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HFD 2017 REF. 5: PROPORTIONALITETSBEDÖMNING 
VID DJURFÖRBUD

av Henrik Wenander

HFD 2017 ref. 51 handlade om förbud att ha hand om djur enligt djur-
skyddslagen (1988:534) för en lantbrukare som hade gjort sig skyldig till 
djurplågeri. Den centrala frågan i målet rörde utrymmet för en proportio-
nalitetsbedömning. Denna fråga är av särskilt intresse med tanke på att pro-
portionalitetsprincipen kommer till uttryck i 5 § tredje stycket i den nya 
förvaltningslagen (2017:900), FL, som träder i kraft den 1 juli 2018. I det 
följande redogörs först övergripande för de frågor om proportionalitetsprinci-
pen som aktualiseras i målet. Därefter behandlas bakgrunden till målet samt 
Högsta förvaltningsdomstolens (HFD:s) bedömning. Avslutningsvis ges en 
kommentar till domen.

1. Proportionalitetsprincipen i den allmänna förvaltningsrätten

Proportionalitetsprincipen är sedan länge etablerad i svensk förvaltningsrätt 
och diskuterades redan av bland annat Nils Herlitz och Halvar G.F. Sund-
berg.2 Genom europarättens inflytande kom principen att få större uppmärk-
samhet. Bland annat beror detta på att EU-rätten och Europakonventionen 
nu utgjorde måttstockar för bedömningen, vilka kunde leda till att svenska 
föreskrifter kunde behöva åsidosättas. Genom en rad avgöranden sedan mit-
ten av 1990-talet kom HFD att klargöra principens räckvidd och innebörd, 
såväl inom som utanför europarättens område. Viktiga avgöranden rörde 
gränserna för ingrepp i enskildas rätt att disponera sin egendom i förhållande 
till regeringsformen (RF) och Europakonventionen (RÅ 1996 ref. 40 och 56). 
Sedermera har principen också kommit att tillämpas i andra sammanhang.3 
På samma sätt som i europarätten har prövningen i HFD i åtminstone vissa 
fall omfattat tre delar, nämligen bedömning av en åtgärds lämplighet, dess 
nödvändighet samt dess proportionalitet i strikt mening (RÅ 1999 ref. 76 

1 Målet har refererats i korthet i FT 2017 s. 423 f.
2 Se Nils Herlitz, Föreläsningar i förvaltningsrätt III. Förvaltningsrättsliga plikter, 1949 s. 545 f.; 

Halvar G.F. Sundberg, Allmän förvaltningsrätt, 1955 s. 120 och 669.
3 Se allmänt om principen och dess utveckling i svensk rätt Ingrid Helmius, Proportionalitets-

principen, i Lena Marcusson (red.), Offentligrättsliga principer, 3 uppl. 2017 s. 133–168; SOU 
2010:29 s. 69–181.
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”Barsebäck”). Dessa tre moment har nu kommit till uttryck i 5 § tredje 
stycket FL.

En särskild fråga har varit om proportionalitetsprövningen kan gå utan-
för de rekvisit som uppställs i den reglering som är aktuell i ett visst fall 
så att en domstol i det enskilda fallet kan rätta till orimliga konsekvenser 
av lagregleringen. I den rättsvetenskapliga diskussionen har Ingrid Helmius 
uppmärksammat att avgörandet RÅ 2003 ref. 41 (återbetalningsskyldighet 
för bostadsbidrag) kan uppfattas som en – outtalad – proportionalitetsbe-
dömning utanför lagens ramar.4 I det avgörandet hänvisade HFD till att lag-
regleringen inte hindrade domstolen från att vara flexibel i sin tillämpning. 
Förutsättningarna i målet – där också förarbetena hade viss betydelse för hur 
regleringen skulle förstås – illustrerar att det inte alltid är tydligt vad som är 
innanför och utanför lagtextens lydelse, särskilt inte när förarbetsuttalanden 
tas med i bedömningen.

