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Søknad om oppstartstilskot  
 
 
Rådmannen si  tilråding: 

iVulkan AS får eit oppstartingstilskot til satsinga på Villa Marifjøra stort kr 30.000. 

Rådmann tilrår og at Lie AS får eit utviklingstilskot stort kr 50.000 til satsinga på Kafe 
Marifjøra. 

Tilskota vert finansierte av post 32503 14703. 

 
 
 



Saksutgreiing: 

 
Prenta vedlegg:  
Uprenta vedlegg: Søknad 
 
Samandrag:  

Bjarte Lie og familien skal flytte til Marifjøra. Dei arbeider no med å etablere forretningsdrift 
som skal sikre dei inntekt etter flyttinga. Dei har planar om i fyrste omgang to 
forretningsområde; utvikling og drift av Kafe Marifjøra og avlastningsheim og romutleige med 
bed and breakfast i den gamle doktorbustaden i Marifjøra som dei har kjøpt. Det vil også vere 
deira bustadhus. Både Bjarte Lie og kona har bakgrunn frå reiseliv og serveringsverksemder i 
Oslo. Dei dreiv og Kafe Marifjøra sist sesong (2020).  
 
 
 
Utval som har vedtaksmynde: Næringsutvalet 
 
Fakta: 
 
Bjarte Lie og familien skal flytte til Marifjøra. Dei arbeider no med å etablere forretningsdrift 
som skal sikre dei inntekt etter flyttinga. Dei har planar om i fyrste omgang to 
forretningsområde; utvikling og drift av Kafe Marifjøra og avlastningsheim og romutleige med 
bed and breakfast i den gamle doktorbustaden i Marifjøra som dei har kjøpt. Det vil også vere 
deira bustadhus. Både Bjarte Lie og kona har bakgrunn frå reiseliv og serveringsverksemder i 
Oslo. Dei dreiv og Kafe Marifjøra sist sesong (2020). Dei skriv slik i sin søknad: 
 

Viser til tidligere kontakt vedrørende søknad om oppstartstilskudd, og sender herved 
over en oppsummering 
 
Jeg og min familie ønsker som sagt å flytte til Marifjøra, men vi ønsker først å etablere 
noen gode inntektskilder her, før vi sier fra oss gode jobber i Oslo og flytter vestover. 
Vi håper derfor på at litt oppstartstilskudd fra kommunen kan hjelpe oss litt på vei. 
 
Søker derfor med dette om oppstartstilskudd for Kafe Mariføra (Lie AS) og Villa 
Marifjøra (iVulkan AS). 
 
Her er litt info om planene for Kafe Marifjøra: 
Jeg startet opp Kafe Marifjøra i fjor sommer, med stort hell. 
Har nå omsider fått en 5 års leiekontrakt på kafelokalet og ønsker dermed å starte 
med utbedring av kjøkkenet, da dette pr. i dag ikke fungerer til stort mer enn å smøre 
rundstykker. 
For å kunne tilby blant annet en god varmmat-meny må det ombygging til, og dette 
har vi så langt kostnadsberegnet til ca. 300.000,- Dette inkluderer 
storhusholdningsutstyr, elektriker og rørlegger. 
Alt av egeninnsats som riving, snekring, maling etc. er ikke tatt med i 
kostnadsoverslaget. 
 
Alt utstyr av privat karakter og hjemmesnekrede løsninger i kafeen må nå ut, da det 
fungerer dårlig med en hybelkomfyr og mini avtrekksvifte, her må det inn nytt 
storhusholdningsutstyr med riktig kapasitet. 
Det er begrenset med plass på kjøkkenet, men noe rustfritt storhusholdningsutstyr må 
vi få på plass, blant annet nytt avtrekkssystem, ny komfyr og oppvaskmaskin er 
viktig. 
I tillegg til dette bygger vi om bak kafe-disken, for å avlaste kjøkkenet litt, og lager 
her plass til grill, kjøl, frys etc. 



Kafeen vil nå holde åpent fra tidlig vår til sent på høsten, i tillegg til spesielle 
arrangementer og ferier utover vinteren. 
Hovedvekten av driften er og blir naturlig nok i turistsesongen, men vi har i vinter 
absolutt sett behovet for tilbud utover dette også.  
Søndags/helge åpent hele året er også blitt et alternativ nå. 
 
