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Klagen.
Det vises ti dit brev av 12.02.2013 der du eteriyser svar på kiage av 26.03.2012, journaiført den 
13.04.2012, fra Knut Thomas Granerud m.f i forbindeise med oppføring av gjødseikum fra hos Andre
Hoimen på Gården Mæhium gbnr 98/1. 

Det vises her ti kommunens brev av 31.05.2012 ti Andre Hoimen, med kopi ti Knut Thomas 
Granerud og iandbrukskontoret, der det stiies en rekke spørsmåi om titaket og betngeiser knytet 
ti dete i tiiateise ti titak git i vedtak av 09.09.2009, saksnummer 09/566/6. Frra kommunens side 
bekiages det at kiager ikke har biit tiskrevet direkte og at dete derfor har biit oppfatet dit hen at 
saken ikke føiges opp fra kommunens side.

Dete har imidiertd biit gjort bi.a ved å oversende det nevnte brevet av 31.05.2012 ti Andre 
Hoimen og ved å gjennomføre befaring den 26.06.2012, der to av de berørte naboene bie besøkt og 
ved å be iandbrukskontoret om føige opp saken nærmere i brev 01.10.2012, der probiemet bie 
påpekt. Frra iandbrukskontorets side som fagorgan bie dete senere fuigt opp med å varsie eier av 
titaket, Andre Hoimen, om behov for gjennomføring av befaring i forbindeise med oppføiging av 
saken. Befaring bie siik det nevnes i din henvendeise, gjennomført den 30.10.2012. Dete var en ren 
fagiig befaring som i iikhet med befaringen hos naboene, bie gjennomført uten at «motpart» var 
tistede. Kiager burde imidiertd ha biit orientert om befaringsformen og det bekiages at dete ikke 
bie gjort.

Befaringen resuiterte i en synfaringsrapport fra iandbrukskontoret i brev av 17.12.2012 ti Øyer 
kommune v/BAG og med kopi ti Knut Thomas Granerud og Andre Hoimen. Rapporten beskriver en 
rekke forhoid som kan tiiegges iuktprobiemet, sammen med en beskriveise av fere enkie titak som 
skai gjennomføres, for å se om iuktprobiemet kan dempes. Det vises videre ti at tidekking av 
kummen vii være svært kostbart på grunn av kummens størreise og at man bør være sikker på at 
effekten biir betydeiig, ved gjennomføring av et siikt titak. Det bekiages at rapporten og egen 
konkiusjon i forhoid ti denne, ikke er oversendt direkte ti kiager.

Byggesaien.
Frra kommunens side er en vei kjent med at bygging av denne typen gjødseiiager ofe er konfikkyit. 
Det vektiegges derfor i særiig grad å gjennomføre en byggesaksbehandiing som ivaretar aiie 
miijømessige forhoid, herunder også uiike iuktprobiemer og uheidige estetske forhoid som kan 
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oppstå. Tiitakshaver hadde også engasjert seg personiig med å innhente nabosamtykke, noe 
kommunen som bygge/ og miijømyndighet, ser på som svært positvt i siike saker. 

I forhoid ti titakets art det erfart at iuktprobiemer normait ikke utgjør noe større probiem, dersom 
drifen av gjødseikummen funger som forutsat. I forarbeidet ti byggesaken bie det innhentet 
utaieise fra kommunens iandbrukskontor som fagorgan og kommuneiege 1 som kommunens 
fagansvariig for miijøretet heisevern. Både kommuneiege 1 og iandbrukskontoret påpeker at 
dyrehoid med tihørende aktviteter og aniegg, kan medføre både iuktmessige/ og estetske 
probiemer. Frra kommunens side i byggesaken, bie det derfor iagt inn krav som skai bøte på dete, så 
iangt det er muiig å gjøre noe konkret med forhoidet. Det vises her ti føigende viikår som 
forutsetes eterkommet i kommunens byggetiiateise;

«Følgende vilkår skal etterkommes:
 Alt byggearbeid må utføres etter plan- og bygningslov med underliggende regelverk.
 Plassering av gjødselkummen godkjennes i henhold til situasjonskart datert den 02.04.09 

fra Øyer kommune.
 Ved spredning av husdyrgjødsel spesielt på jordet rundt ”Mæhlum” nedenfor tunet frarådes

å spre husdyrgjødsla ved breispreder, men heller benytte utstyr for nedfelling eller 
stripespredning. 

