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KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE - GNR 98 
BNR 1 - GJØDSELBEHOLDER  
 
 
Vedlegg: 

- Klage på vedtak, 20.09.19 
- Avslag på søknad om endring av gitt tillatelse, 29.08.19 
- Forhåndsvarsel – omgjøring av vedtak, 30.09.19 
- Uttalelse til forhåndsvarsel, 11.10.19 
- Omgjøring av vedtak, 16.10.19 

 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune fattet vedtak om avslag på søknad om endring av gitt plassering den 
29.08.19. Kommunen mottok en klage på vedtaket den 20.09.19. Klagen er fremsatt 
rettidig.  
 
Øyer kommune har tatt stilling til anførsler i klagen, og finner ikke klagen begrunnet jf. 
forvaltningsloven § 33 annet ledd. Klagen sendes til Fylkesmannen i Innlandet som er 
klageinstans jf. pbl. § 1-9 femte ledd.  
 
 
Saksutredning: 
 

 Ferdigattest 
 

Klager anfører at kommunen ikke har rettslig grunnlag for å gi avslag på søknad da det er 
gitt ferdigattest, uten at man først må gå veien om omgjøring. 
 
Kommunen anså det som naturlig å ta stilling til søknad om endring av gitt tillatelse før en 
evt. omgjøring av ferdigattest. En omgjøring av ferdigattest ville bero på utfallet av 
behandlingen av søknaden. Kommunen sendte et forhåndsvarsel om omgjøring den 
30.09.19, og vedtak om omgjøring ble fattet den 16.10.19.  
 
I klagen anføres at det verken er grunnlag for å anse ferdigattesten som nullitet eller 
omgjøre vedtaket. Kommunen er uenig i anførselen, og viser i helhet til vurderingene gitt i 
vedtak om omgjøring. Anførsler ang. ferdigattest og kommunens omgjøringsadgang blir 
derfor ikke kommentert ytterligere. Forhåndsvarslet, uttalelsen og omgjøringsvedtaket er 
vedlagt.  
 
 

 Vilkår gitt i tillatelse – forholdsmessighet 



 
I klagen anføres at kommunen ikke har rettslig hjemmel til å oppstille vilkår i tillatelse om at 
det må monteres tett lokk, tett takduk eller biogassanlegg. Det anføres at vilkårene ikke 
oppfyller kravet til forholdsmessighet.  
 
Øyer kommune har gitt et avslag på søknad om endring av plassering av tiltak. Dette betyr 
at gjødsellageret som allerede er oppført, må flyttes. Kommunen gir klager en mulighet til å 
la gjødsellageret stå, men han må da utføre ett at nevnte tiltak.  
 
Øyer kommune tok stilling til om vilkårene som ble gitt i en evt. tillatelse er 
forholdsmessige. Følgende fremgår av vedtaket; 

«Øyer kommune mener at vilkår gitt i forbindelse med godkjenning av gjødselkummen om 
å bygge biogassanlegg, tett tak (duk) eller lokk ikke er uforholdsmessig tyngende, da det 
er et alternativ til å rive og bygge en ny gjødselkum med en annen plassering. Kommunen 
mener videre at det er saklig sammenheng mellom hjemmelsloven og med det 
begunstigende vedtaket. Gitte vilkår vil redusere lukten fra gjødselkummen, og dagens 
plassering vil ikke lenger medføre kvalifiserte ulemper for naboer. Vilkårene er i samsvar 
med lovens formål og hensyn til omgivelsene.» 

