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Viser til deres saksnr 415/18 om ny tillatelse gitt til tiltakshaver om ny plassering av 
gjødselkum, i følge vedtaket fra Fylkesmannen skulle den nye søknaden behandles 
som om kummen ikke sto der i dag, men dere har behandlet denne nye på bakgrunn 
av forrige behandling. Ref. Før kommunen eventuelt følger opp saken, jf. pbl. 
kapittel 32, bør tiltakshaver 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 som om tiltaket ikke er 
oppført. 
   
Ut ifra sakens gang så lurer jeg på hvorfor Kommunens egne ansatte kom med 
nabovarsel til meg og har reist ned til til tiltakshaver for å måle med GPS og tegne 
opp nytt situasjonskart. Når Gausdal kommune er upartisk i en saksbehandling ? 
  
Dere har også brukt høringene fra første behandling der det står skrevet at jeg 
godkjenner dette, noe jeg ikke gjør. Ref. 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. 
Jeg vil også henvise her til § 361 i Straffeloven om dokumentfalsk. 
  
Dere skriver også at tiltakshaver fikk brukstillatelse den 22.01.18, dette fikk jeg 
bekreftet fra Bjørn Nyfløtt den 19.10.2018 i møte på hans kontor at den var kun 
muntlig og siden tiltakshaver ikke hadde gjennomført de kravene som var spesifisert i 
første behandling som var bl.a og plante vegetasjon rundt kummen. (Noe tiltakshaver 
ennå ikke har gjort) 
Ref. forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 18 skal det ved 
nyetablering av gjødselanlegg legges vekt på at ~topografi, vegetasjon og 
vindretning er slik at plasseringen ikke fører til luktproblemer~ 
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