
 
Saksbehandler:  Synne Graue Emmerhoff Arkiv: 611 &02  
Arkivsaksnr.: 21/2998    
 
 
KLAGE PÅ VEDTAK OM OPSJONSAVTALE - KJØP AV TOMT FRA ØYER KOMMUNE - HAFJELL 
ARENA  
 
 
Vedlegg: 

- Klage, 04.11.21 
- Vedtak, 21.10.21 
- Opsjonsavtale 
- Informasjon om klagebehandling og vurdering av utsatt iverksetting, 17.11.21 

 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret fattet vedtak om inngåelse av en opsjonsavtale med Hafjell Arena AS den 
21.10.21. Kommunen mottok en klage fra Welle Invest AS og Lilleputthammer Lekeland AS 
(representert av Advokatfirmaet Alver AS), heretter kalt klager, den 04.11.21. 
 
I klagen anføres i hovedsak at vedtaket ikke er godt nok utredet og at kommunen ikke 
overholder likhetsprinsippet. Klager anfører at begge saksbehandlingene fører til at 
vedtaket er ugyldig jf. forvaltningsloven § 41.  
 
Klager har anmodet om at vedtaket skal gis utsatt iverksetting. En slik anmodning skal 
avgjøres «snarest mulig» jf. forvaltningsloven § 42. Kommunedirektøren fattet derfor en 
prosessuell beslutning der vedtaket ikke ble gitt utsatt iverksetting i brev datert 17.11.21, se 
vedlegg.  
 
Kommunedirektøren finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og 
tilrår at klagen sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig 
avgjørelse jf. forvaltningsloven § 28 annet ledd.  
 
Saksutredning og vurdering: 
 
For at kommunen skal kunne foreta en realitetsbehandling av klagen er det et vilkår at det 
klages på et «enkeltvedtak», jf. forvaltningsloven §§ 28 og 2 første ledd bokstav b.  
 
Et vedtak er definert i forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a;  

«vedtak, en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt 
eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer 
(enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter)» 

 
For at en avgjørelse skal anses som et vedtak må avgjørelsen «treffes under utøving av 
offentlig myndighet».  
 



Forarbeidene til ny forvaltningslov skriver følgende om vilkåret;  
«I dette ligger et krav om at avgjørelsen må bygge på et offentligrettslig 
kompetansegrunnlag. I kjernen ligger avgjørelser om påbud, forbud, fritak eller tillatelse. 
Avgjørelser om tildeling eller opphør av økonomiske ytelser blir også ofte ansett som 
enkeltvedtak, især der det er tale om ytelser som noen har et lovbestemt krav på, eller som 
tildeles etter en fast ordning. Løsningen har vært mer usikker når det gjelder 
avgjørelser om tildeling eller opphør av tjenester. Utviklingen har gått i retning av at stadig 
flere slike avgjørelser anses som vedtak, eller at forvaltningsloven blir gjort gjeldende i kraft 
av særlige lovbestemmelser[…] Utenfor enkeltvedtaksbegrepet faller avgjørelser som 
bygger på forvaltningens privatautonomi, for eksempel inngåelse av avtaler eller utøving av 
eierrådighet[…]»i 
«Forvaltningsloven definerer ikke hva som skal regnes som myndighetsutøvelse, og i 
grensetilfeller kan det være vanskelig å avgjøre om vilkåret er oppfylt eller ikke. I praksis ser 
det ut til at slike spørsmål stort sett løses pragmatisk, ofte ved å foreta en nokså fri 
avveining av effektivitets- og rettssikkerhetshensyn.»ii 

 
Hva som anses som «utøving av offentlig myndighet» er omtalt i juridisk litteratur;  
 

«Rent språklig peker uttrykket «offentlig myndighet» nærmest i retning av at det må være 
tale om utøvelse av det som ofte omtales som «statens høyhetsrett» […] Og det er ingen tvil 
om at avgjørelser som bygger på slik kompetanse, hører med […] Kriteriet «utøving av 
offentlig myndighet» avgrenser vedtaksbegrepet mot privatrettslige disposisjoner som 
f.eks. avtaler om kjøp, salg, leie eller lån.»iii  
 
