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Sammendrag: 
Plan- og miljøutvalget (heretter forkortet PMU) ba om en utredning av når kommunen 
stiller vilkår om tømming av husdyrgjødsel i byggesaker for etablering av gjødselanlegg. 
PMU mener at vilkårene administrasjonen har satt er prinsipielle. Kommunedirektøren er 
ikke enig i det. Alle saker som er prinsipielle skal opp til kommunestyret for behandling, 
andre søknader behandler administrasjonen etter vedtatt delegeringsreglement. PMU 
fattet vedtak om endringer i delegeringsreglementet og at tidligere vedtak som er fattet 
skal opp til ny behandling politisk. PMUs vedtak er i strid med kommuneloven § 5-3 tredje 
ledd og forvaltningsloven § 35. Endring av delegering hører til kommunestyrets myndighet, 
jf. kommuneloven § 5-3 tredje ledd, og det ønskes derfor at kommunestyret tar stilling til 
hvorvidt delegeringsreglementet skal endres spesifikt når det gjelder søknad om etablering 
av lager for husdyrgjødsel etter plan- og bygningsloven § 20-1 og forskrift om gjødselvarer 
mv. av organisk opphav. 
 
Bakgrunn: 
PMU ba om en utredning av det prinsipielle ved at det stilles vilkår i saker med etablering av 
frittstående lager for husdyrgjødsel. En slik vurdering ble lagt fram for PMU i møte 7. juni 
2022. 

Behandling i PMUs sak 54/22 i møtet 7. juni 2022 

PMU fattet følgende vedtak:  

1. Plan- og miljøutvalget mener at saker med etablering av frittstående lager for 
husdyrgjødsel er prinsipielle. Saken handler om å legge begrensninger gjennom vilkår på 
landbruksdrift i et område i kommuneplanen som er avsatt/definert som LNF område  

2. Saker om etablering av lager for husdyrgjødsel skal behandles politisk.  
3. Saker som tidligere er behandlet administrativt og gitt vilkår skal tas opp igjen til politisk 

behandling. 
 



Utgangspunktet er at søker har krav på å få innvilget tillatelse til tiltak som er i samsvar med 
plan- og bygningslovgivningen. Hvis tiltaket er i strid med loven eller bestemmelser fastsatt 
i henhold til loven skal søknaden avslås. Kommunen er ved saksbehandling bunnet av 
begrensninger i plan- og bygningsloven § 29-4 og gjødselvareforskriften. Som alternativ til å 
gi avslag på søknaden kan kommunen sette vilkår i tillatelsen for å begrense eller utelukke 
ulemper tiltaket ellers vil gi. I disse tilfellene vil vilkårene som settes være en betingelse for 
å kunne gi tillatelse til tiltaket. Vilkår knyttes opp mot hvert enkelt tiltak og blir vurdert 
konkret med hjemmel i den ulovfestede vilkårslæren.  

Saksbehandling etter plan- og bygningsloven:  

Per i dag er myndigheten til å behandle byggesøknader etter plan- og bygningsloven fjerde 
del: Byggesaksdelen delegert fra kommunestyret til kommunedirektøren.  

Når det gjelder etablering av lager for husdyrgjødsel kan det, som i andre byggesaker, 
settes vilkår som betingelse for å kunne gi tillatelse. Istedenfor å gi avslag på 
byggesøknaden kan kommunen gi tillatelse dersom det stilles vilkår som sørger for at det 
ikke oppstår luktproblemer eller kvalifiserte ulemper for naboer i strid med loven. Slike 
vilkår kan eksempelvis være at tiltakshaver skal iverksette luktreduserende tiltak dersom 
det oppstår luktproblemer i fremtiden. Gjødsellager med husdyrgjødsel kan medføre 
luktproblemer og kan derfor være i strid med plan- og bygningsloven § 29-4 og 
gjødselvareforskriften § 18. Dette vil avhenge av flere faktorer og blir vurdert konkret i hver 
enkelt byggesak.  

