
 
 

 
Teknisk enhet 

 

Gausdal kommune 
Vestringsvegen 8   
2651 ØSTRE GAUSDAL 

Telefon:  61 22 44 00 
e-post: postmottak@gausdal.kommune.no 
 

 

Erling Bjørnson 
Aulestadvegen 2 
 
2656 FOLLEBU 
 
 
 

ØSTRE GAUSDAL, 17.12.2018 
 
 
 
Arkivkode                     Mottatt: Vår ref.  Komplett: 
GNR 140/1                   30.10.2018 18/2163-6  21.11.2018 

 
G/BNR 140/1 - TILLATELSE TIL TILTAK - OPPFØRING AV GJØDSELKUM PÅ 
EIENDOMMEN "AULESTAD" I FOLLEBU. TILTAKSHAVER: ERLING 
BJØRNSON 
 
Saken er behandlet som saksnr   415/18. 
 
 
Viser til mottatt søknad om tiltak uten ansvarsrett som gjelder oppføring av gjødselkum på 
nevnte eiendom.  
 
Saksopplysninger. 
Det ble i del sak 322/17 datert 30.08.2018 gitt tillatelse til oppføring av gjødselkum på 
eiendommen Aulestad g/bnr 140/1. Dette vedtaket ble påklaget i brev datert 12.12.2017 fra 
advokatfirma LEGAL24 på vegne av Anders Jacobsen Owren. Planutvalget behandlet den 
19.01.2018 klagen i PU-sak 10/18 med enstemmig vedtak om at klagen ikke ble tatt til følge. 
Behandling av saken ble således oversendt til Fylkesmannen i Oppland for endelig avgjørelse. 
 
Tiltakshaver fikk ferdigattest på gjødselkummen den 22.01.2018 med opplysninger om at 
saken var oversendt Fylkesmannen til klagebehandling, og at ferdigattesten kunne bli trekt 
tilbake. Ferdigattesten er ikke trekt tilbake, da det fra kommunens side ikke er ønskelig at 
kummen skal bli ødelagt av teleskader.  
 
I brev datert 24.09.2018 mottok kommunen uttalelse i klagesaken der Fylkesmannen fattet 
følgende; 
«Vedtak 
Fylkesmannen opphever Gausdal kommunes vedtak av 30.08.2017, sak 322/17. Vedtaket er 
ugyldig på grunn av feil rettsanvendelse. Det kan ikke gis tillatelse til tiltak i strid med 
avstandskravene i plan- og bygningsloven § 29-4, uten at vilkårene i tredje ledd bokstav a 
eller b er oppfylt, eller det er gitt dispensasjon. Saken sendes tilbake til kommunen for ny 
vurdering.» 
 



Tiltakshaver bør gis anledning til å søke om tillatelse til plassering av kummen slik den er 
plassert. Ved en slik søknad om etterfølgende tillatelse, skal søknaden, i henhold til juridisk 
teori og praksis, behandles om som tiltaket ikke er oppført. 
 
Gausdal kommune etterlyste ny søknad om tiltak uten ansvarsrett med leveringsfrist innen 
14.10.2018. Vi mottok ny søknad med vedlegg den 01.11.2018. Nabo er rettmessig varslet. 
 
Ut fra situasjonskart der gjødselkummen er innmålt, blir den plassert i en avstand på 13 meter 
fra nabogrense og 40 meter fra bolighus på eiendommen g/bnr 140/3.  Det opparbeides veg 
inntil kummen som benyttes av traktorer/biler som skal fylle/tømme kummen med 
husdyrgjødsel. 
 
 
Forhold til gjeldende plan.  
Området er uregulert og ligger i kommunedelplan for Follebu innenfor LNF sone med 
spesielle kulturlandskapsinteresser. Innenfor kulturlandskapsområdene bør alle nye tilbygg og 
bygninger underordne seg den miljømessige og arkitektoniske karakteren i omgivelsene med 
hensyn til plassering, størrelse, takform, fasadeutforming, materialvalg og farger. 
 
Etter avklaring i telefonsamtale med saksbehandler hos Fylkesmannen, skal uttalelser fra den 
første behandlingen for gjødselvareforskriften og miljøretta helsevern Sør-Gudbrandsdal, 
legges til grunn. 
 