«Forutsetningen for at det skal være tale om myndighetsutøvelse, er at forvaltningen ikke 
har et annet rettsgrunnlag for sine beslutninger. Det er altså ikke myndighetsutøvelse når 
forvaltningen f.eks. i kraft av en privat handleevne utøver myndighet. 
Hvorvidt noe er offentlig myndighetsutøvelse, kan således i første omgang avgjøres negativt 
ut fra rettsgrunnlaget. Om de forskjellige kompetansegrunnlag for forvaltningens 
normeringer, se kapittel 15.3. Dersom en normering skjer ut fra en kompetanse som ikke er 
særskilt offentlig, dvs. avtalekompetansen eller eierrådigheten, så står vi ikke overfor 
offentlig myndighetsutøvelse. Og omvendt, dersom det offentlige har benyttet seg av et 
særskilt offentlig-rettslig grunnlag, kan vi stå overfor myndighetsutøvelse selv om det 
samme kunne vært oppnådd gjennom bruk av f.eks. eierrådigheten […]iv 

 
Grensen mot privatrettslige avtaler er ikke uten videre skarp. I rettspraksisv er det lagt til 
grunn at dersom avtalen har en klar offentligrettslig karakter, må den anses som et vedtak. 
Det må foretas en helhetsvurdering av hvilket samfunnsområde avtalen er gjort på, hva 
formålet med avtalen er, om det dreier seg om fordeling av et knapphetsgode samt hvilken 
motytelse den private parten må svare. Jo mer balansert avtalen er med hensyn til 
fordelingen av rettigheter og plikter, desto mindre offentligrettslig preg har den.vi  
 

 
i NOU 2019:5, Ny forvaltningslov, s. 305 
ii NOU 2019:5, Ny forvaltningslov, s. 317 
iii Torstein Eckhoff og Eivind Smith, Forvaltningsrett, 11. utgave, Universitetsforlaget, 2018 s. 261, Juridika 
(kopiert 19. november 2021) 
iv Hans Petter Graver, Alminnelig forvaltningsrett, 5. utgave, Universitetsforlaget, 2019 s. 394, 395, Juridika 
(kopiert 23. november 2021) 
v Se eksempelvis HR-2007-295-A, LF-2020-185261, LE-1991-2607, TSTRO-2020-69263 
vi NOU 2019:5, Ny forvaltningslov, s. 436-437 



Som det fremgår av forarbeidene, juridisk litteratur og rettspraksis er utgangspunktet at 
inngåelse av avtaler om salg og leie av eiendom anses ikke som «utøving av offentlig 
myndighet». Det må likevel vurderes om avtalen anses å ha en «klar offentlig rettslig 
karakter». Det er flere momenter som taler for at avtalen har en klar offentlig rettslig 
karakter. Kommunen ønsker ikke å selge tomten til andre dersom formålet ikke er å bygge 
en flerbrukshall med e-sportsenter. På den måten styrer kommunen utbyggingen av 
tomten for den andre kontraktsparten. Styringen er gjort for å dekke de behov kommunen 
anser som nødvendige i sentrum av Øyer. En slik styring gjør at avtalen har et offentlig 
rettslig preg, i motsetning til dersom for eksempel tomten hadde vært solgt uten en slik 
betingelse. Videre er det få ubebygde tomter i sentrum av Øyer, og eiendommen må derfor 
betraktes som et knapphetsgode. Avtalen fremstår ikke som balansert med hensyn til 
rettigheter og plikter for kontraktspartene. 
 
Kommunen skal ikke leie lokaler i bygget når det er ferdigstilt og eiendommen skal ikke 
benyttes til offentlige formål, hvilket trekker i retning om at det ikke anses som «utøving av 
offentlig myndighet». Opsjonsavtalen inneholder ikke økonomisk støtte da opsjonshaver 
må betale takst for eiendommen. I tillegg må opsjonshaver betale et opsjonsvederlag i 
perioden frem til en evt. kjøpekontrakt blir inngått.  
 
Konklusjon: Kommunedirektøren har, under tvil, kommet frem til at avtalen anses som 
«utøving av offentlig myndighet», jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a, ettersom 
eiendommen betraktes som et knapphetsgode og at kommunen ønsker å selge 
eiendommen til en aktør med et særskilt formål.  
 
