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Dagen för delfående av beslutet 

Enligt 62 a § 3 momentet i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett den sjunde dagen 
efter publiceringstidpunkten.  

Dagen för delfående av beslutet är 18.5.2021. 

Ärende 
Vasa förvaltningsdomstols beslut 11.5.2021 nr 21/0068/3, Besvär i ett anmälningsärende 
enligt 115 d § i miljöskyddslagen rörande djurstall, Lappträsk 

Den som har gjort anmälan  

Crista Hällfors 

Hur kungörelsen och beslutet hålls offentligt tillgängliga 

Denna kungörelse och beslutshandlingen hålls offentligt tillgängliga under tiden 11.5.2021-
17.6.2021 på Vasa förvaltningsdomstols webbplats på adressen 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-
oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html 

Anvisningar för överklagande och besvärstiden 

Anvisningar för hur man överklagar finns i den del av beslutet som gäller överklagande samt i 
den besvärsanvisning som finns som bilaga till beslutet. Besvärstidens sista dag är 17.6.2021 

 

 



 

 

Vaasan hallinto-oikeus 
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JULKINEN KUULUTUS 
 
Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa  

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

 11.5.2021 

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 
seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.  

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 18.5.2021. 

Asia   
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 11.5.2021 nro 21/0068/3, Valitus ympäristönsuojelulain 
115 d §:n mukaisesta eläinsuojan ilmoituspäätöksestä, Lapinjärvi 

Ilmoituksen tekijä 

 Crista Hällfors 

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 11.5.2021 – 17.6.2021 Vaasan hallinto-
oikeuden verkkosivuilla osoitteessa:  

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-
oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html 

Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika 

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta 
osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 17.6.2021. 
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Adress Telefon Telefax E-post 

Korsholmsesplanaden 43            02956 42611  02956 42760  vaasa.hao@oikeus.fi 

PB 204 

65101 VASA 

Vasa förvaltningsdomstol 
 

 

Beslut  

 Givet Nr

 11.05.2021 21/0068/3

  Diarienummer

  00970/19/5139

 

 

 

 

 

 

Ärende Besvär i ett anmälningsärende enligt 115 d § i miljöskyddslagen rörande 

djurstall 

 

Ändringssökande och anmälare 

 

 Crista Hällfors 

 

Överklagat beslut 

Miljövårdssekreteraren i Lovisa stad 8.7.2019   

 

Miljötillstånd 

 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har 4.2.2019 med sitt beslut nummer 

35/2019 beviljat Crista Hällfors miljötillstånd för djurstallet för 150 kor, 120 

kvigor och 20 ungdjur (under 6 månader) samt 50 värphöns och 30 tackor på 

gården Storgårds 407-402-2-47 och Herrgård 407-402-2-41. Beslutet innehål-

ler tillståndsvillkoren 1–22. I tillståndsvillkoret 2 kapitel 3 bestäms enligt föl-

jande: 

 

Svämgödselbehållarna ska täckas med fasta tak och fyllas på under gödselytan.  

 

Anmälan 

 

Crista Hällfors har med sin anmälan 16.4.2019 ansökt om att det ikraftvarande 

miljötillståndet nummer 35/2019 ska ändras på det sättet att de nya svämgöd-

selbehållarna inte behöver täckas med fasta tak. Som motivering har bland an-

nat framförts att det är dyrt och svårt att täcka de stora svämgödselbehållarna 

samt att bedöma täckningarnas livstid. Taket av denna storlek skulle medföra 

synolägenheter i närmiljön. Eftersom nötsväm bildar ett skikt på ytan har an-

vändning av flytande täckningar eller fasta täckningar miljöpåverkan av 

ganska samma slag. Polystyrenkross eller nollfiber hålls på ytan och isolerar 

lukt och värme samt sänker pH-värdet.  
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Överklagat beslut 

 

Miljövårdssekreteraren i Lovisa stad har som miljövårdsmyndighet i Lappträsk 

kommun avslagit Crista Hällfors anmälan om ändring av miljötillståndet 

4.2.2019 nummer 35/2019.  

 

Motiveringar för det överklagade beslutet  

 

Djurenhetsmängden på gården efter utvidgningen är totalt 2155,50 (150 kor, 

120 kvigor, 20 ungdjur med en ålder under sex månader, 30 tackor och 50 

värphöns). Den närmaste bostaden ligger enligt anmälan 170 meter från flyt-

gödsellagren. (När avståndet mäts på planritningen är avståndet 160 meter.)  

