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KLAGE PÅ VEDTAK OM OPSJONSAVATLE TIL HAFJELL ARENA - S_AK 118/21 ØYER 
KOMMUNESTYRE - 

1. Innledning 
På vegne av Welle lnvest AS og Lilleputthammer Lekeland AS påklages vedtak i sak 118/21 for 

Øyer kommunestyret vedtatt 21. oktober 2021. 

Vedtaket var som følger: 

1. 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. 

2. Kommunestyret godkjenner anmodningen fra Hafjell Arena AS og gir Hafjell Arena AS 
opsjon til deler av Gnr 8 Bnr 18 på grunn som grunnlag for etablering av en flerbrukshall 
med tilhørende forretningsbygg med følgende endringer i opsjonsavtalen: 
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a. «Opsjonen gjelder kun ved regulering og bygging av Hafjell Arena 
(flerbrukshall) slik den er presentert i power-pointpresentasjon datert 
02.08.21 og i .... » endres til «Opsjonen gjelder kun ved regulering og bygging 
av Hafjell Arena (flerbrukshall) slik den er presentert i Situasjonsplan A10-01 
180821-A1 forslag alt. 2 - revidert og i .... » 

b. Tillegg i opsjonsavtalen punkt 7, sist i avsnitt 2: «Parkeringsareal over 
bakkenivå skal begrenses til et minimum innenfor gjeldende lover og 
forskrifter.» 

c. Grøntarealet mellom skisse i opsjonsavtale og fotballbane tas med i 
opsjonsavtalen. 

Klager anfører at vedtaket truffet som del av offentlig myndighetsutøvelse og er et enkeltvedtak 

som kan påklages etter fvl 28. Welle lnvest AS og Lilleputthammer Lekeland AS (heretter 

betegnet samlet som «Lilleputthammer») har rettslig klageinteresse som konkurrerende 

interessent til området saken gjelder og er nærmeste nabo. 

Klagen er innsendt innen klagefristen på 3 uker. 

Klagen bes gitt oppsettende virkning. 

2. Klagegrunner 
Klagegrunnen er prinsipalt at saken totalt sett er for dårlig utredet. Det foreligger dermed en 

saksbehandlingsfeil og det kan ikke legges til grunn at dette ikke har virket bestemmende på 

vedtakets innhold jfr fvl § 41. Vedtaket er dermed ugyldig. 

Det foreligger videre brudd på likhetsprinsippet idet budet fra Hafjell Arena AS er behandlet 

annerledes enn budet fra Lilleputthammer. som også medfører at vedtaket er ugyldig. 

3, Myndighetsutøvelse og enkeltvedtak 
Lilleputthammer legger til grunn at vedtekt er utøvelse av offentlig myndighet og at det 

foreligger et enkeltvedtak. 

Vedtaket om å inngå opsjonsavtale knyttet til en tomt kommunen eier er kun en liten del av 

vedtakets realitet. Totalt sett fremkommer det så mange begrensninger i avtalen og så mange 

forutsetninger om senere myndighetsutøvelse at den privatrettslige disposisjonen blir helt 

underordnet. Vedtaket medfører samtidig at andre interesserte blitt utestengt fra det samme 

formuesgode som kommunen forvalter. 

Hafjell Arena AS har fått en rettighet til arealet som kun kan benyttes «ved regulering og bygging av 

Ha{je/1 Arena (flerbrukshall) slik den er presentert i Situasjonsplan A10-01180821-A1 forslag alt. 2 - 

revidert». Opsjonsavtalen fastsetter plikten for Hafjell Arena AS til å starte regulering og frister for 

.\ 



Advokatfirmaet Alver AS Side 3 av 5 

gjennomføring for at opsjonsavtalen skal bestå, jfr pkt 2. Den gir også rett for kommunen til å kjøpe 

tomten tilbake for samme pris dersom flerbrukshall ikke er realisert innen 5 år, jfr pkt 7. 

Opsjonsavtalen kan ikke overdras. 

Kjøpesummen er ikke fastsatt, men skal fastsettes ved takst uten noen føringer i avtalen. I tillegg gis 

kommunen en ubetinget rett til å heller velge en festekontrakt, uten at noen av betingelsene i en slik 

festekontrakt er synliggjort. 

Det bemerkes videre at kommunen innhentetjuridisk uttalelse fra advokat Braastad i januar 2021 på 

spørsmålet om det ved salg til Hafjell Arena kunne medføre brudd på EØS-loven og EØS-avtalen. Det 

ble da bemerket innledningsvis i skrivet fra advokat Braastad at det var «flere aktører som var 

interessert i samme tomt for å drive næring». En slik forespørsel underbygger at det ikke er den 

kommersielle delen som er sentral for kommunen, men at kommunen kun må sikre seg mot brudd på 

konkurransereglene når de kun ønsker å selge til Hafjell Arena på grunn av formålet med kjøpet. 