Søknad mottatt 01.11.2018, med vedlegg er således ikke sendt på høring, men her gjengis 
uttalelser som forelå etter høringen ved første behandling. 
 
Fylkesmannen i Oppland har i mail datert 07.06.2017 ingen merknader.  
 
Fylkeskommunens kulturarvenhet har foretatt arkeologiske undersøkelser, men har ikke gjort 
funn. I mail 30.06.2017 har de tillatt bygging og uttalt følgende:  
«Vi gjør oppmerksom på at dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk 
fredede kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører 
kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf. Lov om kulturminner § 8. Melding 
skal snares sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at 
vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og 
eventurlt vilkårene for dette.» 
 
Lillehammer kommune/miljørettet helsevern Sør-Gudbrandsdal har på vegne av 
helsemyndighetene avgitt følgende uttale datert 28.07.2017.  
«I denne saken er det snakk om en kum for kumøkk. Det skal også lagres tilkjørt biorest fra 
GLØR i kummen. Det er særlig ett bolighus som kan bli berørt, avstanden mellom kummen og 
boligen blir ca. 30 meter. Flytting av kummen 10-15 meter lenger unna boligen har vært 
diskutert, men verken søker eller landbruksmyndighetene ønsker det. Eier av nevnte bolighus 
har akseptert plasseringa.  
 
Vurdering:  
Det er som regel flere hensyn å ta når det skal settes opp en ny gjødselkum og det å finne en 
egnet plassering er ikke alltid enkelt, ikke minst med tanke på nabolaget.  
 



I dette tilfellet er avstanden til nærmeste bolig kort, det er en stor kum som skal settes opp, og 
det er usikkert hva som er det framherskende vinddraget på varme sommerdager. Er det mest 
vanlige vinddraget i området ugunstig vil ikke en flytting av kummen 10-15 meter lenger unna 
være avgjørende med tanke på lukt. Vi er kjent med sak i Øyer hvor en lagringskum for 
grismøkk, som ligger i tilsvarende avstand til nærmeste bolig, har skapt luktproblemer for 
naboene.  
 
På den annen side er det i denne saken snakk om lagring av kumøkk som er vesentlig mindre 
problematisk med tanke på lukt (fast sjikt i toppen hindrer avdamping/ lukt) enn lagring av 
avføring fra gris. Nærmeste bolig får ikke innsyn til gjødeloverflaten. Bioresten som skal 
tilsettes lukter lite og sies å være en fordel for drifta av en slik kum.  
Uttalelse:  
Det finnes ingen norm som angir avstander ved bygging av gjødselkummer, men 
helsemyndighetene mener på generelt grunnlag at det er en fordel om slike kummer alltid 
legges i god avstand fra boliger. I dette tilfellet vil imidlertid en flytting av byggeplassen for 
kummen de foreslåtte 10-15 meter mot vest neppe ha noen vesentlig effekt med tanke på å 
unngå eventuelle luktproblemer. Vi kjenner ikke til framherskende vindretninger på varme 
sommerdager. Dermed er det totalt sett usikkert om ulempene for søker ved eventuelt å kreve 
at kummen bygges de nevnte meter lenger unna står i rimelig forhold til hensyn som skulle 
tilsi at den bør få en litt annen plassering.  
 
Vi vil anbefale at gjødselkummen flyttes som antydet, men finner ikke grunnlag for å kreve 
det.» 
 
 
Behandling med vedtak av gjødselvareforskriften fra Landbrukskontoret i Lillehammer-
regionen. 
«Forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav:  
Plan for bygging av anlegg for lagring av husdyrgjødsel skal godkjennes av kommunen, jf. § 
20 i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.  
 
Etter § 18 i forskriften må ikke anlegg for husdyrhold og lagring av husdyrgjødsel plasseres 
på flomutsatte områder eller så nær vassdrag, brønn eller annet vannforsyningssystem at det 
medfører fare for forurensning. Kummen er tenkt plassert i nærheten av bebyggelse, men det 
er ikke opplysninger om at det er brønn i nærheten. Det er ingen større bekker i nærheten av 
kummens plassering. Neveråa er nærmeste, men den renner i en djup dal. Det er en liten bekk 
et lite stykke i fra, men den vil ikke komme borti kummen.  
 
