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GNR 98 BNR 1 - KLAGE PÅ GJØDSELLAGER

Gnr./bnr.:             98/1
Gjelder   :              Ny gjødseltank:Bunnplate innvendig diameter:31.8m og en høyde 4 m.
                             Volum: ca. 3 200m3. 
Byggested    :        Mæhlum, 2635 Tretten
Tiltakshaver:         Holmen Andre`

Det har innkommet merknad på at gjødsellager som du fikk tillatelse på i 2009 er 
feilplassert og at naboer har luktplager på grunn av gjødsellageret. På bakgrunn av dette vil
kommunen ha en redegjørelse for dette innen 15 juni 2012. 

Byggesøknaden hadde også en del vilkår som fortsatt ikke er oppfylt  og følgende må også
innsendes:

Følgende vilkår skal etterkommes:

•Plassering av gjødselkummen godkjennes i henhold til situasjonskart datert den 02.04.09 fra Øyer  
  kommune. Avvik og skal redegjøres for.

•Det skal plantes en le-skjerm av busker og trær ved grensen mot boligeiendommene i sør. Er dette i
  orden?

•Andre`Holmen framlegger leikontrakter eller avtaler om å få disponere arealer til spredning av 
husdyrgjødsela med 10 års varighet på 450 daa fulldyrket jordbruksareal for at prosjektet skal kunne 
godkjennes. Ikke mottatt.

•På grunn av vesentlig trafikk i forbindelse med tømming med mer, skal adkomst til kummen 
anlegges slik at beboerne i området blir mest mulig skånet for transporten. Er dette i orden?

•Tiltakshaver står selv ansvarlig for hele tiltaket og gir tilbakemelding til Øyer kommune når 
arbeidene er ferdigstilt. Ikke gitt tilbakemelding til Øyer kommune.

Postadresse: E-post Telefon:
Kongsvegen 325 postmottak@oyer.kommune.no
2636 Øyer



Gjødselkum med vegg som når mindre enn 1,5 meter over terreng, skal ha gjerde slik at samlet høyde
fra terreng til toppen av gjerde er minst 1.5 meter. Kumvegg som når mer enn 1,5 meter over terreng, 
skal ha klatreavviser på toppen. Kummen skal utstyres med innvendig stigetrinn. Er dette i orden?

Frist for oppfyllelse av vilkår og redegjørelse for feilplassering skal innsendes Øyer kommune 
innen 15.06.2012

Med hilsen

Knut Arne Høyesveen
Avd.ingeniør/Fagleder Byggesak.
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