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Information till dig som är hundägare
Som hundägare har man stort ansvar för sin hund och gentemot omgivningen.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ansvaret för att följa upp att djurhållning inte
stör miljön och människors hälsa. När det gäller djurens välmående är det länsstyrelsen som ansvarar för tillsyn och eventuella ingripanden.
Som hundägare berörs du av de lagar som reglerar hundars inverkan på omgivningen. Det gäller bland annat miljöbalken och lagen om tillsyn över hundar och
katter.

Miljöbalken
Miljöbalken gäller för alla, och för allt
som kan påverka hälsan och miljön
negativt. I miljöbalkens förordning om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
står det bland annat att ”husdjur och
andra djur som hålls i fångenskap ska
förvaras och skötas så att olägenhet för
människors hälsa inte uppkommer”.
Detta innebär till exempel:
 att grannar inte ska störas av ihållande hundskall,
 att hunden inte ska förorena på lekplatser, gångbanor eller planterade
gräsmattor och liknande platser.

Observera att informationen inte är heltäckande

Lagen om tillsyn över hundar och katter
Lagen om tillsyn över hundar och katter
säger bland annat att du som hundägare
ska ha hunden under den tillsyn som
krävs för att undvika att hunden orsakar
skador eller avsevärda olägenheter.

Som hundägare är du skyldig att ersätta
skador som orsakats av din hund.
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Information till dig som är kattägare
Katter är mycket uppskattade sällskapsdjur som skänker många människor stor glädje.
Kattens naturliga beteende gör att den är svår att hålla på begränsade områden och detta
ställer krav på kattens ägare. Det ligger i kattens natur att ströva över relativt stora ytor
och att ”ruta in” sitt revir. Detta är något som kan vara svårt att som kattägare styra och
som kan skapa obehag för andra. Katten måste tas hand om så att den inte stör
omgivningen. Kattägare och icke kattägare ska kunna trivas i varandras närhet.

Som kattägare har man stort ansvar för sin katt och
även gentemot omgivningen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ansvaret för att följa upp att
djurhållning inte stör miljön och människors hälsa.
När det gäller djurens välmående är det länsstyrelsen som ansvarar för tillsyn och eventuella ingripanden.
Som kattägare berörs du av de lagar som reglerar
katters inverkan på omgivningen. Det gäller bland
annat miljöbalken och lagen om tillsyn över hundar
och katter.

Miljöbalken
Miljöbalken gäller för alla, och för allt
som kan påverka hälsan och miljön
negativt. I miljöbalkens förordning om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
står det bland annat att ”husdjur och
andra djur som hålls i fångenskap ska
förvaras och skötas så att olägenhet för
människors hälsa inte uppkommer”.
Detta innebär till exempel:
 att katten inte ska förorena på lekplatser, gångbanor eller planterade
gräsmattor och liknande platser.

Lagen om tillsyn över hundar
och katter
Lagen om tillsyn över hundar och katter
säger bland annat att du som kattägare
ska ha katten under den tillsyn som krävs
för att undvika att katten orsakar skador
eller avsevärda olägenheter.
Observera att informationen inte är heltäckande
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