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1. Formål og eiendommen 

Opsjonsavtalen regulerer en rett for opsjonshaver til å kjøpe en del av eiendom gbnr. 8/18. 
Delen gjelder arealet som er markert med oransje i situasjonskartet under, med mindre annet 
fremgår av avtalen1. Med begrepet «eiendom» i denne avtalen menes arealet som er markert 
med oransje. 

 

 
1 Se pkt. 9 avsnitt 3 



Opsjonen gjelder kun ved regulering og bygging av Hafjell Arena (flerbrukshall) slik den er 
presentert i power-pointpresentasjon datert 02.08.21 og i anmodning om kjøp datert 08.04.21; 
hall 8880 m2 og tilbygg til hall ca. 3100 m2. Evt. endringer av prosjektet som avviker fra 
power-pointpresentasjonen eller i anmodning om kjøp skal godkjennes av opsjonsgiver. 
Prosjektet krever en ny regulering og opsjonshaver har ansvaret for å regulere.   

 

2. Opsjonsavtalens varighet 

En reguleringsplan skal vedtas innen tre år fra inngåelse av opsjonsavtalen. Opsjonsgiver må 
varsle oppstart og kunngjøre planarbeidet innen ett år fra inngåelse av denne avtalen. 
Opsjonen utløper dersom det ikke er varselet oppstart og kunngjort innen fristen, eller 
reguleringsplan ikke er vedtatt innen tre år fra inngåelse av denne avtalen. Opsjonshaver må 
gjøre opsjonen gjeldende senest ett år etter at reguleringsplanen er vedtatt, og avtalen utløper 
dersom opsjonen ikke er gjort gjeldende innen fristen. 

Fristene som er gitt i avtalen pkt. 2 løper fra datoen avtalen er signert av opsjonsgiver og 
opsjonshaver. Opsjonshaver skal signere opsjonen innen fire uker fra avtalen er sendt til 
opsjonshaver. Opsjonen utløper dersom avtalen ikke er signert innen fire uker.  

Opsjonshaver kan si opp opsjonsavtalen. En oppsigelse skal sendes skriftlig til opsjonsgiver. 
Betalt opsjonsvederlag vil ikke bli refundert. Opsjonsavtalen opphører dersom 
opsjonsvederlaget ikke blir betalt innen fristen satt i avtalen pkt. 4.  

Kjøpekontrakt må inngås før tiltak etter plan- og bygningsloven kan iverksettes. 
Kjøpekontrakt kan ikke inngås før reguleringsplan er vedtatt.  

 

3. Partenes rettigheter og begrensninger i opsjonstiden 

Opsjonsgiver forplikter å avstå fra å råde over eiendommen dersom det kommer i konflikt 
med opsjonshavers arbeid med en regulering. Opsjonsgiver kan ikke selge eiendommen til 
andre. Opsjonsgiver kan ikke pantsette eiendommen. Opsjonsgiver kan fradele eiendommen. 

Opsjonshaver har en rett til å foreta en regulering av eiendommen og en rett til å iverksette 
nødvendige fysiske og rettslige undersøkelser på eiendommen. Opsjonshaver får ikke selge 
eller pantsette eiendommen før kjøpekontrakt er inngått og gjennomført. Opsjonsavtalen kan 
ikke overføres til en tredjepart.  

 

4. Opsjonsvederlaget 

Opsjonsavtalen hindrer alternativ utnyttelse av eiendommen. Opsjonshaver skal av den grunn 
betale et opsjonsvederlag til opsjonsgiver. Opsjonsvederlaget utgjør kr. 200.000 og forfaller 
til betaling forskuddsvis den 1. (sett inn første måned etter avtaleinngåelse) hvert år. 

 

 

 



5. Kjøpesummen 

Eiendommen vil bli taksert ved inngåelse av kjøpekontrakt. Taksten vil utgjøre kjøpesummen. 
I tillegg må opsjonshaver påregne samtlige øvrige utgifter, eksempelvis omkostninger og 
oppmålingsforretning.  

 

6. Eiendommens tilstand 

Opsjonsgiver har gitt opsjonshaver alle opplysninger om eiendommen som er kjent for 
opsjonsgiver. Se vedlagt dokanalyse om opsjonsgivers samlet kunnskap om eiendommen 
(datert 29.06.21).  

