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Dagen då kungörelsen har publicerats på Vasa förvaltningsdomstols webbplats 
 

22.12.2021 
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Ärende 
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anmälningsärende enligt 115 d § i miljöskyddslagen rörande djurstall, 
Kronoby.  

Anmälare 
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Besvärstidens sista dag är 28.1.2022. 
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Ärende Besvär i ett anmälningsärende enligt 115 d § i miljöskyddslagen rörande 

djurstall 

 

Ändringssökande 1. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten / Ansvarsområdet 

för miljö och naturresurser 

 

 2. 

 

  

Anmälare Kaj-Oskar Rudström 

 

Överklagat beslut 

Kronoby tillståndssektion 5.5.2020 (28.4.2020 § 42) 

 

Tillståndssektionen har godkänt Kaj-Oskar Rudströms anmälan om utvidgning 

av verksamhet som omfattar nötkreatursuppfödning med inriktning på mjölk- 

och köttproduktion i befintlig ladugård på lägenheten Honkas 288-401-110-7 i 

Kronoby kommun. Tillståndssektionen har även godkänt avvikelse från mini-

miavstånd. Efter utvidgningen omfattar verksamheten uppfödning av nötkrea-

tur motsvarande maximalt 137 mjölkkor, 54 kvigor (12–24 månader), 35 tjurar 

(12–24 månader), 45 kokalvar (6–12 månader), 32 tjurkalvar (6–12 månader) 

och 71 kalvar (under 6 månader), eller maximalt 2278 djurenheter.  

 

Verksamheten ska ordnas i enlighet med uppgifterna i ansökan samt i enlighet 

med bestämmelserna i statsrådets förordning om anmälningspliktiga djurstall 

(138/2019) och statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från 

jordbruk och trädgårdsodling (1250/2014). Förutom ovan nämnda ska i verk-

samheten följande tilläggsbestämmelser följas: 
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1. De tre öppna flytgödselbehållarna (2 x 2500 m3, 600 m3) ska förses med fast 

tak senast 30.6.2022. Flytgödseln i flytgödselbehållarna ska fyllas på underi-

från och röras om så lite som möjligt. Temperaturen i gödsellagren och gödsel-

kanalerna ska hållas så låg som möjligt. Kylningssystem ska om möjligt instal-

leras i gödselkanalerna. Mängden flytgödsel inne i ladugården ska minimeras. 

Torrgödselstaden ska täckas med ett minst 10 cm tjockt torvlager, en presen-

ning eller annan motsvarande täckning. En tillräcklig mängd strö (halm och 

torv) ska användas i ströbädden.  

 

2. Gödselns lagringsutrymmen ska tömmas grundligt en gång per år, varvid 

deras skick bör granskas. Eventuella bristfälligheter ska åtgärdas omedelbart. 

Lagring, transport och övrig hantering av gödsel ska skötas så att det inte upp-

står risk för förorening eller så att grannarna orsakas oskäligt besvär. Vägområ-

den, som inte är belagda med asfalt eller betong, bör ha tillräckligt hårt un-

derlag, så att de inte körs sönder. Om gödsel kommer ut på gården eller på 

vägen bör gödseln omedelbart avlägsnas och området städas.  

 

3. Tidpunkten för tömning av gödsellager, för spridning av gödsel samt för ut-

förande av andra arbeten som kan medföra lukt ska i mån av möjlighet väljas 

med hänsyn till grannarna och med beaktande av rådande vindförhållanden så 

att luktolägenheterna kan minimeras. Arbetsmoment som medför stark lukt i 

omgivningen är inte tillåtna under fest- och helgdagar annat än i undantagsfall. 

 

4. Regelbunden bekämpning av flugor och deras larver ska utföras med till-

räckligt effektiva metoder. Vid behov ska kalk eller annat lämpligt material 

spridas för att förhindra uppkomst av flugor.  

 

5. Tillverkningen och lagringen av ensilage ska utföras så att den inte medför 

risk för förorening av miljön eller luktolägenhet i omgivningen. Runt plan-

silorna, på den östra, södra och västra sidan, ska kanterna höjas till 1,5 m över 

marknivån eller lika höga väggar byggas för att minska luktspridningen. Press-

vätska ska samlas upp och ledas till en tät brunn. Systemet för avledande och 

tillvaratagande av pressvätska ska effektiveras enligt planen som har bifogats 

till ansökan. Nämnda åtgärder ska vara utförda senast 30.6.2022. Uppsam-

lingsbrunnen på den sydöstra sidan om plansilorna som har tagits i bruk 2018 

ska kontrolleras och tömmas regelbundet. Ifall pressvätska ser ut att samlas i 

brunnen ska innehållet behandlas som övrig pressvätska tillsammans med göd-

seln. Regnvatten och snö ska i mån av möjlighet förhindras att komma in på 

plansilorna. 

 

6. Ventilationsrören på ladugårdens tak ska senast 30.6.2021 förses med diffus-

ionstrattar. På de lägre delarna av ladugården ska ventilationstrummorna dess-

utom samtidigt förlängas så att de blir minst 1 m högre än i nuläget. Vid behov 

kan tillståndssektionen senare ålägga verksamhetsutövaren att utreda möjlig-

heterna att behandla frånluften med hjälp av t.ex. biofilter eller skrubber, för 

att förebygga luktolägenhet i omgivningen. 

 

7. Bullernivån som verksamheten förorsakar får inte utomhus, vid det närm-

aste störbara objektet, överstiga riktvärdet 55 dB för den A-vägda ekvivalent-

nivån (LAeq) under dagen (kl. 7–22) eller 50 dB nattetid (kl. 22–7). Verksam-

hetsutövaren ska vidta åtgärder för att minska bullret, ifall ovan nämnda rikt-

värden överskrids. Miljövårdsmyndigheten kan vid behov ålägga verksam-
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hetsidkaren att mäta det buller som verksamheten förorsakar i omgivningen 

och att vidta nödvändiga åtgärder för att minska olägenheterna som bullret 

medför.  

 

8. Skyddskonstruktioner (t.ex. en tät granhäck, ett 2–2,5 m högt staket eller 

motsvarande) ska senast 30.6.2021 anläggas eller byggas mot de närmaste 

granntomterna på den nordöstra sidan om djurstallet och plansilorna. Skydds-

konstruktionerna ska om möjligt placeras på ett sådant avstånd från rån så att 

skötsel och underhåll kan utföras på verksamhetsutövarens egen mark. 

 

9. Farligt avfall (t.ex. spillolja, lysrör, ackumulatorer, oljefilter och oanvänd-

bara kemikalier) ska regelbundet föras till en mottagare som har tillstånd att ta 

emot avfallet ifråga. Övrigt avfall som uppkommer i verksamheten ska sorte-

ras och föras till en godkänd insamlingspunkt för avfall. Avfall ska lagras 

ändamålsenligt så att det inte ger upphov till nedskräpning eller förorening av 

ytvatten, grundvatten eller mark och inte heller orsakar annan skada eller andra 

olägenheter. 

 

10. Flytande bränsle och kemikalier ska lagras och hanteras på ett sådant sätt 

att olägenheter för hälsan eller risk för förorening av ytvatten, grundvatten el-

ler mark, eller annan skada på miljön inte uppkommer. En bränslecistern som 

är belägen utomhus och ovan jord ska vara dubbelmantlad eller placeras i en 

takförsedd skyddsbassäng vars volym är lika stor som cisternens volym.       

Cisternen ska vara utrustad med överfyllningsskydd samt ha spärrmekanism 

för hävert. I närheten av cisternen bör finnas en tillräcklig mängd uppsug-

ningsmaterial, t.ex. torv. Eventuella olyckor bör utan dröjsmål anmälas till 

räddnings- och miljömyndigheterna. 

 

11. I störningssituationer och övriga exceptionella situationer, som till luft, vat-

ten eller mark har förorsakat eller riskerat att förorsaka utsläpp som i fråga om 

mängd eller kvalitet skiljer sig från det normala, ska sakenliga åtgärder utan 

dröjsmål vidtas för att förhindra sådana utsläpp, bekämpa skador som utsläp-

pen förorsakar samt förhindra att händelsen upprepar sig. Om sådana situatio-

ner ska omedelbart meddelas till räddnings- och miljömyndigheterna. 

 

12. Verksamhetsutövaren ska känna till utvecklingen av den bästa tillgängliga 

tekniken inom sitt verksamhetsområde och vara beredd att ta den i bruk. 

 

13. Tillståndssektionen ska underrättas om förändringar i verksamheten. Till-

ståndssektionen ska underrättas ifall verksamheten avbryts för längre tid eller 

upphör helt, samt ifall byte av verksamhetsidkare sker. För ändringar som ökar 

utsläppen eller deras konsekvenser och för andra väsentliga ändringar av verk-

samheten krävs en ny anmälan.   

 

Iakttagande av beslut 

 

Tillståndssektionens beslut ska följas oberoende av ansökan om ändring. 

 

Beslutets giltighet 

 

Tillståndssektionens beslut är i kraft tills vidare. 
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Då beslutet vinner laga kraft ersätts det miljötillstånd som har beviljats av mil-

jönämnden i 37 § 14.6.2006.  

 

Om genom en förordning utfärdas bestämmelser som är strängare än villkoren 

i detta beslut, eller sådana bestämmelser om beslutets giltighetstid eller juste-

ring som avviker från beslutet, ska förordningen iakttas utan hinder av beslu-

tet.  

 

Om verksamheten avbryts för minst 5 år förfaller beslutet.  

 

Motiveringar för det överklagade beslutet till de delar som besvären gäller 

 

Tillståndssektionen bedömer, med beaktande av de lokala förhållandena, att 

förutsättningar för ett beslut som godkänner verksamheten finns. Om verksam-

heten bedrivs i enlighet med uppgifterna i anmälan och villkoren i beslutet 

uppfylls de krav som ställs i miljöskyddslagen (527/2014) och avfallslagen 

(646/2011), samt i de förordningar som har utfärdats med stöd av dem. På ifrå-

gavarande förläggningsplats medför verksamheten enligt förhandsbedömning 

inte sådana följder som avses i 115 d § 2 mom. miljöskyddslagen eller i 17 §   

1 mom. lagen angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920).  

 

Ett beslut med anledning av en anmälan kan förses med behövliga villkor för 

att förebygga och hindra förorening. I beslutet har getts 13 tilläggsbestämmel-

ser med följande motiveringar: 

 

I miljötillståndet 2006 krävdes flytande täckning och vid behov fast tak på 

flytgödselbehållarna. Skorpbildning samt flytande täckning i form av torv har 

hittills använts. På basen av  anmärkningar bedöms att detta inte har 

varit en tillräckligt effektiv metod för att förhindra att lukt sprids från gödsel-

lagren. Det är därför nödvändigt att förse flytgödselbehållarna med fast tak. 

