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ANMODNING OM KJØP AV TOMT FRA ØYER KOMMUNE - HAFJELL ARENA  
 
 
Vedlegg: 

1. Anmodning om kjøp av tomt fra Øyer kommune – Hafjell Arena 
2. Tomtetakst Hundervegen 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
Sammendrag: 
Det er mottatt anmodning om kjøp av tomt i Øyer sentrum fra Hafjell Arena AS. Tomten er i 
dag en del av skoleområdet til Øyer ungdomsskole og er regulert til undervisning/skole og 
offentlig benyttelse. Kommunedirektøren har innhentet takst på tomten og legger frem 
saken med to alternative innstillinger. Kommunedirektøren anbefaler alternativ A. 
 
Saksutredning: 
Øyer kommune har mottatt anmodning om kjøp av tomt fra Hafjell Arena AS. Hafjell Arena 
AS har i to år arbeidet med prosjektet «Hafjell Arena». Prosjektet gjelder bygging av en 
flerbrukshall på ca. 8800 m2, samt et tilbygg på ca. 3100 m2 som blant annet skal inneholde 
e-sport senter, treningssenter, kafe, klasserom, kontorer, og lager. Det er også planlagt 200 
parkeringsplasser. Arenaen vil få adkomst fra Hundervegen (Fv2522). Prosjektet er 
presentert både for formannskapet og kommunestyret. 
 
Ved en overdragelse av en eiendom fra kommunen til en privat aktør vil det kunne oppstå 
et spørsmål om overdragelsen innebærer en form for offentlig støtte.  Dersom 
eiendommen selges til Hafjell Arena for mindre enn markedspris vil det bety at 
kommunen har gitt kjøper av eiendommen en økonomisk fordel som kan være støtte i strid 
med EØS – avtalen. Hvis man gjennomfører salget av eiendommen på vanlige 
markedsmessige vilkår vil det ikke foreligge en fordel. For å unngå at overdragelse av 
eiendom innebærer en offentlig støtte må eiendommen enten selges på det åpne markedet 
uten betingelser, eller takseres på en markedsmessig måte. Det er spesielt viktig å passe på 
at det ikke skjer forskjellsbehandling av private aktører under en prosess ved salg av 
eiendom.  
 
Det er foretatt takst på eiendommen. Eiendommen ligger i Øyer og er i dag en del av 
skoleområdet til Øyer ungdomsskole. Den har nærhet til de fleste fasiliteter og til Hafjell 
Alpinsenter. E6 går forbi eiendommen og tomten har god profilering til denne om man 
hogger unna en del vegetasjon. Vurdert markedsverdi baserer seg på dagens situasjon av 
eiendommen og gjeldende regulering av området. Omfanget som berøres er noe uklart da 
eksakte grenser ikke er oppmålt per i dag. Tomtearealet på 15 000 m2 er taksert til en 
normal markedsverdi på 6 750 000 kroner ut fra gjeldende regulering av området: 
Undervisning/skole og offentlig benyttelse. 



 
Arealformålet på den ønskede tomta i sentrumsplanen er undervisning og park. 
Kommunedelplan Øyer Sør er i prosess, der det blant annet sees på erstatningsareal til 
ungdomsskole. I kommuneplanutvalget 15. desember 2020 mente utvalget at 
Aronsvejordet skulle vises som offentlig formål og den tomten som ønskes ervervet vises 
som næringsformål. Aronsvejordet er i dag vist som senterområde i kommunedelplan Øyer 
Sør 2007 og som kombinert bebyggelse og anleggsformål i sentrumsplanen. 
 
Dersom tomten som ønskes ervervet får endret arealformål til næring vil taksten bli høyere. 
Det er innhentet en foreløpig vurdering fra takstmann som bekrefter at tomtens verdi da vil 
øke betydelig, opp mot 30 millioner kroner. 
 
 
Vurdering: 
Eiendommen det her er snakk om har en sentralt god beliggenhet i Øyer og har god 
profilering til E6, sentrumsområdet og alpinanlegget. Kommunedirektøren ser at en 
alternativ bruk av eiendommen vil kunne få positive ringvirkninger for Øyer kommune. Det 
kan medføre høyere aktivitet i Øyer kommune gjennom hele året og med dette føre til økt 
antall arbeidsplasser i kommunen. 
 
Eiendommen er i dag en del av skoleområdet til Øyer ungdomsskole og ved et eventuelt 
salg vil skolens uteområde bli vesentlig redusert. Det vil blant annet medføre at 
fotballbanen forsvinner, samt pumptrack som er bygd opp for syklister.  
 
