
Adresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Postgiro: 
  2002.07.00050 0804 5457908 
 Dir.tlf: 61268122   

Møte i  Kommunestyret den 29.08.2019 - Sak: 82/19 
 
Arne Finn Brekke (AP) reiste spørsmål om sin habilitet som nabo til eiendommen. Arne Finn 
Brekke fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Arne Finn Brekke erklæres inhabil. Saken 
er vurdert etter forvaltningsloven §6 2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Gudbrand Sletten (AP) tiltrådte som varamedlem. 
 
Juridisk rådgiver Synne Graue Emmerhoff orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Kommunestyret: 

 Øyer kommune gir avslag på søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning 
ang. ny plassering av gjødselkummen, jf. plan- og bygningsloven § 29-4 og forskrift om 
gjødselvarer mv. av organisk opphav § 18 annet ledd.  
 
Det må sendes inn en ny søknad om endring av gitt tillatelse med nye tegninger og 
nabovarsling. Ved ny plassering må du sørge for at gjødselkummen ikke medfører 
luktproblemer for naboer, og du må evt. sørge for å gjennomføre nødvendige tiltak 
(eks. takduk eller lokk) dersom ny plassering også vil medføre luktproblemer. 
Kommunen vil kunne be deg om å innhente dokumentasjon fra en fagkyndig for lukt 
for å kartlegge om tiltakets nye plassering medfører luftforurensning, og evt. hvilke 
tiltak som skal benyttes for å redusere lukten, jf. SAK10 5-4 tredje ledd bokstav g.  
 
Vedtak om rivning vil fremgå av et nytt vedtak, da kommunen må forhåndsvarsle før 
vi har hjemmel til å fatte et vedtak om pålegg om rivning. Du har rett til å uttale deg 
om forholdet innen fire uker fra vedtaket er kommet frem.  

 
Avslaget er fattet da vilkårene for å gi tillatelse for tiltak etter plan og bygningsloven 
§ 21-2 ikke er til stede. 
 

 
 Alternativt gir Øyer kommune tillatelse til endring av plassering dersom det bygges 

biogassanlegg, tett takduk eller tett lokk. Valgte tiltak skal benyttes så lenge 
gjødselkummen inneholder lagring av gjødsel. Valgte tiltak skal ferdigstilles med 
søknad om ferdigattest senest innen 15.06.20. Øyer kommune skal motta en skriftlig 
bekreftelse innen 01.11.19 dersom du velger å la gjødselkummen bli stående samt om 
hvilke tiltak du velger å gjennomføre. Tiltakene er søknadspliktige, og komplett 
søknad skal sendes til oss innen 01.11.19. Du må selv undersøke, innenfor fristen, at 
tiltaket er gjennomførbart og vil reduserer lukten i så stor grad at det forsvarlig å ha 
gjødselkummen plassert der den er oppført. I en ny søknad skal det i tillegg foreligge 
dokumentasjon fra en fagkyndig for lukt eller en landbruksfagkyndig som skal 
redegjøre for luktproblematikk i forhold til tiltaket som skal benyttes og andre mindre 
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tiltak tilknytning dette som er nødvendig for å redusere lukten i tilstrekkelig grad, jf. 
SAK10 5-4 tredje ledd bokstav g. Det kan for eksempel tenkes at det må gjøres andre 
mindre tiltak i tilknytning til nevnte tiltak for å redusere lukten ytterligere, 
eksempelvis installere bokser med aktivt kull for lufting (rense åndelufta), montere 
pipe eller lignende. 
 
Dersom Øyer kommune ikke mottar komplett søknad innen 01.11.19, vil kommunen 
fatte vedtak om pålegg om rivning og tvangsmulkt.  

 
Gudbrand Sletten fratrådte. Arne Finn Brekke tiltrådte. 