 

När täckningsmetoden för flytgödsellager enbart är skorpbildning ska avstån-

det till det närmaste objektet som kan störas enligt statsrådets förordning om 

anmälningspliktiga djurstall (138/2019, djurstallsförordningen) vara 400 me-

ter. När man har tilläggsåtgärd (flytande täcke) i bruk såsom nämnts i anmälan 

ska minimiavståndet enligt den ovan nämnda tabellen vara 250 meter.  

 

Placeringen av lagringsplatserna för gödsel har avgjorts i miljötillståndsbeslu-

tet som regionförvaltningsverket i Södra Finland har avgett. I ansökan om mil-

jötillstånd har anförts att flytgödsellagren täcks med plåt eller annan täckning. 

I miljötillståndet har bestämts att svämgödselbehållarna ska täckas med fasta 

tak (villkor 2). Villkoret har motiverats med att man ska minska ammoniak-

utsläpp och luktolägenheter. Det kan antas att man inte skulle ha beviljat miljö-

tillståndet för denna plats utan villkoret att flytgödselbehållarna ska täckas 

med fasta tak.  

 

Det gällande miljötillståndet har beviljats med stöd av 6 kapitlet i miljöskydds-

lagen och detta anmälningsbeslut från sin del avgörs med stöd av 10 a kapitlet 

i miljöskyddslagen. I båda processerna ska man säkerställa att det som stadgats 

följs upp i verksamheten, bland annat gällande det lagen och förordningar med 

stöd av lagen säger om läget för verksamheten och utsläpp samt förebyggande 

av utsläpp. 

 

Behov att ändra miljötillståndet har motiverats i anmälan med ett högt pris på 

ett fast täcke och synolägenhet för grannar med anledning av storleken på 

täckena. De är inte sådana omständigheter som kan tas i beaktande vid place-

ring av verksamhet som medför risk för förororening av miljön eller vid till-

ståndsprövningen.   

 

Yrkanden i förvaltningsdomstolen 

 

Crista Hällfors har yrkat att miljövårdssekreterarens beslut upphävs och anmä-

lan godkänns samt att flytgödselbehållarna med flytande täckning kan tas i 

bruk redan innan förvaltningsdomstolen ger sitt beslut.  

 

Som motivering har bland annat framställts att i detta fall är flytande täckning 

lika bra som fast tak för att minimera ammoniakutsläpp och lukt. Flytande 

täckning är polystyrenkross eller nollfiber som man sprider på ytan av 

svämgödslet för att ge svämgödseln ytterligare ett skikt för att isolera lukt. 

Nötsväm i sig bildar ett naturligt torrt hårt skikt på ytan då den får stå och ytan 
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inte spräcks. Svämgödselbehållarna kommer att fyllas på nedre vägen så att 

ytan inte spräcks vid påfyllning. Skiktet med torr gödsel och flytande täckning 

skulle därmed isolera lukt och värme samt sänka pH-värdet. Med Södra Fin-

lands snöfall på 25 Kn/m2 skulle fast tak däremot kräva en slutning på 28 gra-

der och av den storlekens tak på behållarna skulle se fult ut i landsbygdsmiljön 

och hindra grannarnas synfält. Svämgödselbehållarna med flytande täckning 

skulle vara bara en meter ovanför markytan och skulle inte alls förstöra synfäl-

tet.  

 

I beslutet hänvisas till förordningens (138/2019) 3 § enligt vilken minimi-

avståndet till närmaste bostadshus från svämgödselbehållare med flytande 

täcke ska vara minst 250 meter. I detta fall är avståndet från svämgödselbehål-

larna till närmaste bostadshus 170 meter. Ingen har anmält klagomål eller åsik-

ter till ansökan om ändring av miljötillståndet. Mellan svämgödselbehållarna 

och de närmaste bostadshusen finns också en väg och skog. I beslutet borde 

man ha tagit i beaktande att ingen i nejden har framställt påminnelser eller 

åsikter om ändringsansökan. Det är bara ett antagande att det ursprungliga mil-

jötillståndet troligtvis inte skulle ha godkänts utan fasta tak på svämgödselbe-

hållarna. I miljötillståndet står det att behållarna täcks med plåt eller annan 

täckning. Då byggandet är i full gång är det nu viktigt att få ta i bruk anlägg-

ningen före förvaltningsdomstolen ger sitt beslut angående svämgödselbehål-

larnas täckning. Det är för sent att få fasta tak före det beräknade ibruktag-

ningsdatumet.  

 

Crista Hällfors har kompletterat sitt besvär.  

 

Handläggning i förvaltningsdomstolen 

 

Miljövårdssekreteraren i Lovisa stad  har gett utlåtande med anledning av be-

svären.    