Øyer kommune mener at kravet til forholdsmessighet er oppfylt.. Kommunen har aldri 
godkjent dagens plassering, og den må i utgangpunktet rives. Vilkårene gitt i en evt. 
tillatelse vil kun bli aktuell dersom klager velger dette alternativet selv. Kommunen kan ikke 
pålegge tiltak som er mer kostbare enn nødvendig, og dersom klager ser at det er mindre 
kostbart å flytte gjødsellageret, vil dette være mer hensiktsmessig. Det er klager sitt ansvar 
å finne ut hva det koster å flytte gjødselkummen i forhold til hva det vil koste å utføre de 
tiltak som nevnt i vedtaket. Øyer kommune har tatt kontakt med leverandøren av 
gjødsellageret, som forteller oss at den ikke kan flyttes og monteres opp på nytt et annet 
sted. Kommunen ønsket derfor å gi klager en anledning til å la gjødsellageret stå på gitte 
vilkår.   
 
I klagen pkt. 4 (side 4) viser klager til forholdsmessighetsvurderingen som ble foretatt av 
Fylkesmannen i vedtak av 01.09.2015. Dette er en forholdsmessighetsvurdering som ble 
foretatt i forbindelse med en vurdering av pålegg etter folkehelseloven. Den kan ikke 
anvendes i forholdsmessighetsvurderingen av vilkår gitt i tillatelse med hjemmel i pbl. og 
gjødselvareforskriften.  
 
Dersom Fylkesmannen i Innlandet kommer frem til at vilkår gitt i tillatelse er 
uforholdsmessig, vil det eneste alternativet for Holmen være å rive gjødsellageret.  
 
 

 Kommunestyret den 28.11.13 
 

I klagen vises det til administrasjonens uttalelse i sak 69/13 i kommunestyret den 28.11.13. 
Administrasjonen skrev da at flyttingen var av mindre vesentlig i forhold til luktproblemer. 
Sak 69/13 omhandlet om pålegg etter folkehelseloven § 14, og disse sakene må ikke blandes 
sammen.  
 
Endringer i en byggesak skal nabovarsles, og naboene har anledning til å gi merknader. 
Kommunen skal vurderes disse merknadene. Det faktum at naboene ikke hadde merknader 



til den opprinnelige plasseringen, betyr ikke at de er avskåret til å gi merknader ved en 
endring. Faktum i 2009 var annerledes enn i dag, og kommunen må benytte dagens faktum 
ved behandling av søknaden. Som det fremgår av merknadene til enkelte naboer fremgår 
det klart hvorfor de ikke ga merknader ved den opprinnelige plasseringen. Det faktum at 
Holmen aldri startet med storfe og Holmens lovnader til naboene om han skulle etablere en 
vegetasjonsskjerm mellom naboer og gjødsellager, samt at naboene ikke ville bli plaget med 
lukt fra gjødsellageret, var bakgrunnen for at naboene ikke ga merknader i 2009. 
Kommunens forutsetning for å ta stilling til dagens plassering er også annerledes enn den 
opprinnelige plasseringen. I dag foreligger det nabomerknader fra 13 naboer, Holmens 
landbruksdrift med kun svineproduksjon og nesten 10 år med klager på lukt fra naboer, som 
utgjør vurderingsgrunnlaget til kommunen.  
 
Ved behandling av søknad om plassering må kommunen ta stiling til pbl. § 29-4 og 
gjødselvareforskriften § 18. Uttalelsene fra administrasjonen i sak 69/13 forandrer ikke 
vurderingene og det rettslige grunnlaget for avslag på søknad i vedtak den 29.08.19.  
 
 

 Luktreduserende tiltak  
 

I klagen anføres at Holmen har foretatt flere luktreduserende tiltak og at han i fremtiden vil 
benytte halm og micronox i gjødsellageret.   
 
Gjødsellageret ble tatt i bruk i 2011. Holmen benyttet myserester fra Tine som fôr frem til 
2013. Det er klart at dette tiltaket forverret lukten. Kommunen mener uansett at et åpent 
gjødsellager av denne størrelse med innhold av svinegjødsel ikke er forsvarlig å godkjenne 
26 meter fra nærmeste nabo. Selv om tilstanden er noe bedre etter at Holmen sluttet 
mysefôring i 2013, betyr det ikke at tilstanden holdbar i dag. Holmens tiltak med å slutte 
med mysefôring har ikke tilstrekkelig effekt iht. luktproblemer for de nærmeste naboene.  
 