Det är också nödvändigt att täcka torrgödsellagret för att minska på luktolä-

genheter och förekomst av flugor (hänv. Miljöministeriets anvisningar 2010). 

Verksamhetsutövaren har framfört att temperaturen inne i ladugården ska hål-

las så låg som möjligt för att minska på lukten från ventilationen. Han har 

också föreslagit att gödselskraporna på golv med lutning till mitten vid mjölk-

korna hålls igång dygnet runt för att minska på den gödseltäckta golvytan inne 

i ladugården och förbättra ventilationsluften. Ammoniakemissionen från djup-

ströbäddar kan reduceras genom att öka mängden strömedel samt blanda in 

torv i bädden. (1) 

 

En tilläggsbestämmelse har getts gällande underhåll och skötsel för att för-

hindra förorening av miljön och olägenheter för grannarna. (2) 

 

Olägenheterna för grannarna kan minimeras om man inte utför arbeten som 

medför stark lukt i omgivningen under tider då vinden ligger i riktning mot de 

närmaste grannarnas hus, eller vid tidpunkter då t.ex. familjefester eller högti-

der firas. Undantagsfall är situationer då akut behov uppstår (t.ex. läckage) och 

åtgärder är nödvändiga. Verksamhetsutövaren bör informeras på förhand för att 

kunna anpassa sin verksamhet. Verksamheten kan inte bedrivas utan att lukt 

uppstår i viss mån. Med bestämmelsen begränsas luktutsläppen så att lukten 

inte blir oskäligt besvärande för grannarna. (3) 
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Regelbunden och systematisk bekämpning av flugor är nödvändig för att för-

hindra att flugor ökar okontrollerat i antal och sprids i omgivningen. Förebyg-

gande åtgärder är den mest effektiva och ekonomiska metoden att minska före-

komst av flugor. Genom en god hygien i och kring djurstall och gödsellager 

kan man förhindra att problem uppstår. (4) 

 

Tillverkning och lagring av ensilage kan medföra en stark, frän lukt som kan 

vara störande för grannarna. Pressvätska som inte tas tillvara medför risk för 

förorening av miljö och vattendrag. Högre kanter eller väggar kring plan-

silorna minskar risken för att lukt sprids med vinden till de närmaste grannar-

nas tomter. Verksamhetsutövaren har föreslagit åtgärder för att förbättra om-

ständigheterna kring plansilorna och hanteringen av pressvätska. Vid silorna 

byggs golvet om i framkanten och flera småbrunnar installeras för att effekti-

vare samla upp pressvätska från alla silos. Vätskan behöver då inte rinna lika 

långt innan den smalas i en brunn och leds via rör till gödselbrunnen. Tiden när 

pressvätskan är i kontakt med syre och börjar lukta minskas då. (5) 

 

Verksamhetsutövaren har föreslagit att ventilationsrören på ladugården utrustas 

med diffusionstrattar för att få bort en del av den ventilationsluft som vid vissa 

väderleksförhållanden, speciellt då det är vindstilla och varmt, kommer ner till 

marken i närheten av ladugården. Diffusionstrattarna ökar utblåsningsluftens 

hastighet så att luften/lukten förs högre upp. Frånluften kan vid behov behand-

las t.ex. i olika typer av biofilter eller skrubbers. Behandling av djurstallets 

frånluft klassas som bästa tillgängliga miljöskyddsteknik, men kostnaderna är 

höga. När villkor meddelas ska hänsyn tas till de tekniska och ekonomiska för-

utsättningarna att genomföra åtgärderna. (6) 

 

För att begränsa verksamhetens skadliga inverkan på trivseln och hälsan har en 

accepterbar bullernivå fastställts. Den tillåtna bullernivån baserar sig på rikt-

värdena för bullernivå i Statsrådets beslut (993/1992). Tillståndsmyndigheten 

kan vid behov ålägga verksamhetsutövaren att mäta bullernivån samt vidta åt-

gärder för att minska de bullerolägenheter som verksamheten kan ge upphov 

till. Verksamhetsutövaren har föreslagit att mjölkrobotens vacuumpump utrus-

tas med en tredje ljuddämpare. Mjölkroboten kommer sannolikt att förnyas 

inom en snar framtid, och bytas ut till en tystare modell. (7) 

 

Med hjälp av skyddskonstruktioner kan olägenheterna för grannarna minskas. 

Verksamhetsutövaren har föreslagit att ett 2–2,5 m högt staket byggs vid as-

faltplanen och att en granhäck planteras där asfalten slutar, från pannrummets 

sydostliga hörn längs med rådiket mot grannarnas tomter  

 på den östra sidan om djurstallet. Mot den närmaste grannen på den 

norra sidan om djurstallet  finns sedan tidigare ett 2 m högt 

staket, som grannen har byggt. (8) 

 

Avfallshanteringen ska skötas på ett sakenligt sätt i enlighet med avfallslagen 

och de avfallshanteringsbestämmelser som har getts med stöd av den. En be-

stämmelse har getts för att förhindra nedskräpning av området, förorening av 

mark, yt- och grundvatten samt för att undvika att annan skada eller olägenhet 

uppstår på grund av avfall. (9)  

 

--- 
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I syfte att förebygga och förhindra förorening av miljön ska verksamhetsutöva-

ren se till och försäkra sig om att bästa tillgängliga teknik används i verksam-

heten. Den för branschen tillgängliga tekniken utvecklas hela tiden och ny tek-

nik bör tas i bruk ifall utsläppen och avfallet kan minskas väsentligt utan oskä-

liga kostnader. (12) 

 

---  

 

Enligt statsrådets förordning om anmälningspliktiga djurstall ska djurstall, till-

byggnader till djurstall och byggnader eller konstruktioner som är avsedda för 

lagring av stallgödsel placeras på minst 250 m avstånd från de på närmaste 

grannfastighet belägna byggnader avsedda för boende eller semesterboende 

där lukt kan medföra olägenhet för människors trivsel, då djurmängden är       

2090–2475 djurenheter och gödseln lagras i flytgödsellager som har ett fly-

tande täcke eller ett täcke av tältkaraktär eller tak och väggar. Om kylning i 

gödselkanaler är i bruk är minimiavståndet 200 m. Enligt förordningens över-

gångsbestämmelser gäller kraven på minimiavstånd endast sådana nya 

djurstall, nya tillbyggnader till djurstall och nya byggnader eller konstruktioner 

för lagring av stallgödsel som byggs efter förordningens ikraftträdande 

1.2.2019.  

 

Den anmälda verksamheten gäller 2278 djurenheter. Verksamheten bedrivs i 

ett befintligt djurstall, omändring görs inom befintliga väggar. Inga nya göd-

sellager byggs. Djurmängden ökar med 625 djurenheter, en ökning på 1,4 

gånger jämfört med den djurmängd som miljötillståndet från 2006 omfattar. 

Utvidgningen är inte så omfattande att ärendet kan jämställas med etablering 

av en ny verksamhet (hänv. Högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgörande 

2015:168, enligt vilket en 1,7-faldig ökning av djurantalet kan anses vara ny 

verksamhet. I tidigare HFD-beslut har en 2,5-faldig ökning tolkats som ny 

verksamhet). Tillståndssektionen bedömer att kravet på minimiavstånd enligt   

2 § statsrådets förordning om anmälningspliktiga djurstall därför inte ska till-

lämpas i ärendet.  

 

Verksamheten är belägen på oplanerat område på en gård där djur har hållits i 

många generationer. Gården är enligt tillståndssektionens uppfattning välskött. 

De närmaste utomstående grannarnas bostadshus finns på ca 40, 50, 70, 120 

och 160 m avstånd från djurstallet. Ett fritidshus finns på ca 80 m avstånd. 

Plansilorna är placerade 50–60 m från grannarnas hus. Från de fyra flytgödsel-

behållarna som finns på gården är avstånden till de närmaste utomstående 

grannarnas bostadshus ca 100–170 m. Tillståndssektionen har gett tilläggsbe-

stämmelser för att minska på olägenheterna för de närmaste grannarna och be-

dömer att man genom åtgärderna som har krävts kan minska luktolägenheterna 

så att de inte är betydande, trots de korta avstånden till grannarnas hus. Verk-

samheten kan inte flyttas då den ska bedrivas i en befintlig byggnad, som del-

vis är relativt ny. Inga nya byggnader eller gödsellager ska uppföras i samband 

med utvidgningen.  

 

Svar på krav som framlagts i de givna utlåtandena och anmärkningarna 

 

Tillståndsektionen har beaktat utlåtandet från NTM-centralen i Södra Österbot-

ten och behandlat miljötillståndsansökan som ett anmälningsärende enligt 10 a 
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kap. miljöskyddslagen. NTM-centralen har i sitt utlåtande bedömt att förutsätt-

ningar för en utvidgning med ansökt djurmängd på ifrågavarande plats inte 

finns. NTM-centralen hänvisar till ansökt djurmängd, de korta avstånden till 

grannar, de tekniker som kan användas för att minska luktspridningen samt de 

lokala förhållandena på platsen. Sökanden har i sitt bemötande med anledning 

av utlåtandet gett förslag till ytterligare åtgärder som kan vidtas för att för-

bättra möjligheterna att godkänna verksamheten. Tillståndssektionen har beak-

tat utlåtandet och bemötandet och i sitt beslut ställt villkor och gett tidsfrister 

för åtgärderna som krävs. Tillståndssektionen bedömer att verksamheten inte 

kommer att förorsaka allvarliga luktolägenheter för de objekt som kan störas 

av lukt förutsatt att beslutet följs.  

 

Utlåtandet från Mellersta Österbottens miljöhälsovård har beaktats i tilläggsbe-

stämmelserna. Beträffande täckning av flytgödselbehållarna har fast tak krävts. 

Om användning av gödselmedel stadgas i Statsrådets förordning om begräns-

ning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (1250/2014) varför 

ingen skild bestämmelse har getts gällande gödselspridning. Inga åkrar är be-

lägna på grundvattenområden av klass 1 eller 2. I djurstallet finns ingen WC.  

 

Tillståndssektionen har beaktat anmärkningarna som har getts i ärendet genom 

att ge tilläggsbestämmelser för att förhindra att verksamheten medför oskäligt 

besvär  i form av lukt, buller och flugor. Tillståndssektionen be-

dömer att de olägenheter  har beskrivit i sina anmärkningar inte 

har en direkt koppling till antalet djur. I beslutet har ställts krav för att elimi-

nera de besvär som  har haft av den nuvarande verksamheten. Ett 

ökat antal djur skulle sannolikt inte automatiskt medföra att olägenheterna 

ökar. Möjligheterna att genomföra åtgärder skulle däremot kunna förbättras 

om verksamhetsutövaren tillåts genomföra den planerade ändringen i sin djur-

besättning.  

 

Yrkanden i förvaltningsdomstolen 

 

1. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) 

har yrkat att tillståndssektionens beslut upphävs och anmälan avslås.   