Avgjørelsen om inngåelse av opsjonsavtalen med Hafjell Arena AS er derfor et enkeltvedtak 
som kan påklages jf. forvaltningsloven § 28. Klager har rettslig klageinteresse og klagen er 
mottatt rettidig.    
 
 
Behandling av klagen  
 

- Manglende utredning  
I klagen anføres at saken er for dårlig utredet og at det derfor foreligger en 
saksbehandlingsfeil som fører til ugyldighet jf. forvaltningsloven § 41. Det vises til 
saksutredelsen til administrasjonen. Klager anfører følgende;  

«Ved de endringer som er foretatt er det ikke foretatt noen nærmere vurdering av 
konsekvensen for utviklingen av tomten, verken for Øyer sentrum eller for Lilleputthammer 
som bare kan utvikle seg sørover på gnr 8 bnr 18.» 

 
Kommunens utredningsplikt fremgår av forvaltningsloven § 17;  

«Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes[…] 
Dersom det under saksforberedelsen mottar opplysninger om en part eller den virksomhet 
han driver eller planlegger, og parten etter §§ 18 til 19 har rett til å gjøre seg kjent med 
disse opplysninger, skal de forelegges ham til uttalelse.» 

 
I forarbeidene til ny forvaltningslov er det beskrevet gjeldende rett om forvaltningens 
utredningsplikt; 



«Det er imidlertid på det rene at bestemmelsen ikke kan tas helt på ordet. Grundigheten må 
etter omstendighetene avveies mot behovet for rask saksbehandling og forsvarlig 
bruk av ressurser, og kan i noen grad bli påvirket av forvaltningsorganets kapasitet. 
Styrende for omfanget av utredningen er sakens viktighet for partene og det offentlige.»vii 

 
Spørsmålet er om kommunen har påsett at saken var godt nok opplyst som mulig før 
vedtaket ble truffet. Kommunedirektøren foreslo for kommunestyret at det skulle utføres 
en mulighetsstudie før en avgjørelse, evt. avvente til at kommunedelplanen for Øyer sør er 
ferdig revidert. Forslaget begrunnes med at administrasjonen mener at det er få ubebygde 
tomter i sentrum og administrasjonen så det hensiktsmessig å kartlegge hvilke alternative 
måter kommunen kunne brukt tomten på. Kommunestyret mente at en slik 
mulighetsstudie ikke var nødvendig og de så ikke behovet for å kartlegge alternativ bruk av 
tomten. Det foreligger ikke mangler ved utredelsen av saken som medfører at vedtaket er 
ugyldig fordi en mulighetsstudie ikke ble gjennomført før vedtaket ble fattet. Området er i 
dag avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål i områdeplan (reguleringsplan for 
Øyer sentrum vedtatt 21.03.13). I reguleringsbestemmelsene pkt. 2.1 fremgår det et 
generelt plankrav om detaljregulering før utbygging. I en detaljregulering vil man få en 
demokratisk prosess der klager og andre parter vil kunne komme med innspill til 
reguleringsplanen. Selv om kommunen er i en prosess med en revidering av 
kommunedelplan, vil kommunestyret kunne beslutte at et område skal reguleres i tråd med 
overordnet formål, selv om administrasjonen anbefaler å avvente til kommunedelplanen er 
revidert.  
 
Kommunedirektøren anser ikke klager som en «part» i saken etter definisjonen som er 
hjemlet i forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e. Hverken forvaltningen eller andre 
aktører må varsle naboer før inngåelse av opsjonsavtaler eller andre avtaler om salg eller 
leie av fast eiendom. Kommunen har likevel sendt en skriftlig henvendelse til klager før 
vedtaket ble fattet der de fikk anledning til å uttale seg. I tillegg har det blitt avholdt møter 
mellom kommunen, Hafjell Arena AS og klager der klager fikk fremlagt sitt syn og redegjort 
for sine behov før kommunen fattet et vedtak 
 
Kommunedirektøren mener at saken er godt nok opplyst til å kunne foreta en avgjørelse 
om å inngå en opsjonsavtale med vilkår om at området skal reguleres først. Flere forhold vil 
blir avklart i en reguleringsprosess der konsekvensen for utviklingen av tomten vil bli 
vurdert. Kommunedirektøren finner derfor ikke klagen begrunnet på dette punktet.  
 
