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SAMMENDRAG: 
Svatsum ble i 2020 godkjent som periodevis typisk turiststed. Nærbutikken Svatsum 
ønsker nå at destinasjonen gis status som helårlig typisk turiststed. Kommunedirektøren 
tilrår at Gausdal kommune stiller seg positiv til endringen. 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Virksomheter på destinasjoner som gjennom forskrift gis status og godkjenning som typisk 
turiststed, har anledning til å avvike fra bestemmelsene i Lov om åpningstider, som regulerer 
blant annet alminnelige åpningstider. 

Gausdal kommune gav i 2019 sin tilslutning til at Svatsum skulle få status som typisk 
turiststed. Statsforvalteren fastsatte etter behandling, statusen som periodevis typisk 
turiststed i forskrift av 5. mars 2020. Statusen omfatter kretsene Nedre Svatsum, Øvre 
Svatsum og Espedalen.  

Forskrift om Svatsum som typisk turiststed gjelder for følende perioder: 
• Uke 7, 8 og 9  
• Fra og med palmesøndag til og med 1. påskedag 
• Fra og med 15. juni til og med 15. august 
• Uke 40 og 41 

Periodene som er fastsatt i forskriften, korresponderer med typiske ferieperioder 
(vinterferieuker, påsken, sommerferie og høstferieuker).  



  
 
 

  
 
 

 

 
Det har gjennom 2021 pågått en dialog mellom Statsforvalteren på den ene siden og 
Merkur-programmet på den andre siden om hva godkjenning av periodevis typisk turiststed 
innebærer for virksomheter som har ubemannede åpningstider i deler av døgnet. Merkur-
programmet er et kompetansekonsept som skal bidra til bedre og mer lønnsom drift i 
distriktskolonialsektoren. Programmet var sentralt i prosessen med å få godkjenning for og 
implementering av det døgnåpne ubemannede konseptet i Nærbutikken Svatsum. 

Statsforvalteren har etter vurdering, besluttet at konseptet med døgnåpen ubemannet 
butikk, kun kan tilbys kundene i de forskriftsdefinerte periodene som typisk turiststed. 
Konsekvensen for Nærbutikken Svatsum er en vesentlig innskrenkning av 
omsetningsperiodene og for kundene er konsekvensene da betydelig dårligere 
dagligvaretilbud.  

Nærbutikken Svatsum har henvendt seg til Gausdal kommune med forespørsel om at 
kommunen slutter seg til ønsket om å søke om status typisk helårlig turiststed for Svatsum. 
Ifølge Nærbutikken Svatsum, har ikke systemet med døgnåpen ubemannet butikk påført de 
ansatte større arbeidsbelastning, fordi de bemannede åpningstidene er videreført fra før 
utvidelsen av åpningstidene. Derimot pekes det på at en innskrenkning vil ha svært negative 
økonomiske konsekvenser for virksomheten og en betydelig reduksjon i tilbudet til både 
fastboende og tilreisende. Over tid vil dette true eksistensen av Nærbutikken Svatsum. 

Det har gjennom 2022 vært ført dialog med daglig leder ved Nærbutikken Svatsum 
vedrørende situasjonen og dokumentasjonen. Omsetningstallene for årene 2018 (før 
godkjenningen som periodevis typisk turiststed) og 2021 (første hele driftsår som periodevis 
typisk turiststed) viser en betydelig økning av omsetningen fra før til etter innføringen av 
forskriften. 

 
VURDERING: 
Etter gjennomgang av omsetningsdokumentasjonen fra Nærbutikken Svatsum for årene 
2018 og 2021, er kommunedirektørens vurdering at denne i all hovedsak må tilskrives økt 
trafikk fra tilreisende (turister på gjennomfart samt fritidsboligbrukere). Mengden 
fastboende i de tre aktuelle kretsene har ikke økt. 

Det antas at det perioder av 2021 har vært noe mer omsetning fra fastboende grunnet 
koronabestemmelser og mer bruk av hjemmekontor. Samtidig er omsetningsøkningen 
knyttet til ferieperiodene svært påtakelig, og kommunedirektørens vurdering er at denne i 
all hovedsak må kunne tilskrives omsetning fra reisende og fritidsboligbrukere. Dette 
sammen med den tydelig økte omsetningen gjennom hele året, vurderer 



  
 
 

  
 
 

 

 
kommunedirektøren til å være en god dokumentasjon på at det er rimelig å betrakte 
Svatsum som et helårlig typisk turiststed. 

Når det gjelder forholdene for ansatte, er kommunedirektørens vurdering at disse ikke er 
påvirket i vesentlig negativ retning i og med at de bemannede periodene av butikkens 
åpningstid, i hovedsak ligger fast fra før godkjenningen som periodevis typisk turiststed.  

Kommunedirektørens vurdering er at en innskrenking av de døgnåpne periodene til 
periodene definert i gjeldende forskrift, vi utgjøre en vesentlig trussel mot livsgrunnlaget til 
Nærbutikken Svatsum. Butikken er den eneste på den over seks mil lange strekningen 
mellom Forset i Vestre Gausdal og Skåbu i Nord-Fron.  

 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Gausdal kommune ønsker at kretsene Nedre Svatsum, Øvre Svatsum samt Espedalen, gis 
status som helårlig typisk turiststed. 