I HFD 2015 ref. 16 anförde justitierådet Bull som skiljaktig ledamot att 
det borde vara möjligt att under vissa omständigheter frångå en lagregel med 
hänvisning till proportionalitetsprincipen. Majoriteten tillämpade emellertid 
– utan att närmare hänvisa till principen – lagtexten enligt sin lydelse, vilken 
inte gav något utrymme för en rimlighetsbedömning. Mot bakgrund av avgö-
randet har Thomas Bull senare konstaterat att utrymmet för att beakta pro-
portionalitetsprincipen begränsas av det utrymme för skälighetsprövningar 
som lagtexten ger.5

2. Bakgrunden till det aktuella målet

Enligt 29 § första stycket 4 djurskyddslagen ska länsstyrelsen meddela förbud 
att ha hand om djur eller ett visst slag av djur (här betecknat som djurför-
bud) bland annat för den som har dömts för djurplågeri enligt 16 kap. 13 § 
brottsbalken. Dock ska enligt andra stycket förbud inte meddelas om det är 
uppenbart att ett upprepande inte kommer att inträffa. Om förbudet riktas 
mot ägaren får myndigheten ålägga honom eller henne att göra sig av med 
djuret och förbjuda honom eller henne att skaffa djur (tredje stycket). Av 
paragrafens fjärde stycke framgår att förbudet kan vara tidsbegränsat eller 
gälla tills vidare.

4 Se Helmius (not 2) s. 166; även Mats Tjernberg, Skatterättslig tolkning, 2018 s. 127 är inne på 
samma tanke.

5 Se Thomas Bull, Rättighetsskyddet i Högsta förvaltningsdomstolen, SvJT 2017 s. 216–244, på 
s. 218 f.
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I målet hade en lantbrukare godkänt ett strafföreläggande gällande djur-
plågeri. Den brottsliga gärningen bestod i att han hade orsakat en stut lidande, 
eftersom lantbrukaren inte hade sett till att djuret fick veterinärvård för ett 
horn som hade växt in i pannan. På grund av det godkända strafföreläggan-
det hade länsstyrelsen meddelat ett förbud tills vidare att ha hand om djur, 
samt ålagt mannen att göra sig av med djur som han ägde eller hade hand 
om. Länsstyrelsen ansåg inte att förutsättningarna för undantag (29 § andra 
stycket djurskyddslagen) var uppfyllda. Förvaltningsrätten avslog mannens 
överklagande. Domstolen beaktade att försummelsen var allvarlig och att det 
fanns risker för kvarvarande djur. Det var därför inte uppenbart att beteendet 
inte skulle upprepas. Kammarrätten instämde sedermera i förvaltningsrättens 
bedömning.

I Högsta förvaltningsdomstolen anförde lantbrukaren att hans verksam-
het hade skötts på ett mycket bra sätt under 47 år. Han framförde vidare att 
det inte kunde vara syftet med lagstiftningen att han skulle få djurförbud för 
anmärkningar på ett så begränsat antal djur som det nu var fråga om, med 
tanke på hur många djur han hade skött genom åren. Länsstyrelsen påpekade 
att fall av inväxta horn hade upptäckts både 2003 och 2012.

3. Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

I sin bedömning utgick Högsta förvaltningsdomstolen från förarbetena till 
den aktuella bestämmelsen i 29 § första stycket 4 djurskyddslagen. Där fram-
går bland annat att en förutsättning för att trots en dom för djurplågeri inte 
meddela djurförbud är att det inträffade ”utan tvekan framstår som en ren 
engångsföreteelse” samt att det finns en ”logisk förklaring” till det som har 
hänt.6

Domstolen konstaterade med hänvisning till sin tidigare praxis att myn-
digheterna enligt allmänna rättsgrundsatser skulle beakta proportionalitets-
principen, även om några överväganden om rimlighetsbedömningar inte 
fanns i förarbetena till regleringen. Proportionalitetsprincipen beskrevs med 
hänvisning till tidigare praxis som att ”skälen för beslutet ska uppväga det 
intrång eller men i övrigt som beslutet innebär för den som beslutet gäller”. 
I detta fall, menade domstolen, var det fråga om ett ingrepp som hade verk-
ningar som liknade ett näringsförbud.

