
Fra: Knut Haga <knut.haga@trollmanagement.com> 
Sendt: 20. mars 2020 11:40 
Til: Øyer Kommune Postmottak 
Emne: VS: Kommunale avgifter - refusjon Gruvevegen 71 - Lunnstadmyrvegen 180 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Fullført 
 
 
Hei,  
 
Teknisk etat / skatteoppkrever  
 
Kommunale avgifter og eiendomsskatt forfaller i morgen. 
Jeg opplevde forrige helg å truet ut av min egen hytte i Gruvevegen 71. 
 
Jeg ber om en reduksjon at kommunale avgifter i perioden jeg ikke kan benytte selv eller leie ut mine to eiendommer.  

 
 
 
Min leiligheten i Lunnstadmyrveien 180 leies ut på åremål.  
Denne leieavtalen er nå sagt opp pga force majeure.   
Dette er varme senger som Øyer jo ønsker.  Leiligheten kan ikke benyttes.  

Øyer kommune har øvd påtrykk mot regjeringen for å nekte hytteeiere adgang til sine hytter.  

Slik det ser ut nå kan jeg ikke benytte hytta resten av vintersesongen. 
 
Det er min vurdering at Øyer kommune ikke kan kreve fulle kommunale avgifter i perioden jeg ikke kan benytte eller leie ut mine eiendommen. 
Det påløper nå ingen kostnader for kommunen til vann, avløp og renovasjon for mine eiendommer.  



Kommunen kan kun ha kostnadsdekning for vann avløp og renovasjon. 
 
https://www.miljodirektoratet.no/regelverk/forskrifter/forurensningsforskriften/avlopsgebyr-kommentarer/ 
 

Det er dugnadstid og jeg forventer at Øyer kommune stiller opp på denne dugnaden ved å bidra til å redusere kostnader for hytteeiere.  
 
I mellomtiden har jeg satt morgendagens kommunale avgifter og eiendomsskatt på vent.  
 
Etter å ha eid flere hytter i Øyer siden 1999, med inntil 40 varme senger, er jeg svært overrasket og skuffet over kommunens håndtering av denne 
problemstillingen. 
Jeg er frisk – har med meg alt og alt er jo stengt.  
Hva er problemet? 
 
Spørsmål 
Mange trosset anbefalingen og dette skal angivelig ha påført kommunene store ulemper.  
1) Konkret hvor mange hytteturister har belastet kommunens helsesystem siden fredag 13. mars? 
2) Jobbes det aktivt for å kunne bruke hytten i påsken?  
3) Vil gjerne ha fakte om 14 dager - tall som tilsier at det er uforsvarlig å være på hytta i påsken 
2) Hva går egentlig eiendomsskatten til? 
 
Jeg forventer at Øyer kommune, som aktiv pådriver for å stenge ned turist-kommunen, IKKE ber om statlig stønad for å kompensere selvpåført for bortfall 
av inntekter. 
Det er også en del av dugnaden å ta en del av regningen selv.  

 
Fra 1999 til 13/3-2020 har jeg vært en veldig fornøyd hytteeier i Øyer – har til tider hatt utleiehytter med 40 varme senger! 
Dere bryter en moralsk kontrakt – hva gjør dere .   
Hva vil dere med  dette - vi er jo ikke ønsket når vi har behov for hytte og trenger rekreasjon.   
 
By og land er ikke hand i hand.  

 

https://www.miljodirektoratet.no/regelverk/forskrifter/forurensningsforskriften/avlopsgebyr-kommentarer/


 
 
Vennlig hilsen 
 
Knut Haga 
 