Arbeidet med kommunedelplan Øyer sør pågår. Ut fra kommuneplanutvalgets innspill i 
desember blir det vurdert å avsette Aronsvejordet til offentlig formål. Dette for å reservere 
areal til eventuelt å  flytte ungdomsskolen. Det er ikke gjort noen vurdering av om det er 
arealmessig mulig å flytte ungdomsskolen til Aronsvejordet, det er heller ikke vurdert hvilke 
utfordringer som eventuelt knytter seg til erverv av denne tomta. 
 
Realisering av Hafjell Arena er ikke avhengig av å flytte ungdomsskolen, men bygget vil slik 
det fremstår i dag komme tett på skolen, med de utfordringer dette fører med seg knyttet 
til blant annet trafikkavvikling og bortfall av fotballbane. Dette vil ha konsekvenser for 
driften av ungdomsskolen og kommunedirektøren mener at en utbygging inne på dette 
området ikke bør skje med mindre hele arealet kan blir innløst under ett til en pris som gjør 
at kommunen kan bygge opp igjen en ny ungdomsskole på egnet tomt innen akseptable 
kostnader.  
 
Det blir i kommundelplanen sett på å avsette området mellom Lilleputthammer og Mosåa 
til sentrumsformål. Dette vil gjøre det mulig å utnytte dette arealet til arenabygning eller 
annet næringsformål. Kommunedirektøren mener det er viktig at kommunestyret ser 
langsiktig og helhetlig på området, og at det vurderes ut fra denne helheten hva som vil 
være det beste for Øyer kommune fremover. Disse vurderingene må gjøres i forbindelse 
med overordna plan. 
 
Bygging av Hafjell Arena som skissert vil gi en sterk premiss på utviklingen av Øyer sentrum 
og det er avgjørende at alternativ bruk av dette arealet sees på i forbindelse med revidering 



av overordna plan. Kommunedelplan Øyer Sør skal i henhold til plan – og bygningslovens § 
11-5 angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og gi rammer og betingelser for hvilke tiltak 
og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved 
disponeringen av arealene.  
 
I planprosessen knyttet til kommunedelplan Øyer Sør vil en sikre høring av alle 
interessenter, noe kommunedirektøren vil påpeke er særskilt viktig i dette området og 
samtidig sikre en vurdering av aktuelle problemstillinger knyttet til alternativ bruk av tomt, 
som for eksempel eventuelt erstatningsareal for ungdomsskolen, kryssløsninger, 
kollektivpunkt og flomsikring/overvannshåndtering.  
 
Ved en overdragelse til den bruken som er skissert så må området reguleres om. Taksten på 
tomtearealet er på 6 750 000 kroner ut fra reguleringsformål undervisning/skole, offentlig 
benyttelse. Tomten vil ved en endring av reguleringsformål være av betydelig større verdi.  
 
Kommunedirektøren mener at areal som skal selges bør være ferdig regulert til ønsket 
formål for å oppnå en best mulig markedspris og for å sikre en rettferdig konkurranse 
mellom alle aktører. Det er også grunn til å tro at det vil være andre interessenter til denne 
tomta dersom kommunen bestemmer seg for et salg.  
 
Kommunedirektøren legger frem to alternative innstillinger: 
 
Alternativ A: 
Kommunestyret avslår anmodning om kjøp av tomt fra Hafjell Arena AS. 
 
Alternativ B: 
Kommunestyret gir Hafjell Arena AS opsjon på kjøp av tomt på 15 000 m2 til normal 
markedsverdi i henhold til vedlagt takst. Innløsning av opsjonen forutsetter at Hafjell Arena 
realiseres. Kommunedirektøren gis fullmakt til utarbeidelse av opsjonsavtale. Opsjonsavtale 
skal godkjennes av kommunestyret. 
 
Kommunedirektøren anbefaler alternativ A  
Kommunedirektøren mener at en omdisponering av dette arealet vil gi store premisser for 
utviklingen av området. En slik omdisponering vil ha store konsekvenser for Øyer sentrum 
og innebære en stor økonomisk risiko for kommunen knyttet til framtidige investeringer.  
 
Det er ikke foretatt en foranalyse av erstatningsareal for ungdomsskolen og 
kommunedirektøren opplever ikke at saken er godt nok opplyst knyttet til framtidige 
investeringer for kommunen. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret har en helhetlig gjennomgang av ønsket 
utvikling i området før en slik beslutning om salg av tomt tas. Kommunedirektøren mener at 
kommunestyret må sikre seg styring av dette arealet gjennom overordnet plan og 
planprosessen knyttet til kommunedelplan Øyer Sør.  
 
Ved et eventuelt salg bør eiendommen selges på det åpne markedet for å sikre seg at det 
ikke skjer forskjellsbehandling av private aktører.  



 
 
 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret avslår anmodning om kjøp av tomt fra Hafjell Arena AS. 
 
 
 
Ådne Bakke Annikken Reitan Borgestrand 
Kommunedirektør


