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GNR 98 BNR 1 - SØKNAD OM ENDRET PLASSERING AV GJØDSELBEHOLDER
ANMODNING OM UTTALELSE TIL SØKNADEN

Vedlagt følger søknad om endret plassering av gjødselkum anlagt for en slaktegrisproduksjon på 
2100 griser pr år og oppforing av 50 okser tl slakt pr år. Denne er ferdig bygget men tltakshaver har 
endret plassering så vidt mye, at kommunen har bedt om ny søknad for å få brakt forholdet i orden 
gjennom ny behandling, varsling av naboer og ved innhentng av nye utalelser fra ulike fag- og 
myndighetsorganer. 

Tilknytet byggesaksbehandlingen vil klagesak på tdligere ikke forutsate luktplager, også bli 
behandlet. Disse har i følge naboene vært betydelige og kommunen vurderer sammen med søker 
ulike tltak for å dempe luktplagene uavhengig av byggesaken. Gjødselkummen er pr i dag betydelig 
overdimensjonert i forhold tl forutsat drif og har så langt kun vært knytet opp mot 
svineproduksjon. Landbrukskontoret er den primære fagmyndighet i forhold tl luktproblemet.

Det blir bedt om utalelse tl saken innen 5. juli.

Med hilsen

Tor Falck
Seniorrådgiver

Vedlegg: - Søknad om tllatelse tl endring av git tllatelse, av 29.05.2013
- Situasjonsplan i M = 1: 500, M=1:2000, ortofoto i M = 1:1000
- Melding om tltak, av 26.05.2009 med vedlegg tlknytet gjødselkum.
- Svar på melding – Gnr. 98 Bnr. 1 (Tillatelse tl tltak, av 30.10.2009)
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