Fra klagers side ser man ingen grunn til ytterligere redegjørelsen for at det her foreligger offentlig 

myndighetsutøvelse. Dersom kommunen bestrider det vil man ytterligere kunne underbygge dette. 

Det bemerkes at kommunen også innhentet juridisk vurdering fra advokat Braastad etter at saken 

hadde vært behandlet i formannskapet 17. august d.å. Det gis i den vurderingen klart uttrykk for 

usikkerhet og uttales bla at det er «mange hensyn taler for at inngåelse av opsjonsavtalen med Hafjell 

Arena er utøvelse av offentlig myndighet». Advokat Braastad påpekes dog også at salg av tomter der 

det er innhentet takst og avtalt vederlag «normalt er ansett som privatautonomi». Denne generelle 

uttalelsen kan man selvsagt ikke være uenig i. men den passer ikke i foreliggende tilfelle. 

Når det først er offentlig myndighetsutøvelse her er det klart at det foreligger et enkeltvedtak ved at 
Hafjell Arena AS får en opsjonsavtale. 

4. Nærmere om saksbehandlingsfeilen 
4.1 Saken er ikke tilstrekkelig utredet Fvl § 17 

Kommunestyret har et ansvar for at saken er tilstrekkelig opplyst og utredet før vedtak treffes, jfr 

fvl § 17. 

Det er i utgangspunktet tilstrekkelig å vise til saksutredelsen til kommunestyremøtet 21. oktober 

d.a, der det bl.a uttales: 

Kommunedirektøren vil understreke at det ikke har vært nok tid til å gjennomføre en god 
prosess som sikrer en helhetlig gjennomgang av området der alle interessenter ivaretas. For 
å sikre dette mener kommunedirektøren at dette arbeidet burde vært en del av 
kommunedelplan Øyer Sør, men som et minimum være gjenstand for en mulighetsstudie . 
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Bygging av Hafjell Arena som skissert vil gi sterke føringer på utviklingen av Øyer sentrum og 
kommunedirektøren mener det er avgjørende at alternativ bruk av dette arealet sees på i 
forbindelse med revidering av overordna plan. Eiendommen det her er snakk om er en 
eiendom med stort utviklingspotensial for Øyer sentrum. Kommunedirektøren mener det 
derfor er viktig at kommunestyret får synliggjort ulike potensialet for området gjennom å 
belyse ulike alternativer. 

Det er nærmest uforståelig at kommunestyrets flertall. med en så klar saksutredelse, likevel 

velger å ignorere dette og presse gjennom vedtaket. 

Saken har utviklet seg fra mars 2021 fra å være en ren flerbrukshall uten næringsareal til. i august 

og september, å bli en flerbrukshall med et annet utseende og 5 ooo m2 større. Så sent som 12. 

oktober ble det innsendt enda en ny situasjonsplan fra Hafjell Arena. I utviklingen fra våren 2021 er 

det tegnet inn et nytt næringsareal og plasseringen av hallen er endret vesentlig. 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. 

Kommunestyret har med sitt vedtak startet prosessen i feil ende ved at de binder opp arealet til et 

formål som krever en reguleringsendring. Konsekvensen er at Hafjell Arena har fått en klar 

forventing om en omregulering til formål som omfatter flerbrukshall. Denne skapte forventning vil 

legge klare føring på reguleringsarbeidet og arealdisponeringen i Øyer sentrum. 

Kommunedirektøren har lagt opp til at det som et minimum må gjennomføres et mulighetsstudie 

for å opplyse saken. Sett fra klagers side kan ikke saken være tilstrekkelig opplyst før vedtaket ble 

truffet når ikke engang dette er utført. Det må foretas en vurdering av hvordan tomten skal kunne 

utvikles der flere formål enn flerbrukshall blir vurdert og eventuelt hvordan man kan kombinere 

flerbrukshall med andre formål. 

Vedtaket i seg selv viser også at saken er for dårlig opplyst når en av begrunnelsene for å gi 

opsjon til Hafjell Arena er at: «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» 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. 

Når saken ikke er tilstrekkelig opplyst og utredet foreligger det en saksbehandlingsfeil etter fvl § 

17. Det kan ikke legges til grunn at dette ikke har virket bestemmende på vedtakets innhold jfr fvl 

§ 41. Vedtaket er dermed ugyldig og må oppheves. 
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4.2 Brudd på likhetsprinsippet 
Forvaltingen er bundet av likhetsprinsippet. både der det er et enkeltvedtak og der det er andre 

handlinger fra det offentlige. 

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. 

Lilleputthammer anfører at det er foretatt en usaklig forskjellsbehandling som medfører at 

vedtaket er ugyldig. 

5. Avslutning 
Klager legger, basert på innholdet i klagen. til grunn at kommunestyrets vedtaket i sak 118/21 er 

ugyldig 

Det tas forbehold om nye anførsler og bevis etter kommunens behandling av klagen. 

Kopi: Lilleputthammer Lekeland AS 
Welle lnvest AS 
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