Holmen anfører at han har foretatt en rekke luktreduserende tiltak fra 2014 etter dialog 
med Molab AS. Kommunen har mottatt flere klager på lukt siden 2014 og frem til i dag 
(senest 27.08.19), og tiltakene er ikke tilstrekkelige og gode nok for å kunne godkjenne en 
tillatelse til dagens plassering.  
 
I klagen anføres at Glør har anbefalt Holmen å benytte micronox. Øyer kommune tok 
kontakt med Glør (Roverudmyra Miljøpark - GLØR iks) per telefon den 11.10.19. Kommunen 
snakket med Tommy Nesbakk som er ansatt som kjemiker hos Glør. Han forteller at Glør 
ikke kan gå god for at micronox vil fjerne lukt fra et gjødsellager, og at produktet ikke fjerner 
lukt i sin helhet. Holmen har heller ikke gitt kommunen noen form for dokumentasjon på at 
dette produktet vil løse luktproblemet.  
 
Angående tiltak om halm viser kommunen i helhet til vurderingen som ble foretatt i 
vedtaket;  

«Selv om det foreligger andre tiltak som kan redusere lukten noe, mener kommunen at 
nevnte tiltak er de eneste alternativer som vil reduserer lukten i så stor grad at det er 
forsvarlig å godkjenne en gjødselkum (32 meter i diameter) med svinegjødsel 26 meter 
nær nabobebyggelse. Andre tiltak har bare en viss effekt. Videre ønsker kommunen å 
påpeke at nevnte tiltak er bedre egnet med tanke på en langsiktig og varig effekt. Det kan 



her nevnes at du ønsket å benytte halm som tiltak, men pga. sommeren i fjor hadde han 
ikke anledning til å legge på halm grunnet det tørre klima. I tillegg har naboer 
kommentert at halmen ikke hadde slik effekt som du og Fylkesmannen antok.» 
 
«Øyer kommune var på en ny befaring den 21.05.2019. Under befaringen gjorde samtlige 
naboer som var tilstede rede for at Holmen ikke har iverksatt tiltak sommeren 2018, og at 
lukta var sterk og plagsom fra april til september-oktober 2018. Halmen som ble lagt på i 
2017 hadde en kortvarig virkning pga. regn, fylling, tømming og røring av gjødsla i 
kummen.» 

Halm har vist seg å ikke ha tilstrekkelig og god nok effekt. Holmen har hatt anledning til å 
forsøke halm siden 2015, og han har ikke klart å utføre dette på en tilfredsstillende måte. De 
årene han har hatt tilgang til halm, har det også vært luktproblemer.  
 
Den korte avstanden fra nærmeste nabo til gjødsellageret tilsier at det behov for 
permanente og effektive tiltak som begrenser lukta i så stor grad at det er forsvarlig å kunne 
godkjenne plasseringen iht. pbl. § 29-4 og gjødselvareforskriften § 18. Øyer kommune 
mener at det på tide å finne tiltak som faktisk vil fungere. Holmen har hatt 10 år på seg til å 
finne en løsning på problemet, og han har ikke en gang klart på å oppfylle vilkåret som ble 
gitt i den opprinnelige søknaden med å plante en vegetasjonsskjerm mellom gjødsellageret 
og naboer. Naboene har levd med intense luktplager i snart 10 år, og kommunen kan ikke 
lenger tillate at Holmen forsøker nye tiltak som ikke har en tilstrekkelig dokumentert effekt.  
 
