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Sammendrag: 
Plan- og miljøutvalget (PMU) har bedt om en utredning av det prinsipielle ved at det stilles 
vilkår, der det kan kreves tømming av kum for lagring av husdyrgjødsel dersom det oppstår 
luktproblemer for naboer. Kommunedirektøren har vurdert og drøftet slikt vilkår, og 
kommet til at dette ikke er en prinsipiell sak. 
 
Saksutredning: 
I møte i Plan- og miljøutvalget (PMU) 22. mars 2022 ba utvalget om en vurdering av kravet 
om tømming av kum for husdyrgjødsel. Følgende vedtak ble fattet: 
Plan- og miljøutvalget mener krav om tømming av møkkum i byggesaksbehandling er en  
prinsipiell sak og ber om en sak hvor dette prinsipielle utredes og legges fram for politisk  
behandling. 
 
I PMU ble det uttrykt bekymring for om et slikt vilkår kunne føre til at den som måtte 
tømme kum for husdyrgjødsel kunne bli tvunget til å bryte annet regelverk for å oppfylle 
kravet. 
 
I Øyer har vilkår om krav om tømming av kum for husdyrgjødsel blitt brukt i to byggesaker, 
der det har vært usikkerhet knyttet til om luktforholdene kan bedres, eller om det kan 
oppstå utfordrende luktforhold. Vilkåret er brukt der administrasjonen er usikker på om det 
kan oppstå luktproblemer, og som et siste vilkår for å rette opp luktproblemer. Det settes 
inn her vilkårene fra den siste byggesaken: 
Dersom det viser at gjødsellageret medfører luktproblemer, skal det iverksettes 
luktreduserende tiltak, jf. plan- og bygningsloven § 29-4 og gjødselvareforskriften § 18. 
Gjødsellageret skal tømmes når det er gjennomførbart dersom det oppstår luktproblemer, 
og det kan tas i bruk igjen når det er iverksatt tilstrekkelige luktreduserende tiltak. 
 
Disse vilkårene ble påklaget, og svar på klagen fra Statsforvalteren kom i brev av 
16.12.2021. Klagen ble ikke tatt til følge, og Statsforvalteren konkluderte med at det var 
anledning til å stille slike vilkår. 
 



PMU var særlig bekymret for at kravet om tømming kunne føre til at forskrift om 
gjødselvarer mv. av organisk opphav (gjødselvareforskriften) kunne bli brutt. Det er i § 23 i 
forskriften satt krav til spredetidspunkt: 
Spredning av gjødselvarer av organisk opphav er kun tillatt i perioden 15. februar til 1. 
november. Det er ikke tillatt å spre gjødselvarer på snødekket eller frossen mark. 
 
Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde bør gjøres så tidlig i 
vekstsesongen at det er mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites, og skal 
gjøres senest innen 1. september, dersom ikke noe annet er bestemt av kommunen iht. 
tredje ledd. 
 
I § 24 i samme forskrift er det satt begrensninger på mengde, i form at maksimalt 17 kg 
total nitrogen pr daa. Dette følger av EUs nitratdirektiv, om omfatter alt areal i Øyer 
kommune. Mengde husdyrgjødsel dette tilsvarer avhenger av type husdyrgjødsel. 
 
Vurdering: 
Utgangspunktet for å stille vilkår er at det skal kunne motvirke negative konsekvenser av en 
tillatelse. I ytterste tilfelle kan det være at det ikke kan gis tillatelse, dersom det ikke kan 
settes vilkår. 
 
Forvaltningen kan ikke stille hvilke vilkår som helst for et vedtak om tillatelse. Etter den 
ulovfestede vilkårslæren kan ikke vilkår være uforholdsmessig tyngende, og vilkårene må 
stå i saklig sammenheng med tillatelsen. Dette må vurderes hver gang det stilles vilkår til en 
tillatelse. 
 
PMU har i sitt vedtak forutsatt at krav om tømming av kum for husdyrgjødsel er en 
prinsipiell sak, og ber om at dette prinsipielle utredes. Kommunedirektøren vil utrede dette, 
men vil i en slik utredning komme inn på om dette er prinsipielt, og så må PMU i etterkant 
fatte en avgjørelse om dette er prinsipielt. 
 
