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En hund är oftast en vän och kär familjemedlem, men kan även vara en olägenhet för andra 
exempelvis genom ihålligt skällande. Det här informationsbladet är till för att belysa vilka rät-
tigheter och skyldigheter du har som hundägare och hur din hund kan påverka omgivningen 
och människors hälsa.  
 
Vad säger lagen? 
Som hundägare berörs du bland annat av djurskyddslagen, miljöbalken och lagen om tillsyn 
över hund och katt. Djurskyddslagen är till för att skydda hundens hälsa medan de båda sist-
nämnda lagarna reglerar hundens inverkan på omgivningen. Det här informationsbladet berör 
hur miljöbalkens hälsoskyddsbestämmelser styr hundhållningen. 
 
Lagen om tillsyn över hundar och katter 
I lagen om tillsyn över hundar och katter står att katter och hundar ska hållas under sådan till-
syn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de 
orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Det står om ägarens skyldighet att märka sin hund 
så att den kan identifieras. Den här lagen har polismyndigheten tillsynen över. Om hundar ska-
dar personer eller medför materiella skador, är det polisen du ska vända dig till.  
 
Djurskydd 
Länsstyrelsen har tillsyn över djurskyddslagen. Det är till länsstyrelsen du ska vända dig när: du 
har frågor om djurskydd och djurhälsa, du känner till eller misstänker att ett djur far illa, du har 
frågor om tillstånd för hundhållning, till exempel de som yrkesmässigt eller i större omfattning 
föder upp, håller, upplåter, säljer eller tar emot hundar för förvaring och utfodring. 
 
Skydd mot olägenhet för människors hälsa 
Husdjur ska förvaras och skötas så att de inte orsakar olägenhet för människors hälsa. § 36 För-
ordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
 
Det är du, hundägare, som är ansvarig för att din hund inte stör grannar eller andra människor 
i omgivningen. De vanligaste klagomålen som hör ihop med hundar är att grannar blir störda 
av skall och att föroreningar efter hund inte plockas upp från gator, parkeringar och gräsmat-
tor. 
 
Med olägenhet för människors hälsa menas en störning som enligt medicinsk eller hygienisk 
bedömning kan påverka hälsan negativt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Vid bedöm-
ning av vad som är en olägenhet ska hänsyn även tas till känsliga personer, till exempel perso-
ner med allergi.  
 
Besvär från skall 
Ett visst mått av skall får förekomma från din hund. Det är när skallen blir ihållande och/eller 
återkommande som grannar kan bli allvarligt störda. Vanligast är att hundar skäller när de läm-
nas ensamma inomhus eller utomhus i rastgård. Det är över huvud taget inte lämpligt att 
lämna hunden utan tillsyn i rastgård utomhus inom tättbebyggt område, risken är stor för att 
hunden börjar skälla. Det är du som har ansvar för att ordna din hundhållning så att grannar 
och andra inte blir störda.  
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Föroreningar från hund 
När hundar lämnar efter sig föroreningar på gator, gräsmattor, motionsspår, i parker eller på 
annan plats där allmänheten rör sig måste du plocka upp efter den. Det är varken trevligt eller 
hygieniskt att trampa i föroreningar. Plocka därför alltid upp efter din hund! Använd de hund-
latriner som finns utplacerade i tätorterna. På kommunens hemsida finns karta över hundlatri-
ner i Rimforsa och Kisa. Vid frågor kontakta Gatauavdelningen. 
 
Miljöbalkens kunskapskrav och försiktighetsprincip 
Du som har hund måste skaffa dig de kunskaper som krävs för att skydda människors hälsa 
mot skada eller olägenhet. Ta reda på vad som behöver göras för att hunden exempelvis inte 
ska skälla inomhus. Redan vid risken för att något kan medföra störning är du skyldig att vidta 
åtgärder för att minska risken eller helt hindra störningen. Fråga till exempel dina grannar om 
hunden skäller när du inte är hemma.  
 
Ur lokala ordningsföreskrifter i Kinda kommun 
 
§14 Hundar ska hållas kopplade inom följande områden: 

 Torget i Kisa och Rimforsa när torghandel pågår. 
 Tolvmannabacken, slalombacken med tillhörande 

anläggning 
motionsspåren i Kisa, Rimforsa, Horn och Björkfors.
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 Åsundabadet- badplats och camping 
 Hornåbergs bad- och campingplats 
 Lekplatser inom område med detaljplan i Kisa, Rim-

forsa och Horn. 
 
Hundar bör som regel även vara kopplade vid kommunens övriga lekplatser. 
 
Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte nödvändigt inom inhäg-
nade områden. 
 
När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och tele-
fonnummer eller ska hunden vara märkt på sådant sätt att ägaren kan identifieras. 

 
§15 Inom följande områden ska föreoreningar efter hund plockas upp: 

 Inom detaljplanelagt område i Kisa, Rimforsa och Horn. 
 Vid samtliga badplatser inom kommunen. 
 Motionsspår i Rimforsa, Kisa, Horn och Björkfors. 
 Tolvmannabacken, slalombacken med tillhörande anläggningar. 

 
Vad kan du som granne göra? 
Upplever du att du blir störd av någons hund? Försök att i första hand ta kontakt med hundhål-
laren och diskutera situationen. Förhoppningsvis kan ni lösa det tillsammans. Du kan också 
vända dig till fastighetsägaren. 
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Vad kan Samhällsbyggnadsnämnden göra? 
Samhällsbyggnadsnämnden kan vid behov ställa krav med restriktioner på hundhållningen om 
den innebär olägenhet för människors hälsa. Prövning sker individuellt i varje fall. 

Hunden och naturen  