
Fra: Inger Helen Sveum <ihsveum@online.no> 
Sendt: 6. april 2020 16:34 
Til: Øyer Kommune Postmottak 
Emne: Fwd: postmottak@oyer.kommune.no 
 
Hei! 
Denne mailen vi sendte Ordfører i Øyer kommune 4/4-20, skulle gå som kopi til 
postmottak@oyer.kommune.no. 
Dessverre ble den sendt kun til ordfører med postmottak sin adresse som emne. 
  
Vi beklager feilen. 
  

Hilsen Inger Helen Sveum og Audun Opem 
  
  

  
-------- Opprinnelig melding -------- 

Emne: postmottak@oyer.kommune.no 

Dato: 04.04.2020 11:54 
Fra: Inger Helen Sveum <ihsveum@online.no> 
Til: jon.halvor.midtmageli@oyer.kommune.no 

  
Hei! 
  
Vi tar kontakt på vegne av vår eiendom i Sørlia 116 (Hafjellgrenda) i Øyer kommune. 
  

Vi har tilbrakt alle sommerferier i Øyer siden 1998 og har blitt svært glade i 
området. Hytta har vært i vår eie siden 2010 og vi har nærmere 80-90 overnattingsdøgn 
på hytta hvert år. 
Vi har trivdes svært godt på hytta i Øyer! 
  
Vi har vært trofaste og lojale brukere av alle lokale tjenester - fra håndverkstjenester til 
handelsstandens tilbud. 
Vi har sett det som riktig og viktig å støtte opp om, og påse at det lokale næringslivet 
benyttes og klarer seg så bra som mulig, til enhver tid. 
 
Vi synes det er litt trist å se at kommunen lar eiendomsutviklere med kjent navn og rett 
bekjentskap få ødelegge den flotte naturen og den tradisjonelle byggestilen mange 
områder hadde etablert. Om nybyggene er vakre, kan alltid diskuteres, men mye passer 
ikke inn i området i forhold til eksisterende byggeskikkstil. 
Antallet hytter og tettheten i hyttefeltene oppe på for eksempel Mosertertoppen er det 
iallefall mulig å ha meninger om. Vi har hørt lokale Øyværinger selv bruke uttrykket 
"flådd åsen" i flere sammenhenger. 
  
På grunn av landets situasjon per nå, nektes alle hytteeiere med bostedsadresse utenfor 
Øyer kommune, overnatting på egen eiendom.  
Vi har, som alle andre, fulgt med på nyheter fra ulike hyttekommuner i landet. Vi har 
svært vanskelig for å kjenne oss igjen i det bildet som tegnes av "problemet", nemlig de 

uansvarlige og smittefarlige hytteeierne. Vi tenker blant annet på innslaget på NRK fra 
Tønsberg. Der ble det brukt uttrykk som "nedrent av hytteturister" og så videre. Det 
underlige var vel at bilder fra venteværelset viste at lokalet var helt tomt! 
Vi som innbyggere på Ski, har jo selvfølgelig hatt våre turer på legevakt med unger som 
har spilt håndball og fotball, men aldri sett et tomt venteværelse på legevakten. Det 
nevnes aldri tall når man snakker om problemet med hytteeiere, men et tilfelle fra 
Ålesund viste at meldingen om antall personer i sentrum, var helt feil og uten rot i 
virkeligheten. Vi sitter med en følelse av at dette ikke er så mye av et smitteverntiltak, 

mailto:postmottak@oyer.kommune.no
mailto:postmottak@oyer.kommune.no
mailto:ihsveum@online.no
mailto:jon.halvor.midtmageli@oyer.kommune.no


men mere et tiltak for å beskytte "oss selv" mot folk utenfra. Hytteforbudet virker i stor 
grad å være drevet igjennom av kommuneoverleger og ordførere, med god hjelp av 
media, uten at det kommer frem noen god helsemessig begrunnelse. 
Det virker som kommuneoverlegen i Øyer har som hovedfokus å jakte virussmittede 
hytteeiere på ulovlig og uønsket mark. Han hadde tydelig til hensikt å ikke bare passe på 

at hyttene ikke brukes, men også at alle andre typer overnattingssteder, hoteller, 
pensjonater osv, ikke skulle få besøk av hordene fra hyttefeltet. Dette var inntrykket vi 
satt med etter en TV sending hvor han ble intervjuet i Sørlia. 
  
Vi har forståelse for at alvoret i denne situasjonen tynger en mann med ansvar for flere 
kommuner, men hadde vel håpet og trodd at erfarne politikere skulle holde ivrige 
tjenestemenn litt i ørene. 

Vi har ingen kompetanse overhodet på smittevern, men registrerer at 
Folkehelseinstituttet var i mot dette hytteforbudet før det ble innført, og dag etter dag 
bekrefter at de ikke ser noe poeng i dette. De har tvertimot sagt at fra et smittevern 
synspunkt, hadde det vært en fordel å spre befolkningen noe mere. Vi velger å anse FHI 
som ekspertisen i denne sammenheng foran en lokal lege. 
  
Vi kan vel i tillegg legge til at vi i løpet av de 10 årene vi har hatt hytte i kommunen, ikke 

en eneste gang har arrangert noen fester av den karakter som ofte blir brukt som 
begrunnelse i mediene. Vi er to rolige voksne personer som har kost oss med 
kaffekoppen på terrassen i påsken og i beste fall hatt besøk av våre to nå voksne barn. 
Det blir da vanskelig å se at vi skulle belaste Øyer legevakt i noen særlig grad. Alpine 
skader er jo heller ikke spesielt relevant da alpinanlegget, fornuftig nok, er stengt. I 
tillegg antar vi at kafeer og restauranter i området er enten stengt eller under god 
kontroll. 
Det bør vel også legges til at som besøkende i kommunen, så er det ikke fastlegen i Øyer 

man henvender seg til. I vår tid på hytta, så har vi vært i kontakt med legevakt på 
Lillehammer sykehus et par ganger. 
  
Da vi, som beskrevet ovenfor, ser på hytteforbudet som ihvertfall delvis drevet frem av 
lokale interesser, selv om vi har sett ordføreren være mindre positiv til forbudet enn 
kommuneoverlegen på TV, mener vi at dette også må få konsekvenser for kommunen. 
Hvordan kan kommunens administrasjon kreve inn avgifter og skatt av eiere som ikke får 

lov til å bruke egen eiendom i kommunen? 
Dette ser jo ut til å bli en lengre periode, i følge våre myndigheter og 
Folkehelseinstituttet. 
  
Vi ser det som en selvfølge at Ordfører i Øyer kommune tar situasjonen til etterretning, 
og påser at vi som hytteeiere ikke blir belastet med eiendomsskatt og kommunale 
avgifter i den perioden dette vil pågå, om dette skulle bli status utover påsken. 

  
Får man ikke tilgang til en tjeneste/vare, vil man heller ikke betale for den! 
  
Vi forventer dermed at kommunen frafaller kravet om eiendomsskatt og kommunale 
avgifter med virkning fra den dagen hytteforbudet ble iverksatt og frem til forbudet 
oppheves igjen. 
  
Vi ønsker å legge til at vi selvfølgelig følger forbudet, selv om vi synes at begrunnelsen er 
meget tynn når man lytter til hva Folkehelseinstituttet sier om dette. 
  
Vennlig hilsen 
  
Inger Helen Sveum og Audun Opem 
900 35 229                957 29 727 
  
  


