommune begrunner behovet med den planlagte festivalen over 
3 år samt kommunens egen bruk av friområdet. Rådmannen har ikke vurdert hvor stor andel av 
kostnaden det ved en kostnadsdeling vil være rimelig å henføre til henholdsvis Gran kommune som 
eier og forvalter av arealet og Operafest Røykenvik AS som bruker av arealet for en begrenset 
periode i juni i perioden 2019-2021.  
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen, utover sedvanlig melding om vedtak til søker 
 
 

 
Dato: 19. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