 Det skal plantes en le-skjerm av busker og trær ved grensen mot boligeiendommene i sør.
 Andre`Holmen framlegger leiekontrakter eller avtaler om å få disponere arealer til 

spredning av husdyrgjødsla med 10 års varighet på 450 daa fulldyrket jordbruksareal for at
prosjektet skal kunne godkjennes.

 Gjødselkummen skal bygges/monteres i samsvar med innsendte søknad stemplet mottatt 
14.08.2009. Tegning, spesifisering av armering og monteringsforutsetninger skal følges.

 Overflatevann som kommer fra terrenget skal dreneres vekk fra kummen.
 Forskrift om gjødselvarer mv av organiske opphav når det gjelder krav ulike lagringstyper 

og krav til lager for husdyrgjødsel §§ 18, 19, 20 og 24 skal etterkommes.
 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.
 Tiltakshaver står selv ansvarlig for hele tiltaket og gir tilbakemelding til Øyer kommune 

når arbeidene er ferdigstilt.

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 være utstyres 
med innvendig stigetrinn.»

I din henvendeise vises det ti at kiagen også omfater en annen piassering av gjødseikummen enn 
den omsøkte. Dete bie gjort for å unngå biåieire som bie funnet i området for opprinneiig den 
omsøkte piasseringen. Probiematkken med biåieire i området, var noe titakshaver seiv påpekte i 
iøpet av byggeprosessen og det bie framhoidt at det var særiig viktg å unngå dete, med henvisning 
ti titakets art. Noe kommunen som bygningsmyndighet siuter seg ti.

Tiitaket bie derfor piassert om iag 15 meter ienger vest og ansiagsvis en meter nærmere 
nabogrense, men 4 ti 5 meter ienger vekk fra veranda som benytes av nabo sommerstd. Tiitaket 
antas også å iigge noe dypere i terrenget en opprinneiig omsøkt, uten at dete er stadfestet ved 
innmåiing. Tiitakshaver varsiet ikke kommunen om denne endringen, noe som er å bekiage, men 
begrunneisen er så vidt reievant i forhoid ti endringens omfang og endringen i seg seiv reiatvt 
begrenset, at kommunen ikke har set noe behov i å kreve egen endringssøknad. I forhoid ti 
iuktprobiematkken og de estetske sidene ved titaket, kan en heiier ikke se at fyyngen endrer på 
noe i verken negatv eiier positv forstand. 
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Frra kommunens side mener en derfor at kommunens roiie både som bygningsmyndighet eter pbi 
og som myndighet eter forurensingsforskrifen og gjødseiforskrifen er heit ut ivaretat, både i iøpet
av byggesaksprosessen og ved den videre oppføiging av saken. Tiitaket er nyt og det må gis td ti å 
vurdere hvordan dete fungerer i praksis og i hviiken grad det er andre forhoid som skaper de 
oppståte iuktprobiemene. Frra kommunens side vii en imidiertd fortsete med å føige saken nøye, 
både i forhoid ti oppføigingen av krav git i tiiateise eter pbi og i forhoid ti kommunens roiie som 
miijø/ og iandbruksmyndighet.

Kiager vii bii tiskrevet direkte i saken i forhoid ti overforstående.

Det vises eiiers ti at anmodning om innsending av søknad stempiet motat i Øyer kommune den 
14.08.2009, må bero i en misforståeise. Dete er en innregistrering av motat nabovarsei som burde 
ha vært vediagt direkte i søknaden. Saken føiger imidiertd vediagt i sin heihet. 

I forhoid ti fyyngen av kummen, så foreiigger det som tdiigere nevnte ingen endringssøknad 
tiknytet dete og det foreiigger føigeiig heiier ingen dokumenter ti oversendeise.

I forhoid ti kommunens vurdering av iuktprobiemet i iys av Frorskrif om gjødseivarer, vises det ti 
kommunens brev av 23.09.2009 fra iandbrukskontoret i forbindeise med byggesaken og 
synfaringsrapport fra iandbrukskontoret av 17.12.2012.

Med hiisen

Tor Fraick
Seniorrådgiver
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