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Delg-kvitto
    

 

Vår referens 

Djurskydds och veterinärenheten 
Eva Stensfelt-Thuresson 
040/044-252364 

Arab AB 
att: Håkan Mattsson 
Hagestad mölleväg 38 
276 45 LÖDERUP 
 
 

 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro/Bankgiro E-post www 

205 15 Malmö Kungsgatan 13 040-25 20 00 vx 040-252395 6 88 11-9 lansstyrelsen@m.lst.se www.m.lst.se
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 044-25 20 00 vx 044-252395 5050-3739   

 

 

Föreläggande avseende principen om ickediskriminering 
 
Länsstyrelsens beslut 
 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 12 § lagen (2006:807) om kontroll av husdjur 
m.m. att förbjuda Arab AB att ta ut högre avgifter av hästägare som inte är 
medlemmar i SAHF, enligt principen om ickediskriminering.  
 
Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Malmö, se bilaga. 

 
Redogörelse för ärendet 
 
Jordbruksverket har i beslut dnr. 36-6088/10 och 36-3909/10 till Länsstyrelsen 
överlämnat ärenden för handläggning rörande klagomål på Arab AB:s 
verksamhet. 
 
En underrättelse har översänts till Er med anmodan att inkomma med svar och 
mer information gällande olika listade frågeställningar. I det svar Ni hittills 
inkommit med kan bl.a. konstateras att det inte framkommit godtagbara skäl för 
Arab AB att ta ut högre avgifter av hästägare som inte är medlemmar i SAHF.  
 
Skäl för beslut 
 
Kommissionens förordning 504/2008 av den 6 juni 2008 om tillämpning av rådets 
direktiv 90/426/EEG och 90/427/EEG (hästpassförordningen) reglerar bl.a. 
metoder för identifiering av hästdjur.  
 
Enligt 12 § lagen (2006:807) om kontroll av husdjur m.m. får en 
kontrollmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att 
lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-
bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med 
stöd av EG-bestämmelserna ska följas. 
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Enligt 8 § samma lag utövas offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag, de 
föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser 
som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-
bestämmelserna av Jordbruksverket och länsstyrelserna i enlighet med vad 
regeringen bestämmer. 
 
Enligt 23 § föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 
2009:26) om hästdjur som används till avel och om identifiering av hästdjur, 
saknr M 16, får förhöjda avgifter inte tas ut från personer enbart av det skälet att 
de inte är medlemmar i den stambok- eller registerförande organisationen eller 
föreningen.  
 
Enligt 26 § samma föreskrifter ska Länsstyrelsen lämna information till 
Jordbruksverket när Länsstyrelsens kontroll enligt 10 § förordningen (2006:816) 
om kontroll av husdjur m.m. ger anledning till anmärkning. 
 
Ansvaret för kontrollen av alla delar inom hästpassförordningen och M 16 har 
överlämnats till länsstyrelserna genom Jordbruksverkets beslut med dnr 36-
10014/09. 

Länsstyrelsen kan inte se att det framkommit skäl som motiverar Arab AB att ta ut 
högre avgifter av hästägare som inte är medlemmar i SAHF, vilket därmed ska 
förbjudas.  

 
 
Eva Johansson 
Länsassessor   Eva Stensfelt-Thuresson 

Länsveterinär 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
David Slottner Jordbruksverket, via email 