 

 Andre tiltak enn tett lokk, takduk eller biogassanlegg 
 

Kommunen vil kunne godkjenne andre tiltak dersom Holmen klarer å fremlegge 
dokumentasjon på at andre tiltak vil oppnå like god eller bedre effekt som tett lokk, takduk 
eller biogassanlegg ang. lukt. Øyer kommune har per i dag ikke klart å finne andre tiltak som 
vil ha like god effekt eller bedre. Kommunen viser til krav til dokumentasjon gitt i vedtak; 
«du skal innhente nødvendig dokumentasjon fra fagkyndige som skal vurdere om det tiltaket 
du velger er tilstrekkelig for å redusere lukten betraktelig, jf. SAK10 § 5-4 tredje ledd bokstav 
g.»  
 
Dersom Holmen velger å utføre tiltak som ikke gir god nok effekt, vil en evt. tillatelse 
trekkes tilbake, og gjødsellageret må rives.  
 
 

 Naboer 
 
I klagen anføres at det er flere naboer som ikke lenger er plaget med lukt i 2014 etter at 
Holmen foretok luktreduserende tiltak i 2013.  
 



 
Holmen viser blant annet til naboene Eva Haugen, Kristin Weiseth og Henning B. Bruvang.  
Den blå markeringen viser eiendommen til Henning B. Bruvang som bor i Kjørkjebakken 7, 
2635 Tretten. Luftlinje fra huset til Bruvang til enden av gjødsellageret er 568.4 meter.  
Den røde markeringen viser eiendommen til Eva Haugen som bor i Øvre gate 15, 2635 
Tretten. Avstanden mellom boligen til Haugen og enden av gjødsellageret et 287 meter.  
Den svarte markeringen viser eiendommen til Kristin Weiseth som bor i Øvre gate 18, 2635 
Tretten. Fra Weiseths bolig til enden av gjødsellageret er 227.42 meter i luftlinje. Boligen til 
Weiseth ligger på kote 226-227, og terrassen ligger på kote 225 «på baksiden» av 
gjødsellageret.  
 
Det er en større avstand fra gjødsellageret til disse tre naboer enn samtlige naboer som har 
levert merknader og sendt inn klager til kommunen. Bruvang, Haugen og Weiseth skriver i 
juni 2014 at de har merket endringer etter at Holmen sluttet med mysefôring. Det er klart at 
mysefôring medfører at lukten forverrer seg. At disse naboene ikke lenger er så plaget med 
lukten vil derfor være naturlig, tatt i betraktning avstanden fra boligene og gjødsellageret. 
Boligen til Weiseth, som er nærmest plassert av disse, har en avstand på 227.42 meter og 
boligen ligger ca. 42 høydemeter lavere en gjødsellageret. Disse faktorene tilsier at det vil 
være en mindre lukt ved boligen til Weiseth sammenlignet med f.eks.  Knut Thomas 
Graneruds bolig, som er nærmeste nabo.  
 
Kommunen anser det som fordelaktig at tiltak med mysefôring har opphørt slik at det er 
færre i område som ikke blir påvirket av lukt. Allikevel er gjødselkummen plassert kort 
avstand fra flere naboer som har et større problem med lukten, og det dette som er 



avgjørende for at kommunen ga avslag på søknad om endret plassering. Kommunen viser i 
helhet til vurderingene som er foretatt i vedtaket om avslag fattet den 29.08.19. 
 

 
 
Holmen viser også til lukttilstanden for naboene som bor i Sør-Trettenvegen 162 og 168 ble 
bedre i 2014. I bildet ovenfor har kommunen satt blå ringer rundt eiendommen til naboene. 
I følge klager skrev naboene i 2014 at de kjenner svært lite lukt.  Som nevnt fôret Holmen 
dyra med myserester fra TINE i en periode, som medførte at lukta ble enda mer intens. 
Disse naboene bor lenger unna, og det vil også her være naturlig at det luktet mindre etter 
at Holmen sluttet med mysefôring. Det er ca. 205 meter fra enden av gjødsellageret til bolig 
på Sør-Trettenvegen 162, og høydeforskjellen er 49 meter.  
 