Krav om tømming av gjødselkum er helt klart et inngripende vilkår. På den annen side vil 
luktplager som følge av en ny gjødselkum kunne ha alvorlige konsekvenser for naboer som 
utsettes for lukt. Så må det vurderes hvor stor er risikoen for alvorlig luktpåvirkning vil 
kunne bli. Det vil alltid være en usikkerhet knyttet til slike vurderinger. Dersom det gis 
tillatelse vil det da måtte vurderes om det skal settes vilkår, og ev hvilke vilkår. I en slik 
sammenheng er det naturlig å bruke de mulighetene for vilkår som er. I en slik 
sammenheng vil ikke vilkår om tømming av gjødselkum være mer prinsipielt enn et avslag 
på hele søknaden. 
 
Vilkåret er satt etter et annet vilkår om luktreduserende tiltak, det betyr at det ikke vil være 
første tiltak det tys til. Et krav om tømming av gjødselkum vil ikke komme brått på. Det vil 
være en prosess i forkant, der det sees på andre muligheter, før det kommer til krav om 
tømming. Hvor fort dette kommer, vil bero på hvor alvorlig påvirkningene er, men ut fra at 
det tidligere er vurdert til at det er gitt en tillatelse, vil trolig ikke alvorlige luktproblemer 
oppstå akutt. En sak med luktproblemer vil trolig foregå over år. Dersom det kommer til at 
det blir behov for å tømme kummen, vil det bli satt vilkår som er mulige å gjennomføre 
innenfor de rammer som er gitt i gjødselvareforskriften. I tråd med forvaltningsloven skal 



slike pålegg varsles, med mulighet for uttalelse før vedtak om pålegg fattes. Det vil også 
være dialog for å ev. kunne finne andre løsninger for oppbevaring av husdyrgjødsla. 
 
Etter gjødselvareforskriften § 24 er det krav til spredeareal. Det betyr at det skal være 
tilstrekkelig disponibelt areal for spredning av husdyrgjødsel. Dette er det satt tall på, og blir 
regnet ut fra dyreslag og produksjon. Det er ikke krav om at alt spredeareal benyttes hvert 
år, men det skal være tilgjengelig. Etter § 20 i samme forskrift er det krav om at det skal 
være tilstrekkelig kapasitet til å lagre husdyrgjødsel, slik at den kan spres i den tillatte 
perioden. Det er ikke krav om at lageret må tømmes, men det må være tilstrekkelig 
kapasitet til å lagre gjennom vinteren, minimum 8 måneder. 
 
Dersom det skulle bli aktuelt å kreve kum for lagring av husdyrgjødsel tømt på grunn av 
luktproblemer, vil kommunedirektøren sette gjennomførbare frister for tømming av 
gjødsellager. Kommunen er lite tjent med å sette urimelige tidsfrister som i neste omgang 
fører til at annet regelverk blir brutt. Det vil derfor være naturlig, dersom det skulle bli 
nødvendig, å gi pålegg om tømming tidlig på våren, med frist til høsten. Det skulle da være 
tid til å tømme lageret innenfor regelverket. Det er krav om tilstrekkelig spredeareal, og 
dersom dette benyttes hvert år, vil det ikke være problematisk å få tømt lageret. Det vil 
være foretaket som driver jordbruksproduksjon sitt ansvar å holde seg innenfor aktuelle 
regelverk. 
 
Konklusjon: 
Vilkår kan brukes for å motvirke skadevirkninger eller ulemper som ellers kan følge av 
tiltaket. Kommunedirektøren ser ikke at vilkår om at en kum for husdyrgjødsel må tømmes 
dersom det er luktproblemer, er annerledes enn andre vilkår, og slik sett ikke er en 
prinsipiell sak.  
 
Dersom det blir aktuelt å kreve en gjødselkum tømt, vil det bli gitt en gjennomførbar frist 
for tømming.  
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan- og miljøutvalget slutter seg til kommunedirektørens vurdering, og tar saken til 
etterretning. 
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