 

Som motivering har bland annat framställts att en ökning av djurmängden är 

en utvidgning av verksamheten, trots att det bara är frågan om omändringar 

inne i det befintliga djurstallet. Djurstallet befinner sig i förhållande till om-

kringliggande bosättning på en mycket utmanande plats. De närmaste utomstå-

ende grannarnas bostadshus finns på cirka 40, 50, 70, 120 och 160 meters av-

stånd från djurstallet. Inom en radie på 400 meter från gården ligger 22 året 

runt bebodda bostadshus, förutom verksamhetsutövarens eget. Ett fritidshus  

finns på cirka 80 meters avstånd. Gården är i övrigt huvudsakligen omgiven av  

åkrar.  

 

Djurstallets placering uppfyller inte minimiavståndskraven som stadgats i bi-

laga 1 i statsrådets förordning om anmälningspliktiga djurstall (138/2019, 

djurstallsfördordningen). Enligt miljöministeriets anvisningar (Frågor och svar 

om anmälningsförfarandet, uppdaterat 27.3.2020) används tabellvärdena för 

nya djurstallar, utvidgningsdelar till djurstallar och nya gödsellager, varvid av-

ståndet bestäms enligt vilken teknik som används i det nya djurstallet, i utvidg-

ningsdelen till djurstallet och i det nya gödsellagret. När en anmälan gäller 
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endast byggande eller utvidgning av djurstall utan nya gödselstäder kan man 

från fall till fall överväga att tillämpa avståndskraven för ett djurstall med en 

gödselstad med tätt täcke eller täckt gödsellager. Det totala antalet djur efter 

omändringen motsvarar 2277,6 djurenheter (miljöskyddslagen 527/2014, bi-

laga 3, tabell 1). Enligt bilaga 1 i djurstallsförordningen är minimiavståndet 

från ett djurstall med 2090–2475 djurenheter till närmaste objekt som kan stö-

ras av lukt 150–250 meter om man tillämpar avståndskraven för ett djurstall 

med en gödselstad med tätt täcke respektive täckt gödsellager.  

 

För utvidgningen har anhållits om avvikelse från minimiavstånd enligt 3 § 

i djurstallsförordningen. Den teknik som har presenterats för att förhindra be-

tydande luktolägenheter för de utsatta objekten är att förlänga ventilations-

trummorna med cirka en meter på de lägre delarna av ladugården, gödseln i 

brunnarna blandas endast om vid spridning samt att extra torv eventuellt kan 

tillsättas i gödselbrunnarna. Övriga planerade åtgärder som vidtas för att mini-

mera olägenheterna för grannarna är att utrusta mjölkmaskinens vacuumpump 

med extra ljuddämpare. Flugor bekämpas aktivt. Tillståndssektionen har i sitt 

beslut ålagt sökanden att utöver dessa åtgärder bland annat förse tre öppna 

flytgödselbehållare med fast tak senast 30.6.2022, om möjligt installera kyl-

ningssystem i gödselkanalerna, täcka torrgödselstaden, höja kanter på plan-

silor, förse ventilationsrör med diffusionstrattar samt anlägga skydds-         

konstruktioner (till exempel tät granhäck) mot de närmaste granntomterna.  

 

På basis av de åtgärder och den teknik som ska användas för att minska lukt-

spridning samt med hänvisning till de lokala förhållandena på platsen finns det 

inte förutsättningar enligt 3 § i djurstallsförordningen att förorda en avvikelse 

från minimiavstånden. Med åtgärderna och tekniken som används kan man 

inte säkerställa att de objekt som kan störas av lukt inte skulle förorsakas all-

varliga luktolägenheter.  

 

Man bör dessutom vid övervägande av avvikelse från minimiavstånd beakta 

hur betydande luktbelastningen från den befintliga verksamheten är. Ikraftva-

rande miljötillstånd (Miljönämnden i Kronoby kommun, 14.6.2006 § 37) är 

beviljat för 858 djurenheter. I miljötillståndet konstaterades att det rekommen-

derade skyddsavståndet till närmaste störbara objekt enligt miljöministeriets 

anvisningar för behandling av miljötillstånd var 265–360 meter. I de åtta an-

märkningar som har inkommit i samband med behandling av anmälningen 

motsätter sig en utvidgning med hänvisning till olägenheter i form 

av lukt, buller, flugor och trafik. Vid bedömning av luktolägenheter och de lo-

kala förhållandena kan hänsyn tas till vindriktning, lufttemperatur, skiktning 

och fuktighet samt den omgivande miljöns höjdförhållanden och växtlighet. 

Det befintliga djurstallet befinner sig inom ett öppet område där avstånden till 

flera grannar är för korta och lukter kan sprida sig i princip obehindrat. Den 

största delen av bebyggelsen befinner sig på östra sidan av ladugården, vilket 

inte är fördelaktigt med tanke på den rådande vindriktningen i förhållande till 

djurstallet. 

 

Förutsättningar för avvikelse från minimiavstånden avsedda i 3 § i djurstalls-

förordningen finns inte, varvid en utvidgning med ansökt djurmängd på ifråga-

varande plats inte är möjlig och således bör tillståndssektionens beslut upphä-

vas. Målsättningen med anmälningsförfarandet har inte varit att nuvarande 
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miljöskyddsnivå försvagas utan att få till stånd ett smidigare administrativt till-

ståndsförfarande. 

 

2. har yrkat att tillståndssektionens beslut 

upphävs och ärendet återförvisas till tillståndssektionen för ny behandling. 

Dessutom har ändringssökandena yrkat att deras rättegångskostnader jämte 

laga ränta inklusive rättegångsavgiften vid förvaltningsdomstolen ersätts. För-

valtningsdomstolen ska utfärdas ett intermistiskt verkställighetsförbud att gälla 

tills saken behandlats slutgiltigt vid förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdom-

stolen ska vid handläggningen av ärendet förrätta en syn vid verksamhetsutö-

varens fastighet Honkas.  

 

Som motivering har bland annat framställts att oskäligt besvär enligt 29 a §     

1 momentet 2 punkten i miljöskyddslagen är en grund för tillståndsplikt. Verk-

samhetsutövarens djurstall omringas av sammanlagt 22 året runt bebodda bo-

stadshus. Avståndet från djurstallet på fastigheten Honkas till 

Miljöskyddslagen utgår ifrån att anmälningsärenden ska handläggas som mil-

jötillståndsärenden om verksamheten kan utsätta omgivningen för sådant oskä-

ligt besvär som avses i 17 § 1 momentet i lagen angående vissa grannelagsför-

hållanden (grannskapslagen). Bestämmelsens ordalag förutsätter således inte 

att verksamheten medför oskäligt besvär utan tröskeln för att tillämpa bestäm-

melsen är betydligt lägre. Objektivt bedömt medför den rikliga förekomsten av 

bostadshus i omedelbara närhet av gården att oskäligt besvär kan uppstå som 

följd av utvidgning av verksamheten.   

 

Med hänvisning till motiveringarna ovan ska tillståndssektionens beslut upp-

hävas redan på den grunden att kommunen felaktigt tillämpat anmälningsförfa-

randet enligt kapitlet 10 a i miljöskyddslagen trots att ärendet borde ha be-

handlats som ett miljötillståndsärende i enlighet med 29 a § 1 momentet          

2 punkten i miljöskyddslagen.  

 

Tillståndssektionen har i sitt beslut, trots att ärendet behandlats i anmälnings-

förfarande, bedömt att verksamheten inte medför sådana följder som avses i 

115 d § 2 momentet i miljöskyddslagen eller i 17 § 1 momentet i grannskapsla-

gen. Tillståndssektionen har motiverat detta med att de olägenheter som gran-

narna har beskrivit i sina anmärkningar inte har direkt koppling till antalet djur, 

utan anknyter till de besvär som orsakas av nuvarande verksamhet. Enligt    

tillståndssektionen skulle ett ökat djurantal inte sannolikt automatiskt medföra 

att olägenheterna ökar, tvärtom kunde verksamhetsutövarens möjligheter att 

genomföra åtgärder förbättras om anmälan om utvidgningen av nötkreaturs-

uppfödningen godkänns.  

 

Enligt miljöskyddslagens förarbeten (RP 84/1999 rd. s. 70) ska vid tillstånds-

prövningen beaktas också negativ påverkan av enskilda intressen, även om 

konsekvenserna inte kan anses vara betydande från allmän synpunkt. I förarbe-

tena anförs att lagen skyddar trivselvärden samt egendom vars besittning och 

användning kan begränsas av immissioner. Vid skälighetsbedömningen ska 
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framförallt beaktas verksamhetens placering och samtidigt eventuella till-

ståndsvillkor som avser att eliminera olägenheterna.  

 

Ändringssökandena har vidhållit i sina anmärkningar att den befintliga verk-

samheten vid Honkas orsakar oskäligt besvär främst i form av lukt-, buller- 

och trafikolägenheter. Fastighetsägaren för 

har uppgett att oskäligt besvär uppstår redan i dags-

läget bland annat till följd av AIV-skörd, från de befintliga AIV-lagren, av flyt-

gödselhanteringen samt av trafik till och från verksamhetsutövarens gård. Av-

ståndet från verksamhetsutövarens djurstall till 

 till ensilagesilon är 

Gödselbrunnarna är situerade på 

 

från verksamhetsutövarens djurstall från ensila-

gesilon och  från närmaste gödselbrunn. Därtill är avstånden till de 

övriga gödselbrunnarna 

 För  orsakar den 

nuvarande verksamheten oskäligt besvär i form av lukt-, buller- samt trafiko-

lägenheter. Därtill bidrar det korta avståndet till djurstallet till en riklig mängd 

flugor vilket upplevs som mycket besvärande, särskilt under de varma som-

marmånaderna.  

 

Fastighetsägarna för fastigheten  har anmärkt att den 

planerade ökningen av djurantalet kommer ytterligare att förvärra luktolägen-

heterna både från ensilagesilon som är belägen endast 

 samt från gödselbrunnarna där närmaste gödselbrunnen är situerad 

endast  den andra gödselbrunnen på 

 och den tredje på 

 

 

För fastighetsägarna orsakar den nuvarande verk-

samheten oskäligt besvär i form av luktolägenheter från verksamhetsutövarens 

gödselbrunnar. Avståndet från närmaste gödselbrunn till 

 Luktolägenheten noteras särskilt i vindstilla sommarkvällar samt 

med  vindar.  