Kommunen har som bygningsmyndighet ansvaret for å forvalte plan- og bygningsloven 
etter lovens formål i lovens § 1-1. Dette omfatter blant annet at kommunen må vekte ulike 
interesser opp mot hverandre og ivareta den enkelte, samfunnet og fremtidige 
generasjoner. Det kan stilles vilkår for å avhjelpe ulemper et tiltak ellers ville gitt for å sikre 
at tiltak utføres forsvarlig, også med tanke på naboers og andre berørte parters interesser. 
Vilkår som stilles i saker om etablering av anlegg for husdyr og lagring av 
husdyrgjødsel/avløpsslam stilles med bakgrunn i en konkret faglig vurdering av det enkelte 
tiltaket, i saker hvor det anses det som nødvendig.  

Saksbehandling etter gjødselvareforskriften: 

Per i dag er myndigheten til å behandle saker etter gjødselvareforskriften delegert fra 
kommunestyret til kommunedirektøren ved landbrukskontoret. Dette er en delegert 
myndighet som landbrukskontoret har i alle tre kommuner. Disse sakene inkluderer 
tillatelse til oppføring av lager for husdyrgjødsel, med vurdering av beliggenhet, 
sikkerhetsmessige krav, lagerkapasitet og spredeareal. Saksgangen i sakene er separat fra 
plan- og bygningsloven, der vedtak etter gjødselvareforskriften skrives i eget brev til søker. 

Vedtak etter gjødselvareforskriften oversendes byggesak, der dette utgjør en del av 
vurderingsgrunnlaget for vedtak etter plan- og bygningsloven. 

Også forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav (gjødselvareforskriften) § 18 gir krav 
om behandling av oppsetting av gjødsellagre. Også her kan det stilles vilkår for innvilgelse, 
som for vedtak etter plan- og bygningsloven.  



 
 
Vurdering: 
PMUs vedtak om saker av prinsipiell karakter  

Det fremgår av reglement for folkevalgte organer punkt 4 at prinsipielle saker skal 
behandles i kommunestyret. Kommunedirektøren kan ikke se at alle saker som angår lager 
for husdyrgjødsel er prinsipielle. Dette er stort sett byggesaker på linje med andre tiltak. I 
enkelte tilfeller kan det være prinsipielle saker, men det vil være på linje med andre typer 
saker byggesaksavdelingen behandler. Kommunedirektøren kan ikke se at slike saker 
omhandler nye regler, ny fortolkning eller at de dreier seg om nye eller unike tilfeller. 
Enhver søknad om tillatelse vurderes og behandles individuelt. Saker om etablering av 
husdyrgjødsel er sterkt lovbundet, og vil i svært liten grad gi rom for skjønnsutøvelse.   

Når det gjelder å legge begrensninger for landbruksdrift, skjer ikke det primært i slike saker. 
Det er allerede gjort den gang det ble tillatt etablert boligbebyggelse i LNF-områder 
(Landbruks-, natur- og friluftslivsområder). Da kommunen først har tillatt boligbygging i 
LNF-områder, har kommunen også sagt at akkurat der boligen tillates, er boliginteressene 
større enn landbruksinteressene. Boliger som er etablert i LNF-områder har det samme 
vernet etter plan- og bygningsloven § 29-4 og gjødselvareforskriften, som andre boliger. I 
LNF-områder må det selvsagt tåles noe lukt fra landbruk, på linje med det som var der da 
boligen ble etablert og som følge av utviklingen i landbruket.  

PMUs vedtak om delegering 

Endring av delegering hører til kommunestyrets myndighet, jf. kommuneloven § 5-3 tredje 
ledd. Plan- og miljøutvalget har dermed ikke myndighet til å endre delegeringsreglementet.   
Vedtaket til PMU vil dermed være ugyldig. 

Saken legges fram for kommunestyret, slik at kommunestyret kan ta stilling til om det 
ønskes å endre delegeringsreglementet.  Kommunestyret kan velge å endre delegering av 
saker om etablering av anlegg for husdyr og lagring av husdyrgjødsel/avløpsslam etter plan- 
og bygningsloven § 20-1 og gjødselvareforskriften fra kommunedirektøren til plan- og 
miljøutvalget. Kommunedirektøren foreslår derfor to alternative forslag til vedtak 
vedørende endringen av delegering for nevnte saker. Det ene alternativet er å endre 
delegeringen fra kommunedirektøren til Plan- og miljøutvalget, mens det andre alternativet 
er å ikke endre delegeringen. 

