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Förslag på upphävande av krav på tillstånd för vissa djur inom område med
detaljplan eller områdesbestämmelse
STK-2018-999
Sammanfattning

Miljönämnden har inkommit till kommunstyrelsen med förslag på upphävande av krav på
tillstånd för vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelse. Stadskontoret
föreslår kommunstyrelsen att instämma i miljönämndens synpunkter samt föreslå
kommunfullmäktige att fastställa revideringar i Malmös lokala miljöföreskrifter i enlighet med
miljönämndens förslag.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige fastställer ändringarna i de lokala miljöföreskrifterna att gälla från
och med 1 januari 2019, utan övergångsbestämmelser.
2. Kommunfullmäktige efter fattat beslut skyndsamt underrättar länsstyrelsen om beslutet,
i enlighet med förordning (1998:899) för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 44 §
första stycket första punkten.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutsunderlag







Reservation (SD) miljönämnden
Tjänsteskrivelse från miljönämnden
Lokala miljöföreskrifter med förslag till ändring
Miljönämnden beslut 180925 §127
G-Tjänsteskrivelse KSAU 181126 Förslag från miljönämnden på upphävande av krav på
vissa tillstånd

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-26
Kommunstyrelsen 2018-12-05
Kommunfullmäktige 2018-12-20
Beslutet skickas till

SIGNERAD

2018-11-20

Miljönämnden
Länsstyrelsen
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Ärendet

Miljönämnden har översänt ett ärende om förslag på upphävande av krav på tillstånd för vissa
djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelse. Det föranleder att ändringar görs i
Malmö stads lokala miljöföreskrifter som kommunfullmäktige antog år 2015.
Enligt Miljöbalken har kommunerna möjlighet att meddela lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön. Lagstödet finns i 9 kapitlet miljöbalken samt i förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Av 39 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd framgår att
kommunen får föreskriva att vissa djur inte får hållas inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelse, om det behövs för att hindra att olägenhet för människors hälsa
uppkommer.
I Malmö stads nuvarande lokala miljöföreskrifter framgår följande i 4 § om djurhållning:
Det krävs tillstånd av miljönämnden för att hålla
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, eller
3. orm inom område med detaljplan samt inom de tätbebyggda områden som har märkts ut på
kartbilagan och som inte omfattas av detaljplan
Miljönämnden pekar på flera faktorer som ger anledning att ta bort paragrafen om djurhållning i
föreskrifterna. Till exempel få ansökningar om djurtillstånd per år (färre än tio de senaste åren)
samt få anmälda störningar från djurhållning (ungefär lika många).
Även om det troligtvis finns ett stort mörkertal, där djurägare inte har ansökt om tillstånd på
grund av bristande kunskap eller kostnader det medför, ser miljönämnden inte några miljö- och
hälsovinster med att avsätta resurser för att eftersöka djurägare och kräva tillstånd.
Om klagomål på störning från djurhållning kommer in har miljöförvaltningen möjlighet att ställa
krav på att störningen upphör med stöd av andra bestämmelser i miljöbalken. Bestämmelser kan
tillämpas på alla djurslag och inom alla områden och är därmed inte begränsade till vissa djur och
vissa områden så som tillståndskravet i de lokala miljöföreskrifterna nu är utformat.
Miljönämnden lyfter fram farhågan att antalet inkomna klagomål kan öka om tillståndskravet tas
bort, men enligt erfarenheter från Göteborg som tagit bort paragraf om djurtillstånd i sina lokala
föreskrifter redan 2012 har det inte medfört fler klagomål.
Avslutningsvis lyfter miljönämnden också att kravet på tillståndsprövning i vissa hänseende kan
anses vara orättvis och därmed inte fyller någon väsentlig funktion. De olägenheter som skulle
kunna uppstå för människors hälsa kan miljöförvaltningen handlägga enligt andra
tillsynsbestämmelser i miljöbalken.
I ärendet finns bilagt gällande lokala miljöföreskrifter för Malmö med justeringarna som innebär
att paragraf 4 om djurhållning upphävs samt att de nya föreskrifterna träder i kraft 1 januari
2019.
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Stadskontorets bedömning och förslag

Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen att instämma i miljönämndens synpunkter och föreslå
kommunfullmäktige att med omedelbar justering fastställa ändringarna i de lokala
miljöföreskrifterna att gälla från och med 1 januari 2019 samt att efter fattat beslut skyndsamt
underrätta länsstyrelsen om beslutet.
Ansvariga

Jan Haak Planeringsdirektör
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