Konklusjon: Kommunedirektøren mener at kommunen ikke har brutt sin utredningsplikt jf. 
forvaltningsloven § 17.  
 

- Likhetsprinsippet 
Klager anfører at det foreligger brudd på likhetsprinsippet i det budet fra Hafjell Arena AS er 
behandlet annerledes enn budet fra Lilleputthammer, og at vedtaket er ugyldig som følge 
av dette.  
 
Likhetsprinsippet er en ulovfestet forvaltningsrettslig rettsregel som forvaltningen er 
bundet av ved utøvelse av myndighet. Prinsippet innebærer ikke at alle saker skal få samme 

 
vii NOU 2019:5, Ny forvaltningslov, s. 322 



utfall, men at forvaltningen ikke kan utøve usaklig forskjellsbehandling. Usaklig 
forskjellsbehandling er lovfestet i Grunnloven § 98; 

«Alle er like for lova. 
Ikkje noko menneske må utsetjast for usakleg eller mishøveleg forskjellsbehandling.» 

 
Kommunen ga en begrunnelse om hvorfor vi ønsket å inngå en opsjonsavtale med Hafjell 
Arena AS i vedtaket:  

«Kommunedirektøren ser at en alternativ bruk av eiendommen som skissert vil kunne få 
positive ringvirkninger for Øyer kommune. Det vil kunne medføre økt antall arbeidsplasser 
og skape økt aktivitet i Øyer sentrum gjennom hele året. Dette vil igjen kunne skape vekst 
for lokalt næringsliv og gjøre Øyer til et enda mer attraktivt reisemål året rundt. Hafjell 
Arena kan også gi muligheter for aktivitetstiltak for ungdom som har behov for møteplasser. 
E-sport er en voksende idrett og et senter som beskrevet kan være positivt for både Øyer 
kommunes omdømme og samarbeidet med andre aktører, som for eksempel X-games og 
videregående skoler i regionen[…] 
Det har lenge vært et mål om utbygging på tomtearealet og tomten er avsatt til 
utbyggingsformål i sentrumsplan for Øyer Sentrum. Etableringen av en 
flerbrukshall og E-sportssenter med tilhørende næringsbygg vil bidra positivt til 
sentrum ved at næringsbygget fortetter et «tomt» areal det lenge har vært et 
politisk ønske om å bygge ut. Flerbrukshallen, E-sportssenter og næringsbygget vil 
supplere Hafjell som turistdestinasjon med viktig aktivitet i skuldersesonger og 
øke sjansen for et større belegg på hoteller og hytter og på den måten gi grunnlag 
for flere helårs arbeidsplasser. E-sportssenteret vil være et helt nytt tilbud i Øyer 
og Hafjell, både for lokalbefolkning, fritidsbeboere og turister og vil sammen med 
flerbrukshallen være unikt i norsk sammenheng. E-sport er en av verdens største 
idretter og E-sportssenteret i Øyer vil sammen med Cyberforsvaret på 
Jørstadmoen, E-sportforbundet på Lillehammer og E-sportlinja på Gausdal 
videregående bidra til at vår region kan være i førersete når det gjelder selve 
idretten, men også innen utdanning og forskning.» 

 
Klager anfører i sin klage at vedtaket medfører at andre interessenter blir utestengt fra det 
samme formuesgode som kommunen forvalter. Videre skriver klager følgende;  

«Lilleputthammer over flere år har ønsket dette arealet for sitt 
formål. Det er påvist i saksutredelsen at Lilleputthammer i en rekke møter med kommunens 
politiske og administrative ledelse har fremlagt sine planer og behovet for mer areal. 
[…] Idet Lilleputthammer har inngitt bud på eiendommen som er det samme som Hafjell 
Arena må kommunen ha en saklig grunn for å favorisere Hafjell Arena. Lilleputthammer kan 
anvende arealet til sitt formål i samsvar med reguleringsplanen for Øyer sentrum. noe som 
ikke gjelder for Hafjell Arena. I en slik situasjon kan ikke et ønske fra flertallet i 
kommunestyret om å få en flerbrukshall i kommunen gi saklig grunn for å forskjellsbehandle 
Lilleputthammer og Hafjell Arena.» 