 

Crista Hällfors har i sitt genmäle konstaterat bland annat följande: 

 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) har beviljat 

ändringssökanden ett tillfälligt användningstillstånd för att ta i bruk svämgöd-

selbehållare. Enligt nitratförordningen anses flytgödsellager med ett flytande 

täcke eller ett täcke av tältkaraktär eller tak och väggar jämbördiga. Flytgöd-

sellagret är konstruerat så att de senare går att bygga ett tak. Ändringssökanden 

har anfört att det ska fatta ett beslut om att svämgödselbehållaren tillåts ha fly-

tande täcke. Om det senare visar sig att ett tak är mer ändamålsenligt så låter 

ändringssökanden bygga ett sådant. 

  

Förvaltningsdomstolens avgörande 

 

Förvaltningsdomstolen avslår besvären.  

 

Motivering 

 

Tillämpade rättsregler 

 

Enligt 89 § 1 momentet i miljöskyddslagen får verksamhetsutövaren ansöka 

om ändring av ett miljötillstånd. 
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Enligt 115 a § (19.12.2018/1166) 1 momentet i miljöskyddslagen ska verksam-

hetsutövaren göra en skriftlig anmälan om i bilaga 4 till denna lag avsedd 

verksamhet som medför risk för förorening av miljön. Enligt 2 momentet i 

samma paragraf ska anmälan göras till den i 3 eller 4 mom. angivna behöriga 

myndighet inom vars verksamhetsområde verksamheten förläggs. Anmälan 

ska göras minst 120 dygn innan verksamheten inleds. Anmälan ska dessutom 

göras om ändringar enligt 89 §, om ändringar som ökar utsläppen från eller 

konsekvenserna av utsläppen från anmälningspliktig verksamhet och om andra 

väsentliga ändringar av anmälningspliktig verksamhet. Anmälan behöver dock 

inte göras om ändringen inte ökar miljöpåverkan eller riskerna och beslutet 

med anledning av anmälan inte behöver ses över på grund av ändringen av 

verksamheten. 

 

Enligt 115 c (19.12.2018/1166) 2 momentet kan verksamheten inte heller inle-

das, om myndigheten med anledning av anmälan meddelar ett beslut att för-

bjuda verksamheten. 

 

Enligt 115 d § (19.12.2018/1166) 1 momentet ska myndigheten fatta beslut 

med anledning av en anmälan enligt 115 a §. Beslutet ska iakttas trots eventu-

ellt ändringssökande. När beslutet med anledning av anmälan fattas ska myn-

digheten säkerställa att det i verksamheten iakttas vad som föreskrivs i lag och 

med stöd av lag i fråga om verksamhetens placering, utsläpp och förebyggande 

av utsläpp, avfall samt om kontroll av utsläppen från och konsekvenserna av 

verksamheten. 

 

Enligt 2 momentet 1–4 punkten i samma paragraf är en förutsättning för ett 

beslut som tillåter verksamhet bland annat att verksamheten, med beaktande av 

de villkor som ställs och verksamhetens placering, inte i sig eller tillsammans 

med andra verksamheter medför 1) olägenhet för hälsan, 2) annan betydande i 

5 § 1 mom. 2 punkten avsedd följd, eller risk för sådan, 3) konsekvenser som 

är förbjudna enligt 16–18 §, 4) försämring av speciella naturförhållanden eller 

äventyrande av vattenförsörjningen eller någon annan från allmän synpunkt 

viktig användningsmöjlighet inom det område som påverkas av verksamheten. 

 

Enligt 3 momentet i samma paragraf tillämpas på de villkor i fråga om före-

byggande och hindrande av förorening som förenas med beslutet med anled-

ning av anmälan vad som i 52 § föreskrivs om tillståndsvillkor. På villkor som 

ålägger verksamhetsutövaren att kontrollera utsläppen och lämna tillsynsmyn-

digheten resultaten av utsläppskontrollen och andra uppgifter som behövs för 

tillsynen tillämpas vad som i 62 § föreskrivs om uppföljnings- och kontrollvill-

kor. 

 

Ändring av miljöskyddslagen (19.12.2018/1166) har enligt ikraftträdelsestad-

gandet trätt ikraft 1.2.2019. Enligt ikraftträdelsestadgandet tillämpas på en an-

sökan om tillstånd som blivit anhängig före ikraftträdandet av ändringen av 

miljöskyddslagen (19.12.2018/1166) de bestämmelser som gällde vid ikraftträ-

dandet.   