Opsjonshaver oppfordres til å undersøke eiendommen og forhold knyttet til den ved bruk av 
egnede fagpersoner før opsjonen inngås.  

Opsjonsgiver har ikke gjort grunnundersøkelser på 
eiendommen.  

Utklippet viser at det er aktsomhetssone for marin leire (blått 
skravert felt) på deler av tomta, og er hentet fra NVE Atlas. 

Det er ikke påvist forurensning på eiendommen. Det er ikke 
foretatt jordprøver i grunnen, og det er ingen indikasjon på 
forurensning på eiendommen.  

 

 

 

7. Betingelser som vil kunne bli regulert i en kjøpekontrakt 

Opsjonsgiver skal ha mulighet til å kjøpe tilbake eiendommen for samme pris dersom 
utbyggingen ikke blir gjennomført med ferdigattest innen fem år fra inngåelse av 
kjøpekontrakt. Eiendommen skal da leveres tilbake i samme stand som ved inngåelse av 
opsjonsavtalen. Ytterligere vilkår vil kunne bli regulert i en kjøpekontrakt.  

Opsjonshaver må være beredt til å finne akseptable erstatningsareal for pumptrack og 
opparbeide denne for egen regning. Plassering skal avklares med Øyer kommune. Videre vil 
det kunne bli stilt krav til opparbeidelse av stitrasé som forbinder Hundervegen til 
Aronsveekjølla (Statlig sikret friluftsområde vest for E6) på arealet som ønskes kjøpt. Det må 
være en rundløype som bindes sammen av gangvegen langs Hundervegen. Ungdomsskolen 
bruker i dag området til gå- og joggerunder. Det forventes at reguleringsplanen for området 
inneholder en utenomhusplan og at området gis en grønn ramme. 

Behovet for øvrig infrastruktur må avklares i reguleringsplanprosessen jf. plan- og 
bygningsloven § 12-7 første ledd nr. 10. 

 

 



8. Festekontrakt 

Opsjonsgiver kan vurdere å inngå en festekontrakt når en reguleringsplan er vedtatt. Denne 
opsjonsavtalen gir opsjonshaver uansett en rett til å inngå en kjøpekontrakt dersom 
opsjonshaver ikke ønsker å inngå en festekontrakt. Opsjonsgiver er ikke forpliktet til å inngå 
en festekontrakt og det er opsjonsgiver som setter kontraktsbetingelser og vilkår i en evt. 
festekontrakt.  

 

9. Fradeling, oppmålingsforretning og tinglysing  

Gbnr. 8/18 må fradeles ved inngåelse av denne opsjonsavtalen, slik at det oransje arealet får et 
nytt bruksnr. Opsjonshaver skal dekke samtlige kostnader knyttet til fradeling, 
oppmålingsforretning og tinglysing.  

Opsjonsavtalen skal tinglyses som en heftelse på den nye eiendommen etter fradelingen. 
Heftelsen gjelder kun avtalt areal. Opsjonshaver skal dekke tinglysningsgebyret. Opsjonsgiver 
kan slette heftelsen uten samtykke fra opsjonsgiver ved avtalens utløp, oppsigelse, opphør 
eller ved avtalebrudd.  

I forbindelse med erverv mot E6 er Øyer kommune, Statens vegvesen og Innlandet 
fylkeskommunen i en dialog, og det vil bli foretatt en oppmåling og justering av grenser iht. 
tidligere erverv. Opsjonsgiver vil eie arealet der gang- og sykkelvegen går langs 
Hundervegen. Arealet vil derfor bli redusert noe. Opsjonsgiver kan gjøre mindre justeringer 
av arealet i forbindelse med stitrasé og pumptrack, slik at arealet eies av kommunen. 

 

Vedlegg 

- Power-pointpresentasjon 
- Anmodning om kjøp, 08.04.21 
- Dokanalyse 

 

Partenes underskrifter 

 

 

Øyer, den ___________    Øyer, den___________ 

Opsjonsgiver:      Opsjonshaver: 

Øyer kommune     Hafjell Arena AS  

 

 

___________________________   ____________________________ 

Opsjonsgiver, ordfører    Opsjonshaver, Hafjell Arena AS


