
Fra: Julian Wilhelm Solvang 
Sendt: 18. juni 2020 10:07 
Til: Øyer Kommune Postmottak 
Emne: kan du opprette en sak med meg som saksbehandler her?  
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Flagget 
 
 
 

Fra: Julian Wilhelm Solvang  
Sendt: 11. juni 2020 08:48 
Til: Helene Bjørge <Helene.Bjorge@Oyer.kommune.no> 
Emne: VS: Varsel om post fra Øyer kommune: Post fra Kemneren i Sør-Gudbrandsdal 
 
 
 

Fra: Bleivik, Monica <Monica.Bleivik@dnvgl.com>  
Sendt: 29. mai 2020 12:36 
Til: Julian Wilhelm Solvang <julian.wilhelm.solvang@oyer.kommune.no> 
Kopi: 'Tore Wiggen' <toremwiggen@gmail.com> 
Emne: FW: Varsel om post fra Øyer kommune: Post fra Kemneren i Sør-Gudbrandsdal 
 
Hei Julian,  
 
Jeg har i dag vært i kontakt med Øyer kemnerkontor og fått opplyst deg som rette kontaktperson i forbindelse med betaling av kommunale avgifter for hytte 
i perioden vi ikke kunne bruke hytten pga covid-19 forbud.   
 
Vi har ved innbetaling av kommunale avgifter for perioden som omfatter forbudsperioden ovenfor, trukket fra NOK 574. Dette beløpet tilsvarer en måneds 
avgifter unntatt eiendomsskatt. Begrunnelsen er at vi ikke vil betaler for tjenester vi ikke har mottatt. Vi kommer derfor ikke til å betale dette beløpet og 
bestrider  kravet under. 
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Ved kontakt med kemnerkontoret fikk vi opplyst at det var mulig å søke om å ikke betale. I utgangspunktet mener vi at vi hat et rettslig krav på å ikke betale, 
men dersom dere ønsker å legge dette opp som en søknad, sender vi herved en søknad.  
 
Jeg ber vennligst om tilbakemelding på denne e-posten.  
Jeg ber også om at du formidler denne e-posten til kemnerkontoret, slik at de har dokumentasjon på at vi bestrider kravet under.  
 
Jeg kan nås på telefon 48161789 eller på denne e-postadressen.  
 
På forhånd takk for hjelpen.  
 
Med vennlig hilsen  
Monica Bleivik   

From: Tore Wiggen <toremwiggen@gmail.com>  
Sent: tirsdag 26. mai 2020 15:16 
To: Bleivik, Monica <Monica.Bleivik@dnvgl.com> 
Subject: Fwd: Varsel om post fra Øyer kommune: Post fra Kemneren i Sør-Gudbrandsdal 
 
 

Mvh 
Tore Magler Wiggen 
91342505 
 
Sendt fra min iPhone 
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CONFIDENTIAL 
This email with attachments may be confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed. The email may contain 
legally protected information. If you have received this communication in error, be aware that making use of the information, forwarding it, copying it, or 
disclosing its content to other persons, is strictly prohibited and may be punishable by law. Please inform the sender about the error in transmission 
immediately. 
 
Videresendt melding: 

Fra: Digipost <no-reply@digipost.no> 
Dato: 26. mai 2020 kl. 15:02:37 CEST 
Til: toremwiggen@gmail.com 
Emne: Varsel om post fra Øyer kommune: Post fra Kemneren i Sør-Gudbrandsdal 

Hei Tore, 
 
Du har et ulest brev fra Øyer kommune i Digipost: «Post fra Kemneren i Sør-Gudbrandsdal» 
 
Øyer kommune har følgende beskjed om brevet de har sendt deg: 
 
--------------- 
 
Forslag utleggstrekk. 
 
--------------- 
 
Brevet ble levert 26.05.20 12:56 
 
Hvorfor får jeg dette varselet? 
Offentlige virksomheter må sende deg et varsel når de sender viktige brev digitalt. Det er ikke mulig å skru av denne typen varsler. 
 
Logg deg inn på https://www.digipost.no/ for å lese brevet. 
Trenger du hjelp til å logge inn? Se vår hjelpeside, https://www.digipost.no/hjelp/innlogging 
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Med vennlig hilsen 
Digipost 

 
************************************************************************************** 

This e-mail and any attachments thereto may contain confidential information and/or information protected by intellectual property rights for the exclusive attention of the intended addressees 
named above. If you have received this transmission in error, please immediately notify the sender by return e-mail and delete this message and its attachments. Unauthorized use, copying or 

further full or partial distribution of this e-mail or its contents is prohibited. 
************************************************************************************** 