 

Tillståndsbeslut som gäller verksamheter enligt bilaga 4 fortsätter att gälla när 

ändringen av miljöskyddslagen (19.12.2018/1166) träder i kraft. Om ett till-

stånd behöver ändras på grund av väsentliga ändringar i verksamheten eller av 
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en i 89 § angiven orsak efter ikraftträdandet av ändringen, tillämpas förfaran-

det enligt 10 a kap. så att det beslut som meddelas i saken med anledning av 

anmälan ersätter det gällande tillståndet.  
 

Utredning i ärendet och rättslig bedömning  

 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med sitt beslut 4.2.2019 nummer 

35/2019 beviljat miljötillstånd för Hällfors djurstall. Efter lagändringen 

1.2.2019 (19.12.2018/1166) har verksamheten som Hällfors utövar inte behövt 

miljötillstånd utan verksamheten kan utövas efter anmälan i enlighet med mil-

jöskyddslagens 10 a kapitel. Enligt ikraftträdelsestadgandet fortsätter till-

ståndsbeslutet att gälla när ändringen av miljöskyddslagen (19.12.2018/1166) 

har trätt i kraft. Om ett tillstånd behöver ändras på grund av väsentliga änd-

ringar i verksamheten eller av en i 89 § angiven orsak efter ikraftträdandet av 

ändringen, tillämpas förfarandet enligt 10 a kapitlet. På dessa grunder har mil-

jövårdssekreteraren i Lovisa stad haft kompetens att behandla Hällfors anmä-

lan om ändring av miljötillståndet som anmälningsärendet. Förutsättningarna 

för ett anmälningsbeslut som tillåter verksamhet framgår av 115 § i miljö-

skyddslagen.  

 

Det överklagade anmälningsbeslutet gäller anmälan om ändring av tillstånds-

bestämmelse 2 i miljötillståndet för djurstallet på det sättet att fast tak på 

svämgödselbehållarna ska ersättas med flytande täckning. Som motivering till 

besvären har ändringssökanden framställt bland annat att det var överraskande 

hur dyra täckningar är, fasta tak medför synolägenheter i närmiljön samt att 

användning av flytande täckningar och fasta täckningar har miljöpåverkan av 

nästan samma slag. Förvaltningsdomstolen anser att när man beaktar moti-

veringen i anmälan samt att det inte har framställts något funktionell ändring i 

anmälan i djurstallens verksamhet, har det inte framställts sådana omständig-

heter som kan tas i beaktande vid placering av verksamhet som medför risk för 

förororening av miljön eller vid beslutsfattandet enligt 115 d § i miljöskyddsla-

gen. Sålunda har miljövårdssekreteraren kunnat avslå anmälan på de grunder 

som har anförts i det överklagade beslutet. Beslutet ska inte ändras utan besvä-

ren bör avslås.  

 

Med beaktande av förvaltningsdomstolens beslut att avslå besvären ska verk-

samheten idkas enligt miljötillståndet som har beviljats med beslutet 4.2.2019 

nummer 35/2019.  

 

Tillämpade lagrum 

 

De i motiveringarna nämnda. 

 

Delgivande av beslutet 

Beslutet har delgivits genom offentlig kungörelse.  

 

Meddelande om beslutet 

 

Kommunstyrelsen i Lappträsk kommun skall utan dröjsmål sätta upp med-

delande om detta beslut genom att publicera information om kungörelsen med 

iakttagande av 108 § i kommunallagen. Informationen om publicering av kun-
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görelsen ska hållas tillgänglig minst under den tid under vilken man kan över-

klaga beslutet genom besvär.  

 

Överklagande 

 

Enligt 107 § 1 momentet i lagen om rättegång i förvaltningsärenden får änd-

ring i detta beslut sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen om 

högsta förvaltningsdomstolen med stöd av 111 § 1 momentet i lagen om rätte-

gång i förvaltningsärenden beviljar besvärstillstånd. Besvärsskriften ska till-

ställas högsta förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från delfåendet av förvalt-

ningsdomstolens beslut, dvs. senast 17.6.2021.  

 

Besvärsanvisning finns bifogad som bilaga HallJKR (01.20).
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  Diarienummer 

  00970/19/5139  

 

 

 

 

Ärendet har avgjorts av lagfaren förvaltningsrättsdomare Kirsi Stark och   

assessor Laura Portin samt förvaltningsrättsdomaren inom det tekniska  

området Jenni Korpeinen.  

