
Adresse: Telefon:  E-post:  
Postboks 4 
2637 Øyer 

61268100                             postmottak@oyer.
kommune.no 

 

    

Møte i  Formannskapet den 16.03.2021 - Sak: 21/21 
 
Stein Plukkerud (SP) stilte spørsmål om sin habilitet. Hans selskap Vestsiden Invest AS har 
påtatt seg å delta i å forsøke å bidra til at dette bygget som i hovedsak blir en del av 
infrastrukturen i destinasjonen, blir realisert. Vestsiden Invest AS er derfor en av eierne av 
Hafjell Arena AS. Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Stein 
Plukkerud erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6, 1 ledd, bokstav a). Ordførerens 
forslag ble enstemmig vedtatt. Marthe Lang-Ree (SP) tiltrådte som varamedlem. 
 
Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende forslag: 
Øyer AP støtter kommunedirektørens forslag  A (Kommunestyret avslår anmodning om kjøp 
av tomt fra Hafjell Arena AS.) 
med denne tilføyelsen:  
Føyes til, .....  
inntil Kommunedelplan Øyer Sør er ferdig behandlet. 
 
 
 
 
Randi Øverhaug Sagheim (SP) fremmet følgende forslag: 
Forslag til nytt vedtak fra Øyer SP og Øyer SV:  
Alternativ B: 

1. Kommunestyret er positive til anmodningen og gir Hafjell Arena AS opsjon på kjøp av 
tomt på 15 000 m2. 

2. Innløsning av opsjonen forutsetter at Hafjell Arena realiseres. 
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til utarbeidelse av opsjonsavtale.   
4. Vedlagt takst på 6.750.000,- kvalitetssikres før opsjonsavtale inngås. 
5. Opsjonsavtale skal godkjennes av kommunestyret 

 
Roar Øien (H) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom Øyer AP sitt forslag og Øyer SP og Øyer SV sitt forslag ble 
Øyer SP og Øyer SV sitt forslag vedtatt med 5 stemmer (3 SP, 1 SV, 1 H) mot 2 stemmer (AP). 
 
Vedtak i Formannskapet: 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret er positive til anmodningen og gir Hafjell Arena AS opsjon på kjøp av 
tomt på 15 000 m2. 

2. Innløsning av opsjonen forutsetter at Hafjell Arena realiseres. 
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til utarbeidelse av opsjonsavtale.   
4. Vedlagt takst på 6.750.000,- kvalitetssikres før opsjonsavtale inngås. 
5. Opsjonsavtale skal godkjennes av kommunestyret 

 
Stein Plukkerud tiltrådte. Marthe Lang-Ree fratrådte. 
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