 

Fastighetsägarna för har i sin anmärkning på-

pekat att både ljudet från maskiner och anläggningar från gården och trafiken 

 redan i dagsläget orsakar oskäligt besvär och att situ-

ationen för denna del riskeras att ytterligare försämras till följd av ökat djuran-

tal. Avståndet från verksamhetsutövarens djurstall till 

  

 

Ökningen av djurmängden, från 286 djur till 374 djur, kommer att öka den re-

dan överansträngda luktbelastningen eftersom mängden gödsel ökar med cirka 

30 procent. Att ett fjärrlager är tillgängligt kommer inte att minska på olägen-

heten eftersom luktbelastningen ökar varje gång när gödsel ska pumpas ut ur 
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anläggningen. Därtill medför flytt av gödsel ökad trafik på området vilket 

kommer att medföra ytterligare bullerolägenheter. Att verksamhetsutövaren 

åläggs att förse de öppna flytgödselbehållarna med tak (tilläggsbestämmelse 

nummer 1) är inte heller en tillräcklig åtgärd för att säkerställa att oskälig olä-

genhet inte kommer att uppstå till följd av den ökade gödselmängden. Detta 

beror på det faktum att det forskningsresultat som finns tillgängligt i Finland 

visar att det finns stora variationer i den effekt som takläggning medför i fråga 

om luktolägenheter (se närmare HFD 2015:168). Djuren hålls inne året om vil-

ket i sin tur gör att verksamhetsutövaren är helt beroende av tillgången till en-

silage. En ökning av djurantalet kommer att leda till et ökat behov av grovfo-

der vilket kommer att medföra ökade lukt- och ljudolägenheter, inte enbart när 

ensilage skördas utan också vid den dagliga foderhanteringen. De omständig-

heter som ändringssökandena har lyft i sina anmärkningar är i allra högsta grad 

relevanta vid bedömningen av oskäligt besvär. Av tillståndssektionens beslut 

framkommer däremot inte vad resonemanget om att ett ökat djurantal inte san-

nolikt skulle medföra att olägenheterna ökar grundar sig på.  

 

Enligt tillståndssektionen ska kravet på minimiavstånd enligt 2 § i djurstalls-

förordningen inte tillämpas i ärendet eftersom det inte är fråga om etablering 

av ny verksamhet. Detta medför dock inte att tillståndssektionen inte skulle 

vara skyldig att beakta verksamhetens placering i relation till grannarna ef-

tersom denna skyldighet uppstår direkt med stöd av 17 § 2 momentet i grann-

skapslagen. Den nuvarande verksamheten uppfyller inte i nuläget kravet på 

minimiavstånd enligt bilaga 1 i djurstallsförordningen, och gör det inte heller 

trots de i tillståndsansökan angivna tilläggsbestämmelserna. Ändringssökan-

dena har anfört att redan den nuvarande verksamheten orsakar oskäligt besvär 

och bedömt att olägenheterna kommer att öka då djurantalet ökas. Tillstånds-

sektionens beslut är inte lagenligt då verksamhetens placering i förhållande till 

grannarna inte beaktas i beslutet. Vidare ska det vid bedömningen av oskälig-

heten med hänsyn till det som i miljöskyddslagen anförs om skyddet av triv-

selvärden och egendomsskyddet beaktas olägenheten, inte enbart gällande 

nyttjande av själva bostadsbyggnaden, utan även beträffande användningen av 

hela fastigheten. Motiveringarna i tillståndssektionens beslut är bristfälliga 

även till denna del.    

 

Därtill är det mycket anmärkningsvärt att tillståndssektionen har i sitt beslut 

anfört att möjligheterna att genomföra åtgärder skulle däremot kunna förbätt-

ras om verksamhetsutövaren tillåts genomföra den planerade ändringen i sin 

djurbesättning. Denna skrivning är en direkt omskrivning av en mening i verk-

samhetsutövarens bemötande som är daterat 6.4.2020. Verksamhetsutövarens 

ekonomiska ställning nämns inte som en faktor som ska tas i beaktande de i 

lagen nämnda faktorerna och däribland den förväntade värdeminskningen för 

ändringssökandenas fastigheter vilken har påtalats av ändringssökandena i de 

inlämnade anmärkningarna. Eftersom tillståndssektionen enligt 31 § i förvalt-

ningslagen har utredningsplikt borde tillståndssektionen ha inhämtat ett utlå-

tande om den förväntade värdeminskningen av en oberoende fastighetsvärde-

rare.  

 

Den ekonomiska tillväxt som verksamhetsutövaren eftersträvar med utvidg-

ning av verksamheten förutsätter inte att det totala djurantalet höjs. Ur ekono-

misk synpunkt är det väsentligt att antalet mjölkkor ökar. Åldersstrukturen för 

djuren kommer att vara mycket splittrad. Verksamhetsutövaren kunde enkelt 
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utackordera åtminstone de större kalvarna samt en del av kvigorna och tjurarna 

till andra verksamhetsutövare som idkar sig åt sådan verksamhet (så kallad 

kalv- och kvighotell). Därmed kunde verksamhetens ekonomi förbättras inom 

de i befintligt tillstånd angivna djurmängderna.  

 

Ändringssökandena har hänvisat till kommunens tjänstemans kommentarer 

som publicerades i Österbottens tidning 28.2.2020 och 17.5.2020. Verksam-

hetsutövarens ekonomiska ställning har vägt över i skälighetsbedömningen, 

även om det vid skälighetsbedömningen inte överhuvudtaget ska ges betydelse 

åt denna omständighet. Tjänstemannen har redan i utredningsskedet haft en 

vilja att bifalla ansökan, detta redan före man hade inhämtat all utredning i 

ärendet. Lagbundenhet ska iakttas. Tillståndssektionen har brustit i sin utred-

ningsskyldighet då tillsståndssektionen inte på ett objektivt sätt, tydligt och i 

lagenlig omfattning redogjort för och tagit i beaktande alla de omständigheter 

som  har anfört gällande verksamhetsutövarens anmälan och som 

berör sådant oskäligt besvär som avses i 17 § i grannskapslagen. Myndigheten 

har använt sin prövningsrätt i strid med rättsprinciperna inom förvaltningen 

enligt 6 § i förvaltningslagen. 

 

Begäran om verkställighetsförbud har motiverats bland annat på den grunden 

att i ärendet har det felaktigt tillämpats bestämmelserna i kapitel 10 a i miljö-

skyddslagen. Enligt 115 c § 1 momentet får inte anmälningspliktig verksamhet 

inledas förrän det har förflutit 120 dygn från det att anmälan gjordes. Anfö-

rande av besvär skulle bli meningslöst om verksamhetsutövaren trots att       

besvärsärendet är anhängigt skulle ha rätt att påbörja utvidgningen av sin verk-

samhet. 

 

Ordnande av en syneförrättning är nödvändig för att åskådliggöra verksam- 

hetens placering i förhållande till ändringssökandenas fastigheter och de fak-

torer som inverkar i bedömningen av oskäligt besvär enligt grannskapslagen.  

 

Handläggning i förvaltningsdomstolen 

 

Tillståndssektionen i Kronoby kommun har i sitt utlåtande med anledning av 

NTM-centralens besvär konstaterat bland annat att den är av samma uppfatt-

ning som NTM-centralen om att ökningen av djurmängden är utvidgning av 

verksamheten. Således har tillståndssektionen behandlat ärendet som en ut-

vidgning av verksamheten. Vad gäller avvikelse från minimiavstånd i djur- 

stallsförordningen har tillståndssektionen hänvisat till sitt beslut där villkor har 

ställts och tidsfrister getts för åtgärder som krävs. Tillståndssektionen har tol-

kat övergångsbestämmelsen i djurstallsförordningen så att kraven på minimi-

avstånd inte gäller då utvidgningen görs inom befintliga väggar. 

 

Vad gäller beaktande av hur betydande luktbelastningen från den befintliga 

verksamheten är har tillståndssektionen gett omfattande bestämmelser för att 

minska på de olägenheter som den nuvarande verksamheten enligt 

har gett upphov till. Åtgärderna som krävs är tillräckliga för att säkerställa att 

situationen i omgivningen blir bättre än den nuvarande situationen, även om 

antalet djur i verksamheten ökar.  

 

Med anledning av  besvär har         

tillståndssektionen konstaterat bland annat att ärendet anhängiggjordes då en 
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ansökan om miljötillstånd lämnades in till miljökansliet 12.2.2020. Miljö-

kansliets tolkning var att ärendet, med hänvisning till 29 a § och 27 § 2 mo-

mentet 3 punkten i miljöskyddslagen, skulle behandlas som ett miljötillstånds-

ärende. Ansökan kungjordes som ett miljötillståndsärende. Grannarna hördes 

och utlåtanden inbegärdes om miljötillståndsansökan. NTM-centralen fram-

förde i sitt utlåtande att ärendet bör behandlas inom ramen för anmälningsför-

farande och att förutsättningar för avgörande av ärendet som ett miljötillstånd-

särende inte finns. Tillståndssektionen har därför behandlat ärendet som en an-

mälan enligt 115 a § i miljöskyddslagen, trots att den egna bedömningen var 

att verksamheten kan utsätta omgivningen för sådant oskäligt besvär som av-

ses i 17 § 1 momentet i grannskapslagen och ansökan därför borde behandlas 

som ett miljötillstånd. Tillståndssektionen har efter utredning av ärendet be-

dömt att verksamheten inte förorsakar oskäligt besvär enligt 17 § 1 momentet i 

grannskapslagen och har i beslutet valt att konstatera detta trots att grannskaps-

lagen inte nämns direkt i paragraferna som gäller anmälningsförfarande. I be-

redningen av ärendet har utretts och bedömts verksamhetens inverkan på om-

givningen. Utgången skulle enligt tillståndssektionens uppfattning ha varit 

samma oberoende av om ärendet hade behandlats som ett miljötillstånd eller 

en anmälan.  

 

Vad gäller ett ökat djurantal och ökande av olägenheterna har tillstånds-     

sektionen konstaterat att i anmärkningarna har beskrivits olägenheter i form av 

lukt från gödsel och ensilage, buller från maskiner och fordon, problem med 

flugor och tung trafik. Tillståndssektionen har bedömt att lukten inte ökar 

märkbart då inga nya gödsellager ska byggas vid gården. Mängden gödsel 

ökar, men hanteringen av gödsel inne i djurstallet ska förbättras och ven-    

tilationen effektiveras, vilket torde minska på lukten från djurstallet även om 

antalet djur ökar. Mängden ensilage som ska lagras ökar inte. Buller från for-

don och maskiner är inte direkt beroende av antalet djur, åtgärder för att 

minska bullret har planerats. Antalet transporter ökar knappast i betydande om-

fattning. Flugor ska bekämpas effektivt i hela verksamheten och det är inte tro-

ligt att mängden flugor ökar på grund av flera djur inne i djurstallet. Djuren 

vistas aldrig utomhus.  

 

Eftersom alla handlingar, även anmärkningar, ska fogas till beslutet i ett an-

mälningsärende, har tillståndssektionen i sitt beslut inte i detalj redogjort för 

innehållet i anmärkningarna. Tillståndssektionen har ändå tagit del av anmärk-

ningarna och beaktat dem genom att ge tilläggsbestämmelser för att förhindra 

att oskäligt besvär för grannarna uppstår. Tillståndssektionen har prövat ären-

det med beaktande av alla omständigheter och bedömt att det finns förutsätt-

ningar enligt 115 d § i miljöskyddslagen att godkänna anmälan. I prövningen 

har beaktats även 17 § i grannskapslagen och dess 2 moment gällande bedöm-

ning av hur oskäligt besväret är.  