 

 

 

 

 

 

Kirsi Stark   Jenni Korpeinen 

 

 

 

 

 

 

Laura Portin   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föredragande vid 

förvaltningsdomstolen  Heidi Laakso  

 

 

Utgivare av expeditionen: 

 

 

Laura Leinonen 

tf. lagskipningssekreterare 
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 Diarienummer 

 00970/19/5139  

 

 

 

 

Distribution 

 

Beslut och avgift 

Crista Hällfors 

rättegångsavgift 260 euro 

(Till förvaltningsdomstolens beslut bifogas en anvisning om hur 

man begär omprövning av rättegångsavgiften.) 

 

 

Avskrift utan avgift 

Miljövårdsmyndigheten i Lappträsk kommun/ 

Lovisa stad / Miljövården 

 

Kommunstyrelsen i Lappträsk kommun  

 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland 

Ansvarsområdet för miljön och naturresurserna, elektroniskt 

 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, elektroniskt 

Ansvarsområdet för miljötillstånd 

 

Finlands miljöcentral, elektroniskt 

 

 

 

 

 

 

ARS / LL 

 

 



 

HallJKR (01.20) 1 (2) 
 

                  Bilaga till förvaltningsdomstolens beslut 

 

 

BESVÄRSANVISNING 

 

Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom skriftliga besvär hos högsta 

förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.   

Grunderna för beviljande av besvärstillstånd 

 

Enligt 111 § 1 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden ska besvärstillstånd beviljas 

om  

1) det med avseende på lagens tillämpning i andra liknande fall eller för en enhetlig 

rättspraxis är viktigt att ärendet avgörs av högsta förvaltningsdomstolen, 

2) det finns särskilda skäl för högsta förvaltningsdomstolen att avgöra ärendet på grund av 

att det i ärendet skett ett uppenbart fel, eller 

3) det finns något annat vägande skäl för att bevilja besvärstillstånd. 

 

Besvärstillstånd kan också beviljas i fråga om endast en del av förvaltningsdomstolens 

överklagade beslut. 

 

Besvärstid 

 

Förvaltningsdomstolens beslut har getts genom offentlig kungörelse. Beslutet har 

publicerats på Vasa förvaltningsdomstols webbplats den dag som framgår av första sidan av 

beslutet. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen 

publicerades. Besvär ska inlämnas inom 30 dagar från dagen för delfåendet av 

förvaltningsdomstolens beslut, sagda dag inte medräknad. 

 

Besvärsskriftens innehåll  

 

I besvären, som ska innehålla en ansökan om besvärstillstånd, ska följande anges: 

- ändringssökandens namn och kontaktuppgifter inklusive uppgift om postadress och 

eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas 

(processadress); om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska 

också dennes kontaktuppgifter uppges 

- det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet) 

- den grund på vilken besvärstillstånd begärs samt de skäl på vilka grunden för 

meddelande av besvärstillstånd föreligger 

- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena) 

- grunderna för yrkandena 

- vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser 

ändringssökanden själv. 
 

Medan besvären är anhängiga ska högsta förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas 

om ändringar i kontaktuppgifterna. Om flera personer anför besvär tillsammans, kan det i 

besvären anges att en av dem är kontaktperson. 

 

 

 



 

HallJKR (01.20) 2 (2) 
 

 

 

 

 

Besvärsskriftens bilagor 

 

Till besvären ska följande fogas: 

- förvaltningsdomstolens beslut med besvärsanvisning 

- utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan 

utredning om när besvärstiden börjat löpa 

- de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, 

om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten. 

 

Ombudet ska visa upp en skriftlig fullmakt såvida inte samma person har uppträtt som 

ombud vid en tidigare handläggningsfas eller ombudet är advokat, offentligt rättsbiträde 

eller ett rättegångsbiträde med tillstånd.  

 

Inlämnande av besvär 

 

Besvär ska inom besvärstiden lämnas till högsta förvaltningsdomstolen. Besvären ska vara 

framme senast den sista dagen av besvärstiden före utgången av ämbetsverkets öppettid. 

Detta gäller också då besvären inlämnats via förvaltningsdomstolarnas e-tjänst eller per e-

post. Besvären och bilagorna kan inlämnas via förvaltningsdomstolarnas e-tjänst. Besvär 

som inlämnats via e-tjänsten eller per e-post behöver inte inlämnas i pappersform. 

Handlingarna sänds per post eller elektroniskt på avsändarens ansvar.  

 

 

 

Högsta förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter: 

 

 

Postadress:   Högsta förvaltningsdomstolen 

  PB 180, 00131 Helsingfors 

 

e-post:    korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 

 

Besöksadress: Paasivuorigatan 3, 00530 Helsingfors 

 

Telefon:    029 56 40200 

Fax:   029 56 40382 

 

Öppethållningstid: vardagar kl 8.00–16.15  

 

Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst:  

 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

  

 

 

 

 
 


