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SVAR - KLAGE PÅ GJØDSELLAGER PÅ MÆHLUM GNR 98 BNR 1

Det vises ti dit brev av 26.03.2012, der du kiager på bygging og bruk av gjødseiiager på gården 
Mæhium gbnr 98/1 i Øyer og senere henvendeiser tiknytet kiagen. Det bekiages at vi feiiaktg 
har gåt ut fra at våre oversendeiser ti deg ved gjenpart av brev ti eier av titaket, har vært 
tistrekkeiig ti å beiyse at vi føiger opp kiagen. Det vises her bi.a ti vårt brev av 22-202.2013 ti 
advokat Jo Gjestvang, hvor det redegjøres for byggesaken og oppføiging av kiagen for øvrig 
tiknytet iuktprobiematkken. Uttover dete besvares føigende i din kiage direkte.

Både tltaiet og bruien av dete er lovlig. 
Oppføring av titaket, dvs gjødseiiageret, er godkjent både av kommunen som bygnings-2
myndighet, kommunen som iandbruksmyndighet og kommunen i forhoid ti miijøretet heisevern.
Dete medfører iikevei ikke at uforutsete probiemer med iukt fra siike aniegg, ikke skai føiges opp
fra kommunens side.

Tømming av gjødseliummen.
Med henvisning ti overforstående, kan kommunen ikke kreve tømming av gjødseikummen og 
opphør i bruken. Dete vii så iangt vi kan se, kunne medføre reduksjon i eiier stans i 
svineproduksjon ved gården. Kommunen har ikke med bakgrunn i et uforutset oppståt 
iuktprobiem aiene tiknytet svineproduksjonen, hjemmei ti å kreve gjennomført titak som har 
siike konsekvenser. Årsakene må avdekkes og motvirkende titak må iverksetes.

Endret plassering. 
Endringen fant sted uten at kommunen bie orientert om
dete på forhånd og dete er i utgangspunktet 
bekiageiig og ikke ønskeiig. Årsaken var i henhoid ti 
informasjon git av titakshaver, funn av biåieire på 
omsøkt og tdiigere godkjent piassering. Noe som er 
meget uheidig i forhoid ti denne typen titak. Fra vår 
side kan vi imidiertd ikke se at dete har noe å si, 
verken i forhoid ti iukt eiier innsyn. Det siste forutsetes
ivaretat ved bepiantning, men det vii naturiig nok ta 
noe td før denne er efektv. Se inntegnet forsiag ti 
piassering av siik skjerm. 
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Det vurderes derfor ikke som aktueit å kreve fyyng og fra vår side kan en vanskeiig se at 
kommunen har hjemmeisgrunniag for dete, seiv om ny piassering ikke er underiagt egen 
behandiing eter PLB. Terrengforhoidene aiene, viiie også aktuaiisert fyyng seiv uten funn av 
biåieire.

Luitproblematiien.
Denne biir i høy grad tat på aivor fra kommunens side og utover gjennomføringen av to 
befaringer i eterkant av etabieringen, bie dete også vurdert i forbindeise med behandiingen av 
byggesøknaden. Med bakgrunn i at det ikke er muiig å påiegge opphør av drifen ut fra rådene 
forhoid, har det så iangt biit arbeidet med å føige opp saken i fre trinn. 

1) Befaringene. 
Den første var en befaring og besøk hos to oppsitere sør for gjødseiiageret, dvs hos deg og 
hos nabo sør for deg, for å få fastsiåt ved egenoppieveise hvordan iukten føites sommerstd. 
Denne avkiarte at iuktntensiteten var høy og ubehageiig og at det var behov for å innhente 
fagiig kompetanse og oppføiging innen dete området fra iandbrukskontoret.

Dereter gjennomførte iandbrukskontoret en fagretet befaring, der eier av Mæhium 
redegjorde for gjødseikummen og drifen. Fiere uiike forhoid utover gjødseikummen som 
kunne avgi sterk og ubehageiig iukt, bie da drøfet. Det forutsetes ved behov, å gjennomføre 
nye befaringer i forbindeise med iverkseyngen av iuktdempene titak og for å vurdere 
efekten av disse.

2) Besirivelse av mulig årsaier og løsningsforslag. 
I synfaringsrapport av 17.12.2012, som du har fåt oversendt som gjenpart av brev fra 
iandbrukskontoret, bie det ved den eksisterende drifen pekt på fere årsakssammen-2
henger og muiige iuktreduserende titak. Disse kan oppsummeres ti føigende;

Årsaker.
 Meik og myserester fra Tine brukes ti oppforing av grisene og meikerestene og 

vaskevann fra meiketanken sendes ti gjødseikjeiieren. Dete antas å gi grunniag for 
økt iukt.

 Det var tdiigere ventiasjonsvife (utsug) i gjødseikjeiieren. Denne bie fernet i 
forbindeise med ombygging. 

 Det er grisemøkk i det nybyggede gjødseiiageret gjennom heie sommeren.

Tiitak.
 Montering av ny vife ti våren i forbindeise med gjennomføringen av andre arbeider.
 Etabiering av utiufing over tak, dersom det første titaket ikke medfører god nok efekt.
 Føring av meike-2 og myserester ti egen kjeiier.
 Redusert bruk av utendørs iagring i gjødseikummen om sommeren.
 Tiidekking av kummen og montering av iuktreduserende utventieringsutstyr.

3) Gjennomføring og iontroll.
Fra kommunens side fnner en det rimeiig at de enkieste og minst kostnadskrevende 
titakene utprøves først. Både gjennomføring og kontroii av virkningen må derfor gå over 
td. Det antas derfor at det ikke vii være muiig å vurdere om det foreiigger grunniag for å 
kreve tidekking av gjødseiiageret, før tdiigst i 2014. I forbindeise med både pianieggingen 
av titakene og ved gjennomføring, har iandbrukskontoret tikjennegit at det er aktueit å 
innhente ekstern ekspertse. Dete vii bii gjort i samarbeid med kommunen som 
myndighetsorgan og den aktueiie brukeren. Luktoppieveisen i nærområdet, vii være en 
viktg dei av den iøpende evaiueringen.
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Fra kommunens side vii en også føige opp krav git i tiiateise ti oppføring av gjødseiiager, det 
vises her bi.a ti vårt brev av 31.05.2012 ti Andre Hoimen, som du motok gjenpart av og der 
det fortsat ikke foreiigger skrifiig tibakemeiding. Det er også aktueit å kreve endringssøknad 
i forbindeise med den nye piasseringen, siik at denne kan bii undergit egen vurdering og 
behandiing.

Det håpes på at vi med dete har git deg tistrekkeiig orientering om saksgangen og den videre
framdrifen. Det vii bii git yteriigere orientering om framdrif og iverkseyng av uiike 
avbøtende titak når dete biir aktueit. Tii yteriigere orientering og svar, vises eiiers ti vårt 
brev av 22.02.2012 ti advokat Jo Gjestvang og ti brev av 26.02.2013 ti Andre Hoimen

Med hiisen

Tor Faick
Seniorrådgiver
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