 

Tillståndssektionen har fattat sitt beslut med stöd av utlåtandet från Mellersta 

Österbottens miljöhälsovård. Miljö- och hälsoskyddet har ansett att den plane-

rade omändringen med beaktande av de föreslagna åtgärderna inte medför en 

väsentlig ökning av olägenheter för omgivningen i jämförelse med den nuva-

rande verksamheten.  

 

Vad gäller vägning av verksamhetsutövarens ekonomiska ställning i skälig-

hetsbedömningen är tillståndssektionen medveten om att placeringen av 
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djurstallet är problematisk och att en utvidgning av verksamheten för många 

kan ses som omöjlig. Tillståndssektionens skyldighet har varit att väga ärendet 

även ur sökandens synvinkel. Djurstallets tillbyggnad är relativt ny och verk-

samheten har byggts upp kring gården. Sökanden har rätt att få sin ansökan 

prövad på ett objektivt sätt. Tillståndssektionen har strävat till att göra en 

obunden bedömning och ta alla parters åsikter i beaktande på ett jämbördigt 

sätt, utan att för den skull ge avkall på miljöskyddskraven.  

 

Tillståndssektionen har inget att invända mot att en syn på platsen hålls men 

anser att tillräckliga uppgifter om ärendet framgår av handlingarna. I övrigt har 

tillståndssektionen hänvisat till sitt beslut och de motiveringar som har getts 

till beslutet.  

                 

Mellersta Österbottens miljöhälsovård har beretts tillfälle att avge bemötande 

med anledning av besvären. Bemötande har inte avgetts. 

 

Kaj-Oskar Rudström har i sitt bemötande yrkat att samtliga besvär förkastas 

och ändringssökandena åläggs att ersätta hans rättegångskostnader jämte laga 

ränta. Verksamhetsutövaren har hänvisat till det som han har framfört i tidigare 

skeden av ärendet samt konstaterat bland annat följande:  

 

Tillståndssektionen har beaktat de utlåtanden och bemötanden som har gjorts i 

ärendet, och ställt tilläggsvillkor för verksamheten för att tillmötesgå de krav 

som ställts i utlåtandet och bemötandena. Tillståndet uppfyller kraven i miljö-

skyddslagen och med stöd av den utfärdade bestämmelser. Rudströms verk-

samhet finns på ett område där det av hävd har funnits många husdjursgårdar.   

 

Med anledning av NTM-centralens besvär har verksamhetsutövaren konstate-

rat bland annat att det inte är fråga om utvidgning av verksamheten då det be-

fintliga djurstallet inte förstoras och då inga nya gödsellager ska byggas i sam-

band med omändringen. Tillståndssektionen har behandlat ärendet som en ut-

vidgning av verksamheten. Verksamhetsutövaren har hänvisat till 11 § i djurs-

tallsförordningen. Eftersom det inte är fråga om ett nybygge tillämpas den 

nämnda förordningen inte. Verksamhetsutövaren har även hänvisat till kom-

munens utlåtande där det har konstaterats att tillståndssektionen har tolkat 

övergångsbestämmelserna på samma sätt.  

 

Även om man anser att bestämmelserna om minimiavstånd ska tillämpas i 

ärendet ska man även tillämpa förordningens 3 § om avvikelse från minimi-

avstånd. Det är inte möjligt att placera verksamheten någon annanstans än i det 

redan befintliga djurstallet som inte behöver utvidgas. Tillståndssektionen har 

ställt ett stort antal tilläggsvillkor för verksamheten vilket innebär att luktolä-

genheterna i området inte kommer att öka. Tvärtom leder de nya villkoren med 

stor sannolikhet till att luktolägenheterna minskar och situationen i omgiv-

ningen blir bättre än den nuvarande, även om antalet djur i verksamheten ökar. 

Detta har även konstaterats i kommunens utlåtande till besvären. Inte heller 

Mellersta Österbottens miljöhälsovård har motsatt sig tillståndet i sitt utlå-

tande.  

 

Verksamheten kommer inte att leda till att miljöskyddsnivån i området försva-

gas i och med de tillståndsvillkor som tillståndssektionen har utfärdat. Tvärtom 
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leder de nya villkoren till att situationen i området kommer att förbättras. Till-

ståndssektionen har i praktiken prövat ärendet såsom ett miljötillståndsärende.  

 

Med anledning av  besvär har verk-

samhetsutövaren hänvisat till tillståndssektionens utlåtande och konstaterat 

bland annat att ärendet har i praktiken prövats i samma omfattning och på 

samma grunder som en miljötillståndsansökan. Verksamhetsutövaren har hän-

visat till 17 § 2 momentet i grannskapslagen. De lokala förhållandena på det 

område där verksamheten finns är sådana att där har funnits flera djurgårdar 

och pälsfarmer. Idag är det enbart Rudström som bedriver husdjursverksamhet 

i området. Området är ändå fortfarande ett jord- och skogsbruksdominerat om-

råde. Samtliga ändringssökande har bott på området i årtionden och vissa till 

och med hela sitt liv. Vid alla tidpunkter då någon av ändringssökandena har 

flyttat till området har där funnits husdjursuppfödning i en betydligt större om-

fattning än i dagens läge. Ändringssökandena har medvetet flyttat till ett om-

råde med djurgårdar och pälsfarmer, och kan därför inte åberopa olägenheter 

från sådan verksamhet, i synnerhet då situationen idag är den att husdjurstät-

heten och därmed kommande olägenheter är av en betydligt ringare omfattning 

än tidigare och då de åt Rudströms utfärdade tillståndsvillkoren är sådana att 

lukt- och flugolägenheterna i området inte kommer att öka på grund av att 

mängden djur i hans djurstall ökar. Alla de yrkanden som  har framfört i 

sin anmärkning till tillståndssektionen har bifallits i beslutet. 

 

Nya gödsellager kommer inte att byggas, och de befintliga behållarna kommer 

att förses med fast tak senast 30.6.2022. I tillståndsvillkoren finns ytterligare 

förskrifter för att minska på luktolägenheterna, bland annat i form av krav på 

låg temperatur och kylningssystem. Gödselbehållarna fylls på underifrån via 

kanaler, och luktolägenheter från gödseln kommer närmast att förekomma vid 

tömning och omrörning av gödselbehållarna, då taket måste öppnas. Detta 

kommer att ske i samma utsträckning som i dagens läge, det vill säga 3–5 

gånger per år, vilket inte ökar luktolägenheterna och kan således inte leda till 

sådant oskäligt besvär som avses i 17 § 1 momentet i grannskapslagen. 

 

Mängden ensilage som ska lagras kommer inte att ökas, och tillståndsvillkoren 

innehåller även till denna del bestämmelser om bland annat byggande av kan-

ter eller höga väggar runt plansilorna för att minska luktspridningen. Buller 

från fordon och maskiner är inte direkt beroende av antalet djur, och tillstånds-

villkoren förpliktar verksamhetsutövaren att vidta åtgärder om riktvärdena för 

buller överskrids. Beträffande olägenheterna från flugor förpliktar tillstånds-

villkoren verksamhetsutövaren att bekämpa flugorna effektivt, vid behov med 

hjälp av att sprida kalk eller annat lämpligt material. Mängden flugor korrele-

rar inte heller med antalet djur, och det är inte troligt att mängden flugor ökar 

med flera djur inne i djurstallet. Djuren vistas aldrig utomhus. Det finns till 

exempel och gödsellagren själva djurstallet som för-

hindrar spridning av eventuella luktolägenheter från gödsellagren, vilka   

närmast kan förekomma vid omrörning och tömning av flytgödseln.  

 

Ändringssökandena har hänvisat till HFD 2015:168 och konstaterat att det 

finns forskningsresultat som visar att det finns stora variationer i den effekt 

som takläggning medför i fråga om luktolägenheter. I fallet gällde hurudana 

tillståndsvillkor som kan åläggas verksamhetsidkaren med beaktande av även 

ekonomiska aspekter. Forskningsresultaten påvisar oberoende att de lösningar 
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som Rudström har ålagts verkställa är de mest effektiva och effektivare än de 

metoder som han har använt hittills för förebyggande av olika slag av olägen-

heter. Miljöskyddslagen utgår även ifrån att ekonomiska aspekter beaktas i till-

ståndsprövningen, så till exempel i 5 § 1 momentet 7 punkten om bästa till-

gängliga teknik.  

 

Handläggningen av ärendet uppfyller alla lagens krav och principerna om gott 

förvaltningsförfarande har följts. Verksamhetsutövaren har inte motsatt sig syn 

på platsen, och har lämnat frågan om syn till domstolens avgörande. Verksam-

hetsutövaren omfattar synpunkterna i tillståndssektionens utlåtande.  

 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har i sitt genmäle 

konstaterat bland annat att minimiavståndskraven enligt djurstallsförordningen 

bör iakttas som en följd av utvidgningen av verksamheten, trots att det bara är 

fråga om omändringar inne i den befintliga djurstallsbyggnaden. Utrymmen i 

byggnaden kommer enligt beslutet att tas i bruk för djurhållning. Ett maskinla-

ger i samma byggnad där djuren finns byggs om till småkalvsavdelning. Enligt 

djurstallsförordningen gäller minimiavstånden nya djurstall, nya tillbyggnader 

till djurstall och nya byggnader eller konstruktioner för lagring av stallgödsel 

som byggs efter förordningens ikraftträdande. NTM-centralen har ansett att 

när utrymmen, som tidigare använts för andra ändamål än djurhållning, tas 

ibruk för djurhållning kan detta likställas med en ny tillbyggnad till djurstall. 

 

 har i sitt genmäle konstaterat bland an-

nat följande: 

 

Med anledning av tillståndssektionens utlåtande har ändringssökandena kon-

staterat att tillståndssektionen inte har bemött grunderna för deras yrkanden i 

sin helhet i enlighet med det som framförts i 42 § i lagen om rättegång i för-

valtningsärenden. Den ansvariga tjänstemannen borde ha bemött de uttalanden 

som hon gjort i tidningen eftersom uttalandena inverkar på bedömningen 

huruvida förvaltningens rättsprinciper iakttagits vid handläggningen i ärendet. 

Placering i relation till ändringssökandenas fastigheter har inte beaktats i be-

slutet. Minimiavståndskraven i bilaga 1 i djurstallsförordningen baserar sig på 

forskningsresultat gällande djurskyddens luktbelastning och luktutbrednings-

modellering. Tilläggsbestämmelser minskar behovet av avstånd till viss grad. 