Etter § 19 første ledd skal lager for flytende gjødselvare ha tette konstruksjoner i golv, 
vegger, porter, luker uttappingsrør, spjeld m.m. Dette forutsetter kommunen er ivaretatt ved 
at det brukes en profesjonell leverandør av kummen. Det er ansvarlig søker som er ansvarlig 
for at kummen blir satt opp slik at kummen blir tett. For at det skal kunne undersøkes om 
kummen er tett fremover, skal det legges drenering under kummen, som skal ledes til 
inspeksjonskum. Denne skal være tett, men kan ha overløp, slik at eventuelle lekkasjer skal 
kunne pumpes tilbake til kummen.  
 
Etter § 19 andre ledd skal gjødselkummer ha tilstrekkelig helårssikring. Gjødselkum med 
vegg som når mindre enn 1,5 m over terreng skal ha gjerde slik at samla høyde fra terreng til 
toppen av gjerdet er minst 1,5 m. Kumvegg som når mer enn 1,5 m over terreng skal ha 



klatreavviser på toppen. Kummen skal utstyres med innvendige stigetrinn eller andre 
redningsinnretninger.  
 
I § 20 første ledd står det: Lager for husdyrgjødsel skal ha tilstrekkelig kapasitet slik at 
gjødsla kan lagres fram til spredning i den tillatte perioden. Lageret må i tillegg ha kapasitet 
til å oppbevare eventuell gjødsel som måtte ligge igjen i lageret etter siste utkjøring. 
Lagerkapasiteten skal være minimum 8 måneders produksjon. Det er søker som har ansvaret 
for at det er tilstrekkelig lagerkapasitet. Søker opplyser at kummen bygges for å få større 
lager. Kommunen forutsetter derfor at det bygges tilstrekkelig stor lagerkapasitet.  
 
Etter § 24 er det krav om spredeareal for husdyrgjødsel. Det skal være 4 daa pr 
gjødseldyrenhet. Siden det ikke er opplyst noen økning i dyretallet nå, vurderes ikke 
spredearealet i denne søknaden. Det vil være foretaket som driver husdyrproduksjonen som er 
ansvarlig for at det er tilstrekkelig spredeareal. 
 
VEDTAK. 
Etter § 20 i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav og delegert myndighet 
godkjenner Gausdal kommune plan for nybygg av gjødsellager på følgende vilkår: 

1. Kravene til tetthet, samt kravene til gjerding, klatrevviser og redningsinnretninger gitt 
i § 19 i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav skal etterkommes. 

2. Det skal legges drenering under kummen for å sikre og ha kontroll med lekkasjer fra 
gjødselsystem. Denne dreneringen skal ledes til tett inspeksjons kum, med overløp, 
som skal kunne tømmes til gjødselkummen. 

3. Det er foretakets ansvar at det er tilstrekkelig lagerkapasitet for husdyrgjødsel, og at 
det er tilstrekkelig spredeareal. 

4. Lageret kan ikke tas i bruk før det er kontrollert og godkjent av landbruksmyndigheten 
i kommunen. » 

 
 
Vurdering etter plan- og bygningsloven.  
Kummen vil bli et fremmedelement som kan virke stor og massiv i kulturlandskapet. Derfor 
er det viktig at denne tilpasses terrenget så godt det er mulig, og at det plantes vegetasjon 
rundt som skjerming. Turstien «Aulestadrunden», går forbi der kummen er tenkt plassert. Det 
forutsettes at terrengarbeider og plassering utføres slik at denne ikke blir stengt.  
 
For plassering av gjødselkummer i forhold til avstand mot bolighus, finnes det ingen bestemte 
regler. I dette tilfelle ligger bolighus på eiendommen g/bnr 140/3 lavere enn omsøkte 
gjødselkum, og vil ikke få innsyn i gjødseloverflaten. Etter det miljøretta helsevern uttaler, vil 
lagring av kumøkk danne et fast sjikt på toppen og er derfor mindre problematisk enn lagring 
av f. eks. lagring av grismøkk. 
 
