
 
Saksbehandler:  Julian Wilhelm Solvang Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 20/2034    
 
 
FRITAK FOR BETALING AV KOMMUNALE AVGIFTER - GBNR 26/182 - FURTHOLOA 110  
 
 
 
Vedlegg: 
E-post mottatt 29.05.2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Forskrift for kommunal renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, 
Lillehammer og Øyer  
Forskrift om vann- og avløpsgebyr  
Forskrift om brannforebygging  
 
Sammendrag: 
På grunn av koronaviruset ble det av regjeringen innført forbud mot å overnatte på 
fritidseiendommer utenfor egen kommune fra 19. mars til 20.april 2020.  
Eier ber om fritak for kommunale gebyrer for perioden med bruksforbud på 
fritidseiendommen. Kommunedirektøren anbefaler at den begrensede bruksmuligheten av 
fritidseiendommen under koronakrisen ikke gir grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse 
av kommunale gebyrer.  
 
Saksutredning: 
På grunn av koronaviruset ble det av regjeringen innført forbud mot å overnatte på 
fritidseiendommer utenfor egen kommune fra 19. mars til 20.april 2020.  
Eier ber om fritak for kommunale gebyrer for perioden med bruksforbud på 
fritidseiendommen, hele henvendelsen er vedlagt saken.  
 
Vurdering: 
Kommunens utgifter til å levere vann- og avløpstjenester reduseres i liten grad, selv om folk 
ikke benytter hyttene i en periode. Vann- og avløpstjenester leveres til selvkost, og i det 
ligger at brukerne betaler det som det koster å levere tjenesten. En må derfor legge til 
grunn at de vedtatte gebyrene gjelder, selv om en utenforliggende hendelse umuliggjør 
bruken av fritidsboligen i en periode. Skulle det vise seg at kostnadene med å opprettholde 
tjenesten blir redusert, som følge av lengre tids oppholdsforbud i disse områdene, vil 
selvkostregelverket ivareta dette i form av lavere gebyrer neste år.  
 
Feie - tilsynsgebyr er et årlig gebyr som kommunen ilegger med bakgrunn i forskrift om 
brannforebygging, for å kunne holde en oppegående tjeneste etter brannlovgivningen. 
Forskriftene pålegger kommunen å drive tjenesten etter selvkostprinsippet der brukerne av 
tjenesten skal betale gebyr i henhold til dette. For å kunne søke om fritak for feiing og 
tilsyn, skal ildsted være fjernet og/eller pipe være plombert.  



Etter renovasjonsforskriften vedlegg 2, kan det gis fritak for renovasjonsgebyret for 
fritidseiendommer hvor det kan dokumenteres at hytten er kondemnabel.  
Etter Øyer kommunes forskrifter kan det ikke gis fritak for kommunale gebyrer på grunn av 
begrenset bruksmulighet i en periode.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer kommune anser ikke en begrenset bruksmulighet av fritidseiendommen under 
koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av kommunale gebyrer. 
Tjenestene leveres etter selvkostprinsippet og justeres årlig. Søknaden avslås. 
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