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SØKNAD OM STATUS SOM TYPISK TURISTSTED FOR SVATSUM  
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Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
  Lov om helligdager og helligdagsfred 
 
 
SAMMENDRAG: 
 
Svatsum Samvirkelag (Nærbutikken Svatsum) ønsker å få status som typisk turiststed. 
Dette for å ha fleksibilitet til å ha åpent på søn- og helligdager og dermed gi spesielt de 
mange hytteeierne og turister for øvrig et bedre tilbud. Dette vil gi mer handel og 
omsetning lokalt, til styrke for den eneste butikken i mils omkrets, og dermed også et 
bedre tilbud til hele lokalsamfunnet. På sikt kan dette styrke næringsgrunnlag og 
servicetilbud i et område som rammes av fraflytting. Kommunedirektøren anbefaler 
kommunestyret om å sende søknad til Fylkesmannen om godkjenning av Svatsum som 
typisk turiststed.   
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Søknaden 
Svatsum Samvirkelag (Nærbutikken Svatsum) ønsker å få status som turistdestinasjon. I epost 
til kommunen den 04.11.2019 skriver de at de ligger i et område med en god del hytter, og 
kunder sier at de ønsker seg en butikk som er mer tilgjengelig. Fra mai har de utvida 
åpningstidene med 7 timer totalt pr. uke. Dette har gitt god økning i omsetning og kunder i de 
store ferieperiodene. I tillegg til matvarer har de også en del pakkeutlevering til folk som 
adresserer til butikken når de er på hytta, samt omadressering av post. Ved å få status som 
typisk turiststed får de bedre mulighet til å tilpasse åpningstidene – som søndagsåpent og på 
helligdager. Postnummer 2657 Svatsum og 2658 Espedalen har pr. i dag 630 fritidsboliger, og 
dette utvides stadig.  
 
Vedlagt søknaden er det oversikt over antall kunder pr. uke i 2018, og tilsvarende for 
omsetning.  
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-02-24-12


  
 
 

  
 
 

 

Det er også vedlagt en uttalelse fra en av hytteierforeningene i området, Espedalen Fjellgrend 
Hytteforening. De sier at det for hyttefolket er veldig viktig at butikken får et større 
livsgrunnlag ved at hyttefolket får muligheten til å handle lokalt også på søndager. Flere av 
hyttefolket vil benytte seg av dette, og handelen og inntektene blir da værende igjen i 
Svatsum.  
 
Lova 
Lov om helligdager og helligdagsfred §5 omhandler salg fra faste utsalgssteder. På 
helligdager skal faste utsalgssteder som selger varer til forbrukere holde stengt. På jul-, påske- 
og pinseaften skal de stenge kl. 16. Faste utsalgssteder kan holde åpent de tre siste søndagene 
før julaften mellom kl. 14 og kl. 20. 
 
Videre heter det at «Fylkesmannen kan etter søknad fra kommunen ved forskrift bestemme at 
et område skal regnes som typisk turiststed, …, for hele eller deler av året. Som typisk 
turiststed kan bare regnes område der salget i de aktuelle periodene hovedsakelig skjer til 
turister».  
 
 
VURDERING: 
 
I Svatsum og Espedalen er det nå igjen en butikk som kommer inn under lovens begrep «faste 
utsalgssteder som selger varer til forbrukere». Dette etter at filialen i Espedalen ble nedlagt for 
noen år siden. Til nærmeste butikk er det nå 22 km sørover til Forset og 40 km nordover til 
Skåbu.  
 
Antall fritidsboliger i det mest aktuelle området for butikken er 630 stk, ut fra det kommunale 
kartverket. Til sammenligning er antall husstander (fastboende) i det samme området 131 stk. 
(fra renovasjonsordninga). Tall fra SSB viser at det bor 285 personer her (kretsene Nedre og 
Øvre Svatsum og Espedalen). Det er således mange flere hytter enn bebodde hus i området. I 
tillegg har vi gjennomgangstrafikken, som spesielt sommerstid er stor langs fv. 255 
Bjørnsonvegen. Mye helgetrafikk til Skåbu går også gjennom Svatsum for de som kommer 
sørfra Østlandet. Potensialet blant fritidstrafikken er dermed betydelig.  
 
Omsetning pr. uke i 2018 viser en markert økning i uke 8 (vinterferie), veldig stor økning i 
påska, stor økning om sommeren (spesielt ukene 26-34, juli og august), samt i høstferien (uke 
40). Med søndagsåpne butikker må en regne med at disse toppene øker ytterligere, samtidig 
som det blir bedre grunnlag for butikken også utenom toppsesongene.  
 
Søkeren ønsker primært mulighet til ekstra åpning på helligdager hele året, for å kunne 
vurdere åpningstider etter å ha prøvd seg fram. 
 
Det er også flere tiltak for å gjøre Svatsum og Espedalen mer attraktive for turister. Prosjekt 
Elgland er nylig avslutta, med fokus på å bruke elgen og kulturminner som trekkplaster og 
aktiviteter for turister. Det er bygd et meget spesielt elgtårn for overnatting, det er stor satsing 
rundt jettegrytene Helvete, og det er nysatsing på Strand Fjellstue, satsing på foredling av 
lokal fisk m.m. 



  
 
 

  
 
 

 

 
For Gausdal kommune er det av stor betydning å støtte opp om tiltak som kan styrke 
bosettinga i denne delen av kommunen. Dette er et område med få arbeidsplasser utenom 
landbruket. Det er reiselivet og turisme som gir grunnlag for optimisme, samt servicenæringer 
i tilknytning til dette. Kommunen oversender søknaden til Fylkesmannen, og tilrår sterkt at 
den godkjennes.  
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Gausdal kommune tilrår overfor Fylkesmannen at Svatsum i Gausdal gis status som typisk 
turiststed, i henhold til lov om helligdager og helligdagsfred. 