Plassering av gjødselkummen 13 meter fra nabogrense og 40 meter fra bolighuset vurderes 
som en akseptabel avstand. 
 
Landbruksteknisk vurderes omsøkte plassering av gjødselkummen som den beste løsningen. 
Dette er bekreftet av landbrukskontoret, som ikke ønsker at det legges beslag på mer dyrka 
mark enn nødvendig. I tillegg er terrenget bratt og utfordrende med kjøring av traktor når 
innhøsting skal skje. 
 
 



I henhold til Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) § 25 og matrikkel forskriftenes § 
60, skal kommunen registrere opplysninger om nye bygninger i matrikkelen samt endringer 
av opplysninger om bygninger. Matrikkelen er landets offisielle eiendomsregister. 
 
Matrikkel nybygg: 
Nytt bebygd areal - 780M2 
 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens bestemmelser § 20-4 b, jfr. Kommunestyrets 
delegering av 29.09.2016, gir Gausdal kommune tillatelse til omsøkte tiltak uten 
ansvarsrett for oppføring av gjødselkum på «Aulestad», G/BNR 140/1 i en avstand på 13 
meter fra eiendomsgrense og 40 meter fra bolighus på eiendommen g/bnr 140/3. 
 
Det gjøres oppmerksom på følgende: 
 
 Det er ingen kjente forekomster av viktige kulturminner i området som krever spesielle 

tiltak. Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredede 
kulturminner som ikke er kjent, skal arbeide straks stanses i den grad det berører 
kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jfr. lov om kulturminner § 8. 
Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune 
slik at disse kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og 
eventuelt vilkårene for dette.  

 Turstien «Aulestadrunden», skal opprettholdes.  
 Tiltakshaver må selv påse at arbeidet ikke er i strid med plan- og bygningsloven, 

byggeforskriftene, kommunens vedtekter, reguleringsplan med bestemmelser eller annet 
regelverk (for eksempel jordlov, veglov etc.) 

 Det gjelder særlige regler om avstander til kraftledninger, kabler og vann- og 
avløpsledninger. Kommer tiltaket for nær disse kan dette føre til krav om omlegging 
evt. flytting/rivning. 

 Det er ikke tillatt å brenne bygningsavfall på byggeplassen. Lokale containerplasser er 
ment for husholdningsavfall og skal ikke benyttes til bygningsavfall. Bygningsavfall 
skal leveres til godkjent mottak GLØR Gjenvinningsstasjoner, www.glor.no. Ved ev. 
tilsyn kan kommunen forlange kvittering for levert avfall. 

 Før tiltaket tillates tatt i bruk, skal dette meldes til kommunen med anmodning om 
midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for tiltaket. 

 Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Jfr. 
PBL §§ 21-9. 

 
 
 
 
Generelle opplysninger om klageadgang:  
 
I den grad søknaden ikke fullt ut er imøtekommet, eller at det er stilt spesielle vilkår for tillatelsen, kan vedtaket 
påklages etter reglene i forvaltningslovens § 28.  
 
Frist for å framsette klage er 3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt.  
Klagen, som må være begrunnet, framsettes skriftlig og sendes Planutvalget i Gausdal.  
 
 
 



 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Gausdal kommune 
 
 
Torbjørn Furuhaugen 
Enhetsleder Teknisk enhet 
 
 
       

Signe-Marit Brattås 
Saksbehandler 
Dir.tlf. 97 64 27 72 

  
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent, og sendes uten signatur. 
 
 
 
Kopi til: Silje Therese Grimstad, Aulestadvegen 20, 2656 FOLLEBU 

Anders Jacobsen Owren, Aulestadvegen 20, 2656 FOLLEBU 
Fylkesmannen i Oppland, Postboks 987, 2604 LILLEHAMMER 
Oppland fylkeskommune, Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER 
Kommunelege 1 Anders Brabrand, Anders.Brabrand@oyer.kommune.no 
Lillehammer kommune Miljøretta helsevern, att Gudbrand Skinnerlien, 
gudbrand.skinnerlien@lillehammer.kommune.no 
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