
Eksempel på nedbetalingsplan strømprosjekt Vangrøftdalen 

Vi har følgende opplysninger om kostnader og finansieringsbehov per 01.02.2021.  

Finansiering per 01.02.2021  

UKL - midler (2018, 2019, 2020) 1 195 500 

Dalsbygda jaktlag SA                    1 800 000 

NØK (framtidige påkoblinger) 1 840 000 

Anleggsbidrag/påkobling (33 stk) 4 040 000 

Miljødepartementet – tiltaksmidler nasjonalparksyret* 1 000 000 

Sum finansiering inkl. UKL-midler i 2020 9 875 500 

Kostnader 12 500 000 

Manglende finansiering per 01.02.2021: 2 624 500 

Finansieringskostnader kommer i tillegg, og framkommer av tabell under  

*Nasjonalparksstyret for Forollhogna har søkt om 1,5 MNOK i tiltaksmidler fra Miljødepartementet. 

Foreløpig (desember 2020) er det gitt lovnad om 1 MNOK til strømprosjektet, midler som må benyttes 

i 2021. 

Det forutsettes en tildeling av UKL-midler til strømprosjektet over flere år. Det er foreslått å 

sette av kr 500 000,- per år til prosjektet. Rask nedbetaling vil være viktig for å holde 

finansieringskostnadene nede og for å raskest mulig komme tilbake til en situasjon med 

«normalfordeling» av midler til tiltak i området.  Det er likevel i planprosessen foreslått å 

redusere årlig tilskudd fra UKL til 400 000,- per år, for å ha mer rom for tilskudd til andre 

tiltak. Det må vurderes om det årlige setertilskuddet til de 16 aktive setrene i Vangrøftdalen 

også skal inngå i finansiering av strømprosjektet. 

Eks. behov for finansiering: 

A) Per 1.2.2021 mangler det kr 2.624.500,- til finansiering av strømprosjektet i 

Vangrøftdalen. Det er da medregnet 1 million kroner i tilskudd fra Miljødirektoratet, via 

Nasjonalparkstyret for Forollhogna (vernemyndighetenes tiltaksmidler). 

 

B) Nasjonalparkstyret har søkt om ytterligere 500 000,- kroner i tiltaksmidler fra 

Miljødirektoratet til prosjektet. Kommunen har satt krav om at andre 

finansieringskilder, eksempelvis Innovasjon Norge, må prøves. Dersom andre 

finansieringskilder samlet bidrar med en million, vil det mangle finansiering av et 

restbeløp på kr 1.624.500,-   

Restbeløpet må lånes, og «Foreningen Vangrøftdalen» vil søke tilskudd fra UKL hvert år 

fram til restbeløpet er nedbetalt. 

 

Eks. nedbetalingsplan: 

Nedenfor følger beregninger som viser hvordan ulike nedbetalingsløsninger slår ut:  

Til grunn for beregningene er lånekalkulator på nett benyttet: https://www.laanekalkulator.no/, 

og ikke en faktisk nedbetalingsplan fra banken. Det er lagt grunn 2 % rente, 1 terminbeløp og 

https://www.laanekalkulator.no/


annuitetslån. En må bruke tallene som estimat, og det må tas forbehold om lånebetingelser 

og vilkår, og andre uforutsette feilkilder.  

• Det er lagt inn 2 forskjellig finansieringsbehov (A og B), og 3 ulike årlige UKL-tilskudd 

til nedbetaling av prosjektet  

1) 400 000,- i årlig UKL - tilskudd  

2) 500 000,- i årlig UKL - tilskudd  

3) 500 000,- i årlig UKL - tilskudd + setertilskuddet på kr 10 000,- til seterbrukere 

innenfor prosjektområdet. Dvs. setertilskuddet for 16 seterbrukere trekkes inn, 

og brukes til nedbetaling inntil prosjektet er nedbetalt. Sum 660 000,- 

 

Lånebeløp Terminbeløp  

(1 termin/år) 

Nedbetalingstid 
Ca. 

Finanskostnader 
(renter og gebyr) 
Ca. 

2.624.500 400 000 7 år og 2 mnd 216 000,- 

2.624.500   500 000 5 år og 6 mnd 188 000,- 

2.624.500  660 000 4 år og 2 mnd 161 000,- 

1.624.500  400 000 4 år og 4 mnd 101 000,- 

1.624.500  

  

500 000 3 år og 5 mnd 84 000,- 

1.624.500 660 000 2 år og 7 mnd 67 000,- 

 

 