Øyer kommune har mottatt klager fra de nærmeste naboene, og det avgjørende i denne 
saken er hvordan lukta påvirker disse eiendommen, og ikke eiendommer som ligger lenger 
ifra. Terrenget og avstanden fra gjødsellageret til Sør-trettenvegen 162 og 168 kan ikke 
sammenlignes med terrenget og avstanden til de andre naboene.  
 
 

 Saksbehandlingsfeil og feil forståelse av regelverket  
 
- Molabs rapport 

Øyer kommune mener at Molabs rapport er relevant i vurderingen da den bygger på en 
datamodell (atmosfærisk spredningsmodell CALFPUFF v. 6.42) som kun tar stilling til lukt fra 
gjødselkummen. Modellen kartlegger lukt ut fra topografi, kummens dimensjon og 



innholdet (svinegjødsel). Kommunen kan ikke se at Holmen har lagt om driften slik at denne 
rapporten ikke anses relevant lenger.  
 
Molabs rapport er et av mange momenter som tilsier at gjødsellageret utgjør kvalifiserte 
ulemper for naboer.  
 

- Skorpe 2019 
At det er dannet en skorpe i perioder i 2019 benekter ikke kommunen. Utgangspunktet er at 
gjødsel fra svin ikke danner en slik skorpe som gjødsel fra storfe. Følgende fremgår av en 
power point presentasjon som administrasjonen la frem i kommunestyremøte den 
29.08.19, som svar på Holmens merknader til administrasjonens saksfremlegg datert 
27.08.19 og 29.08.19; 

- Ikke skorpe i dag (befart av Øyer kommune 28.08 samt tilbakemeldinger fra 
naboer 27.08 og 28.08)  

- Kommunen er usikker på om Holmen har blandet storfegjødsel i kummen eller 
det har blitt dannet et flytelag pga. bruk av kutterflis eller rotematerialer til 
gris (strø, halm, høy etc.). Det kan gå varmgang i topplaget som også kan 
medføre lukt (ammoniakkgass).  

- To naboer har rapportert til kommunen at det har vært en skorpe i sommer, 
men at denne forsvinner og at lukten blir like intens, brev datert 04.06.19 og 
16.06.19. Det er ikke en korrekt opplysning når Holmen anfører at det ikke vært 
luktplager fra kummen i 2019.  

- Skorpe er ikke en permanent løsning (omrøring, regn etc.)  
- Uansett er det den fysiske lukten som er problemet. Luktproblemene har 

pågått i snart 10 år, og kommunen har mottatt klager fra naboer siden 2012. 
Klagene er berettigede, og gjødselkummen med innhold medfører en sterk lukt 
og sjenanse for flere naboer. 

 
Naboene har fremdeles vært plaget med lukt fra gjødsellageret sommeren 2019. Selv om 
det vært en skorpe i perioder i 2019, ville ikke kommunen kommet til en annet resultat i 
vedtaket om avslag.  
 
 

- Ensidig og skjevt  
I klagen anføres at kommunens fremstilling av luktproblemene er ensidig og skjevt. 
 
Kommunen skal ta stilling til om det er forsvarlig å godkjenne en plassering av et åpent 
gjødsellager som benyttes til lagring av svinegjødsel 26 meter fra nærmeste bolig. 
Kommunen mener at det er opplagt at en slik godkjenning ikke bør gis. Forhold som 
væskeinnhold, værforhold, andel kutterflis, fôring, osv. vil værer faktorer som vil påvirke at 
lukten vil være bedre og verre enkelte dager.   
 
