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Møte i  Kommunestyret den 21.10.2021 - Sak: 118/21 
 
Ordføreren holdt en innledning til saken. 
 
Stein Plukkerud (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet da Vestsiden Invest AS eier 1/3 av 
aksjene i Hafjell Arena AS. Han eier indirekte halvparten av aksjene i Vestsiden Invest AS. 
Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres inhabil 
i henhold til forvaltningsloven § 6a. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Hans Kristian 
Bjerkestuen (Sp) tiltrådte som varamedlem. 
 
Roar Øien (H) stilte spørsmål om sin habilitet. Han er ansatt i Vestsiden Invest AS fra 1. 
september 2021 og vil sannsynligvis bli involvert i det videre arbeidet med prosjektet. Roar 
Øien fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Roar Øien erklæres inhabil i henhold til 
forvaltningsloven § 6a. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Asgeir T Moheim (H) 
tiltrådte som varamedlem. 
 
Anne Aronsveen (H) stilte spørsmål om sin habilitet som medeier i Sentrumsgården i Øyer. 
Anne Aronsveen fratrådte.  Ordføreren fremmet forslag om at Anne Aronsveen erklæres 
habil. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Anne Aronsveen tiltrådte. 
 
Marthe Lang-Ree (Sp) fremmet forslag til vedtak fra Øyer Sp og Øyer SV: 
Alternativ B 

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: 
  

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 
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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. 

 
Marthe Lang-Ree (Sp) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag til vedtak (alternativ A) og 
Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag til vedtak (alternativ B) ble Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag vedtatt 
med 11 stemmer ( 9 Sp – Jon Halvor Midtmageli, Laila Jonassen Skåden, Marthe Lang-Ree, 
Randi Ø Sagheim, Steinar Grimsrud, Anne B Lie, Svein Løken, Ingrid Olaug Mork, Lars Høvren, 
2 SV) mot 10 stemmer (7 Ap, 2 H, 1 Sp – Hans Kristian Bjerkestuen). 
 
Vedtak: 

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: 

  
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….» 
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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. 

 
 
Stein Plukkerud (Sp) og Roar Øien (H) tiltrådte. Hans Kristian Bjerkestuen (Sp) og Asgeir T 
Moheim (H) fratrådte. 
 