Trots beaktande av de tilläggsvillkor som anges i beslutet uppfylls inte mini-

miavståndskravet. Då vetenskaplig evidens saknas gällande tilläggsvillkorens 

effekt på olägenheterna borde tillståndssektionen enligt försiktighetsprincipen 

inte ha godkänt verksamhetsutövarens anmälan.  

 

Med anledning av verksamhetsutövarens bemötande har ändringssökandena 

konstaterat bland annat att enligt verksamhetsutövaren har ändringssökandena 

genom att flytta till ett område med husdjursverksamhet förlorat sin rätt att 

åberopa olägenhet som nämnda verksamhet orsakar. Ändringssökandena har 

bestridit detta påstående eftersom det gäller grundlagsstadgade rättigheter 

vilka ändringssökandena inte har avstått ifrån genom att bosätta sig på områ-

det. Därtill är det inte relevant att jämföra den småskaliga verksamheten som 

bedrevs under forna tider med den produktion som verksamhetsutövaren i 

dagsläget bedriver.  
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Ett ökat djurantal kommer att leda till ett ökat behov av grovfoder, särskilt då 

antalet mjölkkor, vilka har det största foderbehovet inom nötkreaturspro-   

duktionen, ökar. Om mängden ensilage som lagras i silor inte kommer att ökas 

måste ensilaget lagras på ett annat sätt. Verksamhetsutövaren har inte tagit 

ställning till hur man ämnar ordna ensilagelagringen till denna del men änd-

ringssökandena utgår ifrån att lagringen sker genom rundbalar. Detta kommer 

att ytterligare öka bullernivån då ensilagebalar körs in till djurstallet. Likväl 

som med ensilagelagringen i silor finns en risk att söndriga balar utsöndrar 

luktolägenheter som sprider sig i näromgivningen.   

 

Enligt en svensk studie (Inventering av metoder för kontroll/bekämpning av 

flugor i ekologiska nötkreatursbesättningar – en enkätstudie, 2005, Charlotte 

Hallén Sandgren, Sven Viring, Håkan Landin) är ströbädden av alla platser i 

ladugården den där de flesta av flugornas ägg och larver kläcks. Vidare enligt 

studien är det nödvändigt att ströbädden tas ur stallet innan kläckningen äger 

rum, det vill säga med högst en veckas mellanrum under sommarperioden. En 

av de planerade omändringarna avser ombyggnad av maskinhall till en små-

kalvsavdelning med ströbädd som skulle utgödslas 3–4 gånger per år. Med be-

aktande av vetenskapliga fakta kan det konstaterats att ändringarna i verksam-

heten kommer att medföra ökade flugolägenheter.  

 

Verksamhetsutövarens yrkande om att ändringssökandena ska ersätta hans rät-

tegångskostnader ska förkastas. Med beaktande av ärendets betydelse för verk-

samhetsutövaren är det skäligt att verksamhetsutövaren får stå för sina egna 

rättegångskostnader.  

 

Kaj-Oskar Rudström har tillställt förvaltningsdomstolen tilläggsutredning och 

anhållit att tilläggsutredningen beaktas i behandlingen av ärendet. I tilläggsut-

redningen har meddelats att Kaj-Oskar Rudström har köpt följande fastigheter 

som gränsar till den fastighet där han bedriver sin verksamhet: fastighetsbe-

teckning 288-401-104-3 med bostadshus och fastighetsbeteckning              

288-401-51-3 med skogsmark inom 150 meter från Rudströms ladugård.  

 

Vasa förvaltningsdomstol har översänt Kaj-Oskar Rudströms tilläggsutredning 

för kännedom till NTM-centralen i Södra Österbotten samt 

  

 

Anmärkning   

Förvaltningsdomstolen har 9.7.2020 med sitt beslut nummer 20/0104/3 förbju-

dit verkställigheten av tillståndssektionens beslut 28.4.2020 § 42. Den verk-

samhet som eventuellt har påbörjats med stöd av det överklagade beslutet ska 

avbrytas omedelbart. Förordnandet gäller till dess att besvären angående hu-

vudsaken har avgjorts genom laga kraft vunnet beslut eller till dess att an-

norlunda förordnas. 

 

Förvaltningsdomstolens avgörande  

 

1.  Förvaltningsdomstolen avslår  yr-

kande på syn.  
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2. Förvaltningsdomstolen godkänner närings-, trafik- och miljöcentralen i 

Södra Österbottens samt  besvär. För-

valtningsdomstolen upphäver tillståndssektionens beslut och avslår anmälan.  

 

Förvaltningsdomstolen förordnar att 9.7.2020 förordnat förbjudande av verk-

ställigheten av tillståndssektionens beslut slutar gälla.  

  

3. Förvaltningsdomstolen avslår  samt 

Kaj-Oskar Rudströms yrkanden på ersättning för rättegångskostnader. 

 

Motivering 

 

1. Yrkande på syn 

  

Enligt 48 § 1 momentet i lagen om rättegång i förvaltningsärenden kan förvalt-

ningsdomstolen förrätta syn för att utreda ett ärende. Vid syneförrättningen 

görs iakttagelser av fastigheter, landskap, konstruktioner och andra sådana ob-

jekt som inte utan svårighet kan hämtas till domstolen.  

 

Med beaktande av den utredning som framgår av handlingarna i ärendet är syn 

onödig. 

 

2. Huvudsak 

 

Centrala rättsregler i ärendet och beredningsmaterial för författningar 

 

Miljöskyddslagen (527/2014) 

 

Enligt 27 § 1 momentet i miljöskyddslagen krävs tillstånd (miljötillstånd) för 

sådan verksamhet som medför risk för förorening av miljön och som anges i 

tabell 1 i bilaga 1 (direktivanläggning) och i tabell 2 i bilaga 1. Djurenhetsko-

efficienter som ska användas i vissa fall för att bestämma om djurstallar kräver 

tillstånd anges i bilaga 3 (423/2015). Enligt 2 momentet 3 punkten i samma 

paragraf krävs miljötillstånd dessutom för verksamhet som kan utsätta omgiv-

ningen för sådant oskäligt besvär som avses i 17 § 1 momentet i lagen angå-

ende vissa grannelagsförhållanden (26/1920).   

 

Enligt 29 a § 1 momentet 2 punkten i miljöskyddslagen krävs miljötillstånd för 

anmälningspliktig verksamhet enligt bilaga 4 om verksamheten kan medföra 

konsekvenser som avses i 27 § 2 mom. 

 

Enligt 115 a § (1166/2018) 1 momentet i miljöskyddslagen ska verksamhetsut-

övaren göra en skriftlig anmälan om i bilaga 4 till denna lag avsedd verksam-

het som medför risk för förorening av miljön.  

 

Enligt 2 momentet i samma paragraf ska anmälan göras till den i 3 eller 4 mo-

mentet angivna behöriga myndighet inom vars verksamhetsområde verksam-

heten 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 verk-

samhet och om andra väsentliga ändringar av anmälningspliktig verksamhet. 

Anmälan behöver dock inte göras om ändringen inte ökar miljöpåverkan eller 

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2014/20140527?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=milj%C3%B6skyddslag#a10.4.2015-423
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1920/19200026
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riskerna och beslutet med anledning av anmälan inte behöver ses över på 

grund av ändringen av verksamheten. 

 

Enligt 115 d § (1166/2018) 1 momentet i miljöskyddslagen ska myndigheten 

fatta ett beslut med anledning av en anmälan enligt 115 a §. Beslutet ska iakt-

tas trots eventuellt ändringssökande. När beslutet med anledning av anmälan 

fattas ska myndigheten säkerställa att det i verksamheten iakttas vad som före-

skrivs 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. 

 

Enligt ikraftträdandebestämmelsen i miljöskyddslagen (1166/2018) fortsätter 

tillståndsbeslut som gäller verksamheter enligt bilaga 4 att gälla när denna lag 

träder i kraft. Om ett tillstånd behöver ändras på grund av väsentliga ändringar 

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

lag, tillämpas förfarandet enligt 10 a kap. så att det beslut som meddelas i sa-

ken med anledning av anmälan ersätter det gällande tillståndet. 

 

Enligt bilaga 4 (1166/2018) punkt 5 a i miljöskyddslagen hör bland annat djur-

stallar som är avsedda för minst 50 och mindre än 300 mjölkkor till anmäl-

ningspliktiga verksamheter. Enligt punkt 5 b i samma moment omfattar anmäl-

ningspliktiga verksamheter även flera i punkt a eller i bilaga 3 avsedda djurar-

ter och där det totala antalet djurenheter uträknat med djurenhetskoefficien-

terna enligt tabell 1 i bilaga 3 är minst 250 och mindre än 3000 och som inte är 

direkt anmälningspliktiga på basis av antalet produktionsdjur som nämns i 

punkt a.  

 

Lag angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920, grannskapslag) 

 

Enligt 17 § 1 momentet i grannskapslagen får en fastighet, byggnad eller lä-

genhet inte användas så att grannarna eller de som bor eller innehar fastigheter, 

byggnader eller lägenheter i närheten orsakas oskäligt besvär av ämnen som är 

skadliga för miljön, sot, smuts, damm, lukt, fukt, buller, skakning, strålning, 

ljus, värme eller annan motsvarande påverkan. 
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Enligt 2 momentet i samma paragraf skall vid bedömning av hur oskäligt be-

sväret är beaktas de lokala förhållandena, hur vanligt besväret är i övrigt, hur 

kraftigt och varaktigt besväret är, den tidpunkt då besväret uppstod samt andra 

motsvarande omständigheter. 

 

Statsrådets förordning om anmälningspliktiga djurstall (138/2019, djurstalls-

förordning) 

 

Enligt 1 § i djurstallsförordningen tillämpas förordningen på byggande och 

tillbyggnad av och verksamhet i sådana djurstall för vilka det ska lämnas en 

anmälan enligt 115 a § i miljöskyddslagen (527/2014).  

 

Enligt 2 § 1 momentet i djurstallsförordningen ska djurstall, tillbyggnader till 

djurstall och byggnader eller konstruktioner som är avsedda för lagring av 

stallgödsel placeras på minst ett i bilaga 1 angivet avstånd (minimiavstånd) 

från de på närmaste grannfastighet belägna byggnader avsedda för boende el-

ler semesterboende eller där belägna skolor, daghem och sjukhus och andra 

motsvarande objekt där lukt kan medföra olägenhet för människors trivsel (ob-

jekt som kan störas av lukt). Minimiavståndet ska bestämmas med beaktande 

av det totala antal djurenheter som räknas ut för samtliga djur i djurstallet med 

hjälp av de djurenhetskoefficienter som avses i 27 § i miljöskyddslagen. Av-

ståndet mäts från ytterväggen på djurstallet, tillbyggnaden till djurstallet eller 

lagringsplatsen för stallgödsel till ytterväggen på det objekt som kan störas av 

lukt. 