Kommunen har mottatt klager på lukt fra flere naboer fra 2012 og helt frem til i dag (klager 
er mottatt her 26.03.12, 12.03.13, 13.06.13, 07.06.17, 08.06.17, 03.02.19, 12.05.19, 
29.05.19, 04.06.19 og 27.08.19). Det fremgår av gjødselvareforskriften § 18 at kommunen 
skal vurdere plassering av gjødsellager slik at plasseringen ikke fører til luktproblemer. Det 
er helt opplagt at en gjødselkum av denne dimensjonen med innhold vil medfører 



luktproblemer for nærmeste naboer. At det enkelte dager lukter mindre er naturlig. Klager 
viser til at det det var mindre lukt de dagene fylkesmannen og Morten M. Haugrom var på 
befaring. Kommunen anser forhold som væskeinnhold, værforhold, andel kutterflis, fôring, 
osv. og det faktum at det ble kjørt på store mengder med tørr halm er årsaken til at det 
luktet mindre disse dagene. De har imidlertid ikke vært på befaring dager der lukta er på sitt 
verste.  
 
Holmen har hatt nærmere 10 år til å til prøve ut tiltak som fungerer, uten at han har klart å 
gjøre tiltak som har gitt god nok effekt som har vist seg å være varig. De nærmeste naboene 
har hatt luktproblemer i 2019, og når Holmen ikke har klart å finne gode nok løsninger på 
nærmere 10 år, har kommunen liten tro på at han vil klare finne det i nærmeste fremtid. De 
enste løsningene kommunen vil kunne godkjenne er tett lokk, duk eller biogassanlegg da 
dette mest sannsynlig er gode nok tiltak som vil redusere lukten, evt. må gjødsellageret 
rives og settes opp et annet sted. Kommunen vil kunne godkjenne andre tiltak dersom 
Holmen klarer å fremlegge dokumentasjon på tiltak som vil oppnå like god eller bedre effekt 
en tett lokk, takduk eller biogassanlegg ang. lukt. Holmen har hatt anledning til å forsøke 
halm siden 2015, og dette har vist seg og ikke være et godt nok tiltak.  
 
Kommunen ønsker å kommentere at det for oss er ukjent hvem Morten M. Haugrom er og 
hva slags bakgrunn han har. Vi er ikke mottatt dokumentasjon eller rapport fra befaringen.  
 
 

- Henvisning til gjødselvareforskriften  
I klagen anføres det at kommunen ikke har hjemmel til å bruke gjødselvareforskriften § 18 
da bestemmelsen bare kan anvendes ved nyetablering av gjødselanlegg.  
 
Kommunen tok stilling til gjødselvareforskriften i § 18 ved søknaden med den første 
plasseringen av gjødsellageret. Da kommunen ble oppmerksom på at gjødsellageret ikke var 
plassert iht. opprinnelige godkjente tegninger, sa kommunen at det måtte sendes inn en 
endringssøknad. Ved en ny plassering av gjødsellageret må kommunen foreta en ny 
vurdering av § 18 i gjødselvareforskriften. Det faktum at gjødsellageret har stått i snart 10 år 
kan ikke tillegges vekt da kommunen aldri har gitt tillatelse til dagens plassering.  
 
Da kommunen tok stilling til søknad om endring av gitt tillatelse (plassering) den 29.08.09, 
var gjødselvareforskriften § 18 et forhold som måtte vurderes. Kommunen finner ikke 
anførselen begrunnet.  
 
 

 Oppsettende virkning  
 

Holmen ber om at klagen gis oppsettende virkning. Kommunen gir vedtaket utsatt 
iverksetting jf. forvaltningsloven § 42. Dersom Fylkesmannen i Innlandet stadfester 
kommunens vedtak, vil de nye fristene bli like lange som fristene gitt avslag på vedtak, og 
blir beregnet fra vedtakstidspunktet.   
 
Et pålegg om riving vil evt. bli vurdert når Fylkesmannen i Innlandet har behandlet klagen.  
 



 
Rådmannens forslag til beslutning: 

 Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd. 
Klagen med vedlegg sendes til Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans jf. plan- 
og bygningsloven § 1-9 femte ledd.  

 Klagen gis oppsettende virkning jf. forvaltningsloven § 42.   
 
 
 
 
Ådne Bakke Synne Graue Emmerhoff 
Rådmann Juridisk rådgiver