 
Øyer kommune mottok i forkant av formannskapets behandling av saken den 17.08.21 en 
anmodning om kjøp av tomt fra Welle Invest AS til fremtidig utvidelse av Lilleputthammer 
Familiepark. Formannskapet vedtok i sitt møte den 17.08.21 å utsette saken og ba samtidig 
om at henvendelse fra Welle Invest AS ble vurdert. 
 
Kommunedirektøren har bedt Welle Invest AS fremstille dokumentasjon på eventuell 
tidligere anmodninger om kjøp av tomt, da dette ikke finnes i kommunens arkiv. Slik 
dokumentasjon er ikke fremlagt av klager. I vedtaket står det følgende: «Dokumentasjonen 



som Welle Invest AS har fremskaffet og dokumentasjonen Øyer kommune selv har i sine 
arkiv viser at det har vært en rekke møtepunkter mellom både politisk og administrativ 
ledelse i Øyer kommune der Welle Invest AS har forelagt sine fremtidige planer, men det 
har ikke kommet noen direkte formell henvendelse knyttet til kjøp av tomt. Likevel har det 
kommet tydelig fram i disse møtene at Lilleputthammer Familiepark har behov for mer 
areal for å sikre framtidig drift. Welle Invest AS har også gitt innspill på dette til arbeidet 
med kommunedelplan Øyer Sør og har forholdt seg til videre arbeid med denne planen.» 
 
Øyer kommune har vurdert om vi ønsker at tomten skal benyttes til utvidelse av 
eksisterende familiepark eller hvorvidt den skal benyttes til oppføring av en ny flerbrukshall 
med e-sportsenter. Kommunedirektøren mener at kommunen har begrunnet ønsket behov 
ut fra saklige grunner. Kommunen har imidlertid delvis hensyntatt Welle Invest AS sine 
behov for utvidelse av eksisterende familiepark ved å frigi 2,9 mål av tomten slik at Welle 
Invest AS vil kunne få en mulighet til å kjøpe dette arealet dersom de godtar betingelsene 
som kommunen setter.  
 
Klager anfører at opsjonsavtalen inneholder en bestemmelse om at kommunen har en 
ubetinget rett til å velge en festekontrakt. Dette stemmer ikke. Kommunen har åpnet for at 
en festeavtale kan inngås dersom opsjonsgiver og opsjonshaver ønsker det når tomta er 
regulert.  
 
Konklusjon: Kommunedirektøren mener at forskjellsbehandlingen ikke er sterkt urimelig 
eller urettferdig, og den begrunnet med saklige grunner. Det foreligger derfor ikke brudd på 
likhetsprinsippet, og kommunedirektøren foretar derfor ikke en ugyldighetsvurdering.  
 
EØS-loven 
Kommunedirektøren viser for øvrig til vurderinger gjort av advokat Lars Braastad i brev 
datert 24.08.21 og 14.01.21, og kan ikke se at det foreligger brudd på Lov om 
gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven) art. 61. Opsjonsavtalen kan ikke anses som 
offentlig støtte fordi opsjonshaver må betale takst for eiendommen. Kommunen vil da få 
verdien på eiendommen vurdert på en grundig og nøytral måte. I tillegg må opsjonshaver 
betale et opsjonsvederlag i perioden frem til en evt. kjøpekontrakt blir inngått. 
 
Frister i opsjonsavtalen 
Som følge av klagen foreslår kommunedirektøren at samtlige frister gitt i opsjonsavtalen 
begynner å løpe fra det tidspunktet avgjørelsen er endelig behandlet av klageinstansen 
(vedtaksdato). Det forutsetter at vedtaket blir stadfestet av klageinstansen.   
 
Hovedkonklusjon 
Kommunedirektøren finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd. 
Videre mener kommunedirektøren at det ikke foreligger andre forhold som medfører at 
inngåelsen av opsjonsavtalen med Hafjell Arena AS er lovstridig. Kommunedirektøren tilrår 
at klagen sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse.   
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 



• Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, 
og klagen sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig 
avgjørelse jf. forvaltningsloven § 28 annet ledd.  

• Samtlige frister gitt i opsjonsavtalen begynner å løpe fra det tidspunktet avgjørelsen 
er endelig behandlet av klageinstansen.   

 
 
Åsmund Sandvik Synne Graue Emmerhoff 
Kommunedirektør Juridisk rådgiver 