Dersom kommunestyret velger å endre delegeringen, vil det organ som det blir delegert til 
vil være bundet av det samme lovverket som administrasjonen er i dag. Byggesaker er 
sterkt lovbundet, og det er lite politisk handlingsrom. Dersom kommunen ikke stiller vilkår i 
de sakene hvor dette ansees å være nødvendig kan kommunen bli erstatningsansvarlige 
ovenfor tiltakshaver og eventuelle naboer.   

Byggesaksbehandlingen er 100 % selvkost, og en endring i delegering vil kunne gi endring i 
arbeidsmengde knyttet til sakstypen, som da kan bety endringer i gebyret.  

 



 

PMUs vedtak om gjenopptakelse av tidligere vedtak 

PMU fattet et vedtak om at tidligere vedtak der administrasjonen har stilt vilkår i 
forbindelse med tillatelse for oppføring av gjødselanlegg skal behandles på nytt politisk.  

Hovedregelen i forvaltningsretten er at forvaltningens vedtak er endelig og bindende for 
den enkelte og for forvaltningen selv etter at klagefristen har utløpt. Vedtak kan kun endres 
av forvaltningsorganet utenfor klagesaker etter regler i forvaltningsloven § 35 dersom:  

a. endringen ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte 
tilgodeser eller 

b. underretning om vedtaket ikke er kommet fram til vedkommende og vedtaket heller 
ikke er offentlig kunngjort, eller 

c. vedtaket må anses ugyldig 
 

Kommunedirektøren har tatt en gjennomgang av vedtak som er fattet med vilkår. En evt.  
endring av gitte tillatelser kan være til skade for både tiltakshaver og naboer. Omgjøring av 
tidligere vedtak kan derfor ikke gjøres etter bokstav a. Underretning om tidligere vedtak har 
kommet frem til mottakere i samtlige saker, og omgjøring kan derfor heller ikke gjøres etter 
bokstav b. Kommunedirektøren kan heller ikke se at tidligere vedtak er ugyldige. Det siste 
vedtaket administrasjonen har fattet ble tillatelsen til oppføring av gjødsellager med vilkår 
påklaget til Statsforvalteren i Innlandet. Statsforvalteren skrev at det var riktig av 
kommunen å stille vilkår i byggesaken og vedtaket ble stadfestet. Øyer kommune har ikke 
hjemmel til å endre tidligere vedtak som er fattet. PMUs vedtak pkt. 3 anses derfor som 
ugyldig. 

Det følger av kommuneloven § 22-1 tredje ledd at kommunestyret kan omgjøre vedtak som 
er truffet av administrasjonen, men dette er avhengig av at administrasjonen selv kunne 
omgjort vedtaket. Som vurdert over har ikke administrasjonen hjemmel til å omgjøre 
tidligere fattede vedtak.  

 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Alternativ 1:  
Øyer kommunestyre endrer ikke delegering av plan- og bygningsloven § 20-1 (spesifikt) og 
forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav som gjelder etablering av anlegg for 
husdyr og lagring av husdyrgjødsel/avløpsslam fra kommunedirektøren til plan- og 
miljøutvalget. Plan- og miljøutvalgets vedtak i sak 54/22 oppheves. 

Alternativ 2: 
Øyer kommunestyre endrer delegering av plan- og bygningsloven § 20-1 (spesifikt) og 
forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav som gjelder etablering av anlegg for 
husdyr og lagring av husdyrgjødsel/avløpsslam fra kommunedirektøren til plan- og 
miljøutvalget. Tilsvarende vil gjelde for behandling av søknader etter forskrift om 



gjødselvarer mv. av organisk opphav. Punkt 1 og 3 i Plan- og miljøutvalgets vedtak i sak 
54/22 oppheves. 
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