 

I 3 momentet i samma paragraf stadgas att om det används flera än ett slag av 

de i bilaga 1 avsedda teknikerna för att minska luktutsläpp, bestäms minimi-

avståndet för djurstallar, tillbyggnader till djurstallar och lagringsplatser för 

stallgödsel enligt den kolumn i tabellen med stöd av vilken avståndet är längst 

till det objekt som kan störas av lukt. 

 

Enligt 3 § 1 momentet i djurstallsförordningen får vid placering av en tillbygg-

nad till ett djurstall eller en tillbyggnad till en lagringsplats för stallgödsel av-

vikelse göras från det minimiavstånd som föreskrivs i 2 § 1–3 mom., om till-

byggnaden inte kan placeras på fastigheten på en plats som uppfyller kravet på 

minimiavstånd och om avvikelsen från minimiavståndet med beaktande av de 

åtgärder och den teknik som ska användas för att minska luktspridning samt de 

lokala förhållandena inte förorsakar allvarliga luktolägenheter för det objekt 

som kan störas av lukt. På placering av tillbyggnader vid exceptionella situat-

ioner ska vad som i 11 § i miljöskyddslagen föreskrivs om placering av verk-

samhet som medför risk för förorening av miljön tillämpas. 

 

Enligt 11 § 1 momentet i djurstallsförordningen tillämpas denna förordning på 

i 115 d § i miljöskyddslagen avsedda ärenden som gäller beslut med anledning 

av anmälan för djurstall och som har inletts efter förordningens ikraftträdande. 

Enligt 2 momentet i samma paragraf gäller vad som föreskrivs i 2 § om mini-

miavstånd endast sådana nya djurstall, nya tillbyggnader till djurstall och nya 

byggnader eller konstruktioner för lagring av stallgödsel som byggs efter för-

ordningens ikraftträdande. Enligt 3 momentet i samma paragraf tillämpas vad 

som i 4 § föreskrivs om täckning och byggande av fällningsbrunnar och pump-

brunnar för flytgödsel samt om påfyllning av flytgödselbehållare endast på nya 

flytgödselbehållare som byggs efter förordningens ikraftträdande. 
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 I bilaga 1 i djurstallsfördordningen har framställts följande:  

 

Tabeller för minimiavstånd till djurstall 

 

Tabell 1. Djurstall för nötkreatur och lagringsplatser för stallgödsel 

  

 
Gränserna för tillämpningsområdet för mjölkkor (50–299 mjölkkor) är 540–3 229 

djurenheter. 

Gränserna för tillämpningsområdet för dikor (130–599 dikor) är 559–2 576 djuren-

heter. 

Gränserna för tillämpningsområdet för köttboskap (100–499 köttboskap) är         

570–2 844 djurenheter. 

 

Utredning i ärendet 

 

Det överklagade anmälningsbeslutet gäller utvidgning av verksamhet som om-

fattar nötkreatursuppfödning med inriktning på mjölk- och köttproduktion i en 

befintlig ladugård på lägenheten Honkas 288-401-110-7 i Kronoby kommun. 

Djurstallet består av en äldre ladugård med en tillbyggnad som har färdigställts 

år 2007. Ett maskinlager i samma byggnad där djuren i nuläget finns byggs om 

till småkalvsavdelning. Inga nya djurstall eller gödsellager har planerats att 

byggas på fastigheten i samband med utvidgningen. Efter utvidgningen kom-

mer det att finnas plats för 137 mjölkkor, 54 kvigor med en ålder av 12–24 må-

nader, 35 tjurar med en ålder av 12–24 månader, 45 kokalvar med en ålder av 

6–12 månader, 32 tjurkalvar med en ålder av 6–12 månader och 71 kalvar med 

ålder under sex månader. För den nuvarande verksamheten har beviljats miljö-

tillstånd år 2006. Miljötillståndet omfattar uppfödning av nötkreatur motsva-

rande maximalt 73 mjölkkor, 83 kvigor, 54 köttnöt och 76 ung boskap med en 

ålder under åtta månader. Djuren hålls inomhus året runt.  
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Enligt anmälan sker utgödslingen i huvudsak som flytgödsel. Småkalvarnas 

gödsel lagras som torrgödsel på en befintlig gödselplatta. På gården lagras flyt-

gödseln i fyra befintliga flytgödselbehållare vars volymer är 2500 m3,        

2500 m3, 600 m3 och 180 m3. De tre större behållarna är öppna, den minsta är 

försedd med trätak täckt med filt. Enligt tillståndsbestämmelse 1 ska bland an-

nat de tre öppna flytgödselbehållarna, 2 st. 2500 m3 och 600 m3, förses med 

fast tak, flytgödseln i flytgödselbehållarna fyllas på underifrån och röras om så 

lite som möjligt, och kylningssystem om möjligt installeras i gödselkanalerna. 

Ett fjärrgödsellager vars volym är 1304 m3 är belägen på cirka tre kilometers 

avstånd från gården. Den nuvarande mängden flytgödsel enligt det gällande 

tillståndet är cirka 3768 m3 per år. Den djurmängd som ansökan gäller ger upp-

hov till cirka 5173 m3 flytgödsel per år. Gödseln sprids på verksamhetsutöva-

rens åkrar samt på åkrar med arrendeavtal.  

 

Den nyare delen av djurstallet är värmeisolerad och har en maskinell ventilat-

ion. Den äldre delen är isolerad och har också en maskinell ventilation. Venti-

lationsluftens utblåsning sker högst uppe på ladugårdstaket. I plansilorna till-

verkas cirka 3000 ton förtorkat ensilagefoder per år. Pressvätskan leds till en 

flytgödselbehållare med volym på 2500 m3. En ny uppsamlingsbrunn har 

byggts våren 2018 för pressvätska som eventuellt kan läcka ut via plansilornas 

dräneringssystem.  

 

Trafik till och från fastigheten sker i form av mjölktransport varannan dag, 

djurtransport en gång per månad, fodertransport två gånger per månad, gödsel-

transport cirka 15–20 dagar per år samt ensilagefoderanskaffning cirka 6–8 

dagar per år.  

 

Verksamheten bedrivs på ett oplanerat, jordbruksdominerat område. Gården är 

i huvudsak omgiven av åkrar. Gården är inte belägen på ett viktigt grundvat-

tenområde. Enligt utredning i ärendet finns inom en radie på 400 meter från 

gården belägna 22 året runt bebodda bostadshus, förutom verksamhetsutöva-

rens eget bostadshus. De närmaste utomstående bostadshusen finns på cirka 

40, 50, 70 och 160 meters avstånd från djurstallet. Ett fritidshus finns på cirka     

80 meters avstånd från djurstallet. Avståndet från plansilorna till de närmaste 

fast bosatta grannarnas bostadshus är drygt 60 meter och till fritidsbostaden 

knappt 50 meter. Från de fyra flytgödselbehållarna som finns på gården är av-

stånden till de närmaste utomstående grannarnas bostadshus cirka 100–170 

meter. Avståndet från de större befintliga flytgödselbehållarna till Krokviks-

bäcken är drygt 100 meter. Avståndet till andra djurgårdar är cirka 750 meter 

samt en kilometer mot Kronoby centrum.  

 

Som grunder för avvikelse från minimiavstånd har verksamhetsutövaren fram-

ställt i sin anmälan bland annat att alternativa platser där kraven på minimi-

avstånd uppfylls inte finns, verksamheten är etablerad på fastigheten och änd-

ringar görs endast inom befintliga väggar. Inga nya gödsellager byggs. Bety-

dande luktolägenheter för de utsatta objekten förhindras enligt handlingarna 

genom att förlänga ventilationstrummorna med cirka en meter på de lägre de-

larna av ladugården så att ventilationsluften inte kommer ner till marknivå vid 

de närmaste grannarnas hus. Gödseln i brunnarna blandas om endast vid sprid-

ning. Efter att gödseln har spridits ut på sommaren kan eventuellt extra torv 

tillsättas i gödselbrunnarna så att den skorpa som uppstår på gödseln bildas 
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ännu snabbare än normalt. Övriga planerade åtgärder som vidtas för att mini-

mera olägenheterna för grannarna är att utrusta mjölkmaskinens vacuumpump 

med extra ljuddämpare. Flugor bekämpas aktivt. Det finns även ett fjärrgödsel-

lager.  

 

Rättslig bedömning och slutsats 

 

I ärendet ska med anledning av ändringssökandenas besvär bedömas om ären-

det har kunnat avgöras och godkännas i anmälningsförfarande, eller om ären-

det med stöd av 29 a § i miljöskyddslagen borde ha avgjorts i tillståndsförfa-

rande.  

 

Förvaltningsdomstolen konstaterar att det i princip på grund av verksamhetens 

omfattning är frågan om en anmälningspliktig verksamhet som enligt 115 a §  

2 momentet i miljöskyddslagen kan påbörjas 120 dygn efter det att anmälan 

gjorts oberoende av om beslut angående anmälan har hunnit fattas. Detta stäl-

ler vissa krav på verksamhetens art och omfattning samt leder till att verksam-

hetens miljökonsekvenser borde vara relativt ringa och förutsebara. Enligt re-

geringens proposition som gäller ändring av miljöskyddslagen (RP 94/2018) 

ska sådana verksamheter i fråga om vilka den nuvarande miljöskyddsnivån 

fortsättningsvis inte äventyras vid tillämpning av det nya anmälningsförfaran-

det överföras till anmälningsförfarandet. I samma proposition har man konsta-

terat att av de verksamheter som överförs till anmälningsförfarandet är djur-

stallarna i fråga om antal och miljökonsekvenser den viktigaste gruppen. Be-

stämmelser om de centrala miljöskyddskraven på de djurstallar som överförs 

till anmälningsförfarandet ska finnas i en statsrådsförordning, varför det kan 

bedömas att miljöskyddsnivån för de djurstallar som överförs till anmälnings-

förfarandet inte kommer att försvagas. Förvaltningsdomstolen anser att norm-

styrningen och målet för normstyrningen leder till det att det i 3 § i djurstalls-

förordningen nämnda tillämpningsområdet för avvikelse från de minimi-

avstånd som avses i 2 § i samma förordning blir relativt snävt.  

 

I regeringens proposition (RP 94/2018) har man i detaljmotiveringen till  

115 a § i miljöskyddslagen konstaterat att när en verksamhetsutövare har läm-

nat in en anmälan om en verksamhet, prövar myndigheten om det är fråga om 

en anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet. Därtill ska man först bedöma 

om verksamheten kan på i 27 § 2 momentet avsett sätt utsätta omgivningen för 

sådant oskäligt besvär som avses i 17 § 1 momentet i lagen angående vissa 

grannelagsförhållanden. Om verksamheten kan utsätta omgivningen för oskä-

ligt besvär behövs miljötillstånd för anmälningspliktig verksamheten med stöd 

av 29 a § 1 momentet.  