Vid prövningen var det enligt HFD nödvändigt att göra en helhetsbe-
dömning av omständigheterna kring gärningarna. Domstolen konstaterade 
att verksamheten hade varit välskött och att de brister som upptäckts måste 

6 Se prop. 2001/02:93 s. 21.
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betraktas som en isolerad händelse. Risken för att övriga djur skulle vanskötas 
var därför, ansåg domstolen, liten. Dessutom var det fråga om ett ingripande 
beslut, som inte stod i proportion till det intresse som reglerna skulle tillgo-
dose. HFD upphävde därför underinstansernas avgöranden.

4. Kommentar

Avgörandet illustrerar att proportionalitetsprincipen är en etablerad rättsprin-
cip i svensk förvaltningsrätt, och det redan innan den nya förvaltningslagen 
har trätt i kraft. Detta har, som domstolen också anför, tydligt framgått redan 
av tidigare praxis. Att principen ska beaktas är sålunda inte något nytt. Den 
centrala frågan i målet är i stället på vilket sätt proportionalitetsprincipen ska 
tillmätas betydelse.

Det kan allra först konstateras att domstolen genom hänvisningen till att 
beslutet har liknande verkningar som ett näringsförbud tycks ha anknutit 
till tidigare praxis angående ingrepp i egendomsskyddet. Hänvisningen får 
förstås som en påminnelse att kraven på proportionalitet är särskilt höga när 
det gäller sådana ingrepp. Domstolen anknöt här inte uttryckligen till skyd-
det för näringsfriheten i 2 kap. 17 § RF. Ett sådant resonemang hade kunnat 
föranleda överväganden om normprövning enligt 11 kap. 14 § RF.

När det gäller själva proportionalitetsbedömningen i målet är den formu-
lerad som en övergripande avvägning mellan intrång eller men och skadan 
för den enskilde. Till skillnad från regleringen i den nya FL – som vid domen 
ju ännu inte hade trätt i kraft – sker sålunda ingen uppdelning i lämplighet, 
nödvändighet samt dess proportionalitet i strikt mening (se även RÅ 1999 
ref. 76 ”Barsebäck”). En möjlig tolkning är att det helt enkelt enbart var pro-
portionalitet i strikt mening som hade betydelse för bedömningen.

Av domskälens formulering är det inte helt tydligt om domstolen, i enlig-
het med lagtexten, ansåg att det var uppenbart att vanskötseln inte skulle upp-
repas. I domskälen uttrycker, som nämnts, domstolen att risken för vanskötsel 
var ”liten”, vilket möjligen språkligt sett inte är helt och hållet detsamma. Det 
skulle därmed vara möjligt att förstå avgörandet som att förvaltningsdoms-
tolarna (och i så fall väl också förvaltningsmyndigheterna?) får gå utöver de 
ramar som framgår av bestämmelser i lag för att upprätthålla rimlighet och 
proportionalitet.

En sådan tolkning är dock möjligen alltför långtgående eftersom HFD 
faktiskt uttryckligen hänvisar till att det handlar om tillämpning av undan-
tagsbestämmelsen i 29 § andra stycket djurskyddslagen. Det är utifrån 
domskälen därmed möjligt att inordna domstolens proportionalitetsprövning 
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i den bedömning som ska göras i enlighet med bestämmelsen, särskilt om de 
anförda uttalandena i propositionen beaktas.

Domen illustrerar på samma sätt som tidigare avgöranden (RÅ 2003 
ref. 41) att det inte alltid är tydligt vad som utgör en bedömning inom res-
pektive utom lagtextens lydelse. Förvaltningsdomstolarna kan mot bakgrund 
av lagtext och förarbetsuttalanden ha ett visst utrymme att undvika orimliga 
följder av en strikt regeltillämpning utan att tydligt gå utanför de givna för-
fattningsmässiga ramarna.
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