Vad säger lagen om hundhållning?
Miljöbalken
Miljöbalken gäller för allt som kan påverka hälsan och miljön negativt. I miljöbalkens
förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd står det bl.a. att ”husdjur och
andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenhet för människors
hälsa inte uppkommer”. Det innebär exempelvis att:
•
•

grannar inte ska störas av ihållande hundskall,
hunden inte förorenar på lekplatser, gångbanor eller planterade gräsmattor och dylikt.

Miljöbalken gäller för alla. Miljöbalken innehåller allmänna hänsynsregler som gäller både
för enskilda människor och för de som utövar någon form av verksamhet, t.ex. kennel. Här
kan du se några av de allmänna hänsynsreglerna:
•

Kunskapskravet
Du som har hund ska skaffa dig den kunskap som behövs för att skydda miljö och
människors hälsa mot skada eller olägenhet. Om en hund står och skäller ihållande kan
det t.ex. bero på att den inte mår bra eller att den är understimulerad. Därför behöver
du veta hur du ska göra för att hunden ska trivas.

•

Försiktighetsprincipen
Redan risken för att något kan medföra störningar är tillräckligt för att du ska göra vad
som går för att förhindra störningen. Detta innebär att du ska minimera risker för
störningar, t.ex. ur vattenskydds- och bullersynpunkt (skall). Fråga dina grannar om
din hund står och skäller när du inte är hemma!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Även om den kommunala nämnden med ansvar för tillsyn enligt miljöbalken inte
arbetar med tillsyn enligt denna lag kan det vara bra att känna till den.

Lagen om tillsyn över hundar och katt
Lagen om tillsyn över hundar och katter säger bl.a. att du som hundägare ska ha hunden under
den tillsyn som krävs för att undvika att hunden orsakar skador eller avsevärda olägenheter.
Lagen säger också att en hund som visat benägenhet att bita människor eller husdjur inte får
vara lös utomhus. Enda undantaget är om hunden hålls inom ett område som är betryggande
inhägnat och dit utomstående inte har tillträde.
Det är polisen som har ansvaret för att följa upp att denna lagen följs.
Lagen om tillsyn över hund och katt säger även att under perioden 1 mars- 20 augusti ska
hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.
under resten av året ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller
förfölja vilt (undantag enbart i samband med jakt).