 

När man bedömer om verksamheten kan orsaka oskäligt besvär prövas det från 

fall till fall. I beaktande ska tas på i 17 § 2 momentet i grannskapslagen avsett 

sätt de lokala förhållandena, hur vanligt besväret är i övrigt, hur kraftigt och 

varaktigt besväret är, den tidpunkt då besväret uppstod samt andra motsva-

rande omständigheter. Avstånden till de objekt som kan störas av lukt kan an-

ses vara mycket centrala för att minska luktutsläpp eftersom det finns bara av-

gränsat tekniska åtgärder för att minska luktutsläpp från djurstallar. Dessutom 

ska man ta i beaktande bland annat områdets karaktär, hur utvidgningen place-

ras på området, hinder för luktspridningen och platser för de objekt som kan 

störas av lukt och totalantalet av djurenheter efter utvidgningen.  
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Det är frågan om utvidgning av den befintliga verksamheten av djurstallet. Ut-

vidgningen görs med omändringar i den befintliga djurstallsbyggnaden. Djur-

enheter enligt det ikraftvarande tillståndsbeslutet från år 2006 är cirka 1653 

djurenheter. Efter utvidgningen ökar djurenheter med cirka 600 djurenheter till 

2278 djurenheter. Djurenhetsmängden på gården blir cirka 1,4-faldig efter ut-

vidgningen.   

 

För klarhetens skull konstaterar förvaltningsdomstolen att den omändring i den 

befintliga djurstallsbyggandens interna arrangemang som framställts i anmälan 

kan anses vara en sådan väsentlig ändring av verksamheten som ökar verksam-

hetens verkningar på så sätt att det kan anses vara frågan om en sådan utvidg-

ning av verksamheten som avses i 11 § 2 momentet i djurstallsförordningen. 

Enligt miljöministeriets förslag till statsrådets förordning om anmälningsplik-

tiga djurstall (promemoria 17.1.2019) är syftet för minimiavståndet i 2 § i 

djurstallsförordningen att säkerställa rättskydd för dem som utsätts olägen-

heten. Den utvidgning som görs genom omändringar i den befintliga djurstalls-

byggnaden kan inte således anses förbli utanför tillämpningsområdet för 2 och 

3 § i djurstallsförordningen.  

 

Med beaktande av att syftet med minimiavståndet är att säkerställa rättsskyd-

det för dem som orsakats olägenhet kan tabell 1 i djursstallsförordningens bi-

laga 1 användas vid bedömning av det besvär som utvidgningen av verksam-

heten förorsakar grannarna samt besvärets oskälighet. Enligt bilaga 1 i statsrå-

dets förordning om anmälningspliktiga djurstall är minimiavståndet från ett 

djurstall med 2090–2475 djurenheter till närmaste objekt som kan störas av 

lukt 250 meter, om flytgödsellagret har ett flytande täcke eller ett täcke av tält-

karaktär eller tak och väggar. Om kylning i gödselkanaler är i bruk är minimi-

avståndet 200 meter. Om flytgödsellagret har ett tätt täcke, till exempel be-

tonglock, är minimiavståndet 150 meter.  

 

Verksamheten är belägen på ett oplanerat, jordbruksdominerat område. Såsom 

framförts i detta beslut är det närmaste objekt som kan störas av verksamheten 

som närmast på cirka 40 meters avstånd från djurstallet och cirka 100 meters 

avstånd från flytgödselbehållarna. Förvaltningsdomstolen har tagit i beaktande 

verksamhetsutövarens tilläggsutredning om ändringar i ägarförhållandena rö-

rande fastigheterna 288-401-104-3 och 288-401-51-3. Förutom dessa två fas-

tigheter är många andra fastigheter och bostäder belägna i närheten av djurstal-

let och gödselbehållarna. Således ändrar inte ändringarna i ägarförhållandena 

det att några andra grannar kan orsakas besvär av verksamheten i fråga. Av-

stånden till de närmaste bostadshusen är mycket korta och anmärkningsvärt 

kortare än de minimiavstånd som stadgats i tabell 1 i djurstallsförordningens 

bilaga 1 för den djurmängd ärendet gäller. Således kan inte undantaget från det 

minimiavstånd som bestäms i normstyrningen anses vara ringa. Trots de åtgär-

der som anförts i ansökan och tilläggsbestämmelserna i anmälningsbeslutet 

samt att nya djurstallsbyggnader eller lagringsplatser för gödsel inte byggs or-

sakar en ökning av djurmängden även en ökning av mängden gödsel, ensilage 

och trafik samt större behov av ventilation i djurstallet. Enligt ändringssökan-

dena orsakar verksamheten redan i dagsläget olägenhet för dem. Jämfört med 

det ikraftvarande tillståndet kan utvidgningen med omändringar i den befint-

liga djurstallsbyggnaden anses vara en anmärkningsvärd ändring i verksam-

heten då man bedömer besvär och ändring av besvär.   
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På de ovan nämnda grunderna samt när man särskilt beaktar att skyddsavstån-

den till de närmaste grannarnas bostadshus är anmärkningsvärt korta anser för-

valtningsdomstolen att en utvidgning av verksamheten enligt ansökan och till-

äggsbestämmelserna kan orsaka de närmaste grannarna i 27 § 2 momentet 3 

punkten i miljöskyddslagen avsedda konsekvenser, det vill säga sådant oskä-

ligt besvär särskilt i form av lukt, buller och flugor samt minskning av den all-

männa trivseln i miljön som avses i 17 § 1 momentet i lagen angående vissa 

grannelagsförhållanden. Med anledning av detta och när man beaktar 29 a § 1 

momentet i miljöskyddslagen förutsätter utvidgningen av verksamheten i fråga 

miljötillstånd. Ärendet ska inte handläggas som anmälningsärende enligt ka-

pitlet 10 a i miljöskyddslagen. Således tillämpas med stöd av 1 § i djurstalls-

förordningen inte heller djurstallsförordningen i ärendet. Beslutet bör därför 

upphävas och anmälan avslås. 

 

Vid denna utgång i ärendet förfaller utlåtande om de övriga besvärsgrunderna. 

 

I samband med detta beslut har förvaltningsdomstolen förordnat att 9.7.2020 

förordnat förbud av verkställigheten av tillståndssektionens beslut slutar gälla, 

eftersom det inte längre finns skäl att förbjuda verkställigheten.  

 

3. Rättegångskostnader 

 

Enligt 95 § 1 momentet i lagen om rättegång i förvaltningsärenden är en del-

aktig i rättegången skyldig att helt eller delvis ersätta en annan delaktigs rätte-

gångskostnader, om det särskilt med beaktande av avgörandet i ärendet är 

oskäligt att denne själv ska stå för sina rättegångskostnader. 

 

Enligt 2 momentet i samma paragraf kan hänsyn dessutom tas till ärendets 

rättsliga oklarhet, de delaktigas egna åtgärder och ärendets betydelse för par-

ten, när ersättningsskyldighetens skälighet bedöms. 

 

Med beaktande av ärendets natur och flertydighet är det inte på i 95 § 1 mo-

mentet i lagen om rättegång i förvaltningsärenden avsett sätt oskäligt att 

 själva får stå för sina rättegångskostnader. Det kan 

inte heller anses att rättegången har orsakats av ett tydligt fel av myndighet-

erna, när det särskilt tas i beaktande ärendets tvetydighet. Således finns det inte 

grunder i detta ärende att ålägga Kaj-Oskar Rudström eller tillståndssektionen 

i Kronoby kommun att ersätta  rätte-

gångskostnader.  

 

Med beaktande av avgörandet i ärendet är det inte på i 95 § 1 momentet i lagen 

om rättegång i förvaltningsärenden avsett sätt oskäligt att Kaj-Oskar Rudström 

själv får stå för sina rättegångskostnader. Således finns det inte grunder i detta 

ärende att ålägga  eller närings-, trafik- 

och miljöcentralen i Södra Österbotten att ersätta Kaj-Oskar Rudströms rätte-

gångskostnader.  
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Tillämpade lagrum 

 

De i motiveringarna nämnda 

samt förvaltningslagen 6 § och 31 § 

och lagen om rättegång i förvaltningsärenden 42 § 

 

Delgivande av beslutet 

 

Beslutet har delgivits genom offentlig kungörelse. 

 

Meddelande om beslutet 

 

Kommunstyrelsen i Kronoby skall utan dröjsmål sätta upp meddelande om 

detta beslut genom att publicera information om kungörelsen med iakttagande 

av 108 § i kommunallagen. Informationen om publicering av kungörelsen ska 

hållas tillgänglig minst under den tid under vilken man kan överklaga beslutet 

genom besvär.  

 

Delgivning av beslutet 

 

 ska utan dröjsmål sedan hon tagit emot detta beslut underrätta 

sina medparter om delgivningen av beslutet. Underlåter hon detta är hon skyl-

dig att ersätta skada som uppstår på grund av att underrättelsen försummas, i 

den mån det prövas vara skäligt med hänsyn till försummelsens art och övriga 

omständigheter (lagen om rättegång i förvaltningsärenden 94 §, förvaltningsla-

gen 56 § 2 mom. och 68 §). 

 

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 § i lagen om rättegång i förvalt-

ningsärenden beviljar besvärstillstånd. Besvärsskriften ska tillställas högsta 

förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från den dag beslutet givits eller senast 

28.1.2022. 

 

Besvärsanvisning finns bifogad som bilaga HallJKR (01.20). 
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  Diarienummer 

  00609/20/5139 

00712/20/5139 

 

 

 

 

Ärendet har avgjorts av den lagfarna förvaltningsrättsdomaren Janne Marttila 

och den lagfarna assessorn Tatu Jouppi samt förvaltningsrättsdomaren inom 

det tekniska området Jenni Korpeinen och förvaltningsrättsdomaren inom det 

naturvetenskapliga området Anne Saari. 

 

 

 

 

 

 

Janne Marttila  Jenni Korpeinen 

 

 

 

 

 

 

Tatu Jouppi   Anne Saari   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föredragande vid 

förvaltningsdomstolen  Heidi Laakso 

 

 

Utgivare av expeditionen: 

 

 

Laura Leinonen 

tf. lagskipningssekreterare 
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 Diarienummer 

 00609/20/5139 

00712/20/5139 

 

 

 

 

Distribution 

 

Beslut utan avgift 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten/ 

Ansvarsområdet för miljön och naturresurserna, elektroniskt 

 

 

Adress: 

 

Avskrift utan avgift 

 

Kaj-Oskar Rudström / 

 Jordägarnas Värderingscentral Ab 

 

Tillståndssektionen i Kronoby kommun 

 

Hälsoskyddsmyndigheten i Kronoby kommun  

 

Kommunstyrelsen i Kronoby kommun 

 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland/ 

Ansvarsområdet för miljötillstånd, elektroniskt 

 

Finlands miljöcentral, elektroniskt 

 

 

 

 

ARS / LL 
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                  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. 
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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 

  

 

 

 

 
 