 
Her er info om Villa Marifjøra: 
Når det gjelder gamle doktorboligen, som vi har døpt om til Villa Marifjøra, så er 
planen her å tilby avlastningshjem for ungdom og i tillegg kunne tilby en Bed & 
Breakfast løsning for turister, altså en todelt løsning for den gamle doktorboligen i 
Marifjøra. 
Planen er at vi skal stå klar til å ta i mot de første ungdommene allerede til høsten. 
Vi satser på å få opptil 8 ungdommer fordelt på 2 faste helger hver måneden og med 
noen ukesopphold ved behov, som i sommerferier osv. 
Vi har også registrert oss på Airbnb.com, og de første bestillinger for sommeren er 
allerede kommet inn. 
Via Airbnb sitt eget booking system er det enkelt å sette blokkering for utleie de 
datoene en har ungdommene, så det går fint å kombinere utleie av rom og 
avlastningshjem. 
Dette vil si at det nå blir snart en tilnærmet helårsdrift på Villa Marifjøra, med jobb for 
opptil flere personer. 
 
Vi er nå snart ferdig med rehabilitering/oppussing innvendig, hvor vi har tilpasset 
huset bedre som avlastningshjem og i tillegg som bed & breakfast utleie. 
Total kostnad så langt på prosjektet med innvendig oppussing er ca.  
500.000,- da med mye egeninnsats. 
Har i tillegg fått tilbud på gravejobb og oppsetting av ny steinmur til ca. 100.000,- noe 
som må på plass før vi får gjester i hus, da denne har rast delvis ut og er farlig. 
I tillegg til dette kommer stort etterslep av utvendig vedlikehold, som vil kreve stor 
egeninnsats. 
Vi ønsker også i løpet av året å søke om å få bygge vinterhage og ny balkong på 
huset, noe som er kostnadsberegnet til 250.000,- Spesielt vinterhagen er viktig for 
oss, for å kunne tilby et rom med et stort langbord, hvor alle gjestene får spist 
samtidig. 
Vi ser også behovet for å snart bytte ut alle vinduene i huset, men dette må utsettes 
inntil videre, det blir litt mye for oss i denne omgang. 
I en takst fra 2019 er total oppussing kostnadsberegnet til ca. 3 millioner, men vi 
håper å klare oss med under halvparten av dette, men da med stor egeninnsats. 
 

 
Vurdering: 
Det er relativt store prosjekt Lie og kona vil starte opp med. Til saman vil dette kunne gje dei 
eit godt driftsgrunnlag og dei vil kunne sysselsetje fleire personar over tid.  

Når det gjeld satsinga knytt til Villa Marifjøra er det aktivitet i deira eige bustadhus. 
Rådmannen vil til vanleg ikkje tilrå tilskot til etablering av airbnb/romutleige i eigen bustad, 
jamfør drøfting av dette i saka om «Grunnlag for handsaming av næringssaker» no i februar 
21. I dette tilfellet vil rådmann tilrå oppstartingstilskot, då dette er ei etablering som mest 
gjeld tilbod om avlastningsheim for ungdom, dei planlegg å starte med dette hausten 2021. 

Satsinga på Kafe Marifjøra som dei planlegg vil gjere dette kafetibodet meir komplett og med 
høgare kvalitet. Det er relativt store kostnader knytt til oppgraderinga av kafeen og mykje 
eigeninnsats. Dei har fått leigeavtale på 5 år med eigaren av Tørvis hotell, som er nødvendig 
for å satse så mykje. 



Det vert søkt om oppstartingstilskot til begge selskapa. Rådmannen vil tilrå at iVulkan as får 
eit oppstartingstilskot til satsinga på Villa Marifjøra stort kr 30.000. 

Rådmann tilrår og at Lie AS får eit utviklingstilskot stort kr 50.000 til satsinga på Kafe 
Marifjøra 

Dato:   09.02.21                      

 
Jarle Skartun Olav Grov 
rådmann Næringssjef 
____________________________________________________________________ 
 
Særutskrift skal sendast:  lie@epost.no 
m/kopi til: 
Stig Omar Eide, her 

  

 
 
 
 
 
 
 


