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INFORMASJON OM KLAGEBEHANDLING OG VURDERING AV UTSATT 
IVERKSETTING - KJØP AV TOMT FRA ØYER KOMMUNE - HAFJELL ARENA 
 
Behandling av klagen 
Øyer kommune mottok en klage fra dere den 04.11.21. Kommunen vil behandle klagen som 
underinstans i kommunestyremøtet den 09.12.21. 
 
Utsatt iverksetting 
I klagen ber dere om at avgjørelsen skal gis utsatt iverksetting jf. forvaltningsloven § 42. 
Utgangspunktet i norsk forvaltningsrett er at et enkeltvedtak kan iverksettes så snart et 
gyldig vedtak er fattet. Det gjelder selv om vedtaket blir påklaget. Øyer kommune kan 
beslutte at et vedtak ikke skal iverksettes før klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. 
Hensyn bak bestemmelsen er å forhindre at gjennomføringen av vedtak ikke medfører 
uopprettelig skade eller tap.i En beslutning om at vedtaket skal gis utsatt iverksetting er en 
avgjørelse etter fritt skjønn. I vurderingen skal det legges vekt på de ulemper og fordeler en 
utsettelse vil gi. «Avgjørelsen vil måtte bero på et helhetlig skjønn basert på en foreløpig 
vurdering av klagen og av de ulike interesser og forhold knyttet til selve klagesaken».ii 
 
Øyer kommune mener at vedtaket om opsjonsavtale ikke fører til uopprettelig skade eller 
tap. Opsjonsavtalen gir Hafjell Arena AS en rett til å foreta en regulering av området, og 
deres rett til å kjøpe arealet vil først kunne gjennomføres når arealet blir regulert iht. 
formålet angitt i opsjonsavtalen. En regulering av området er en prosess som vil ta minst et 
år, og kommunen mener at en klageavgjørelse vil bli fattet før en evt. 
eiendomsoverdragelse. En oppstart av reguleringsplanen gjøres av opsjonshaver på egen 
risiko og opsjonshaver er orientert om at kommunen har mottatt en klage på vedtaket.  

 
i Innstilling fra Forvaltningskomiteen, avgitt 13. mars 1958, s. 288 og Rundskriv fra Kommunal- og 
regionaldepartementet H-1992-17   
ii Rundskriv fra Kommunal- og regionaldepartementet H-1992-17, s. 5   
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Konklusjon: Kommunen kan ikke se at dere som klager blir påført uopprettelig skade eller 
tap ved å ikke gi vedtaket utsatt iverksetting frem til klagen er ferdig behandlet. Øyer 
kommune gir derfor ikke vedtaket utsatt iverksetting jf. forvaltningsloven § 42.  
 
En beslutning om utsatt iverksetting er en prosessuell avgjørelse og ikke et enkeltvedtak 
etter forvaltningsloven. Dette innebærer at det ikke er klageadgang på en avgjørelse om 
utsatt iverksetting skal gis eller ikke. 
 
Med hilsen 
 
 
Åsmund Sandvik  Synne Graue Emmerhoff 
Kommunedirektør Juridisk rådgiver 
 
Dette brevet er godkjent med elektronisk signatur 
 
 
Kopi: 
Lilleputthammer Lekeland AS, c/o Welle Gruppen AS, Hundervegen 33, 2636 ØYER 
Hafjell Arena AS, Nordre Grenseveg 15, 2615 LILLEHAMMER 
Welle Invest AS, c/o Welle Gruppen, Hundervegen 33, 2636 ØYER 
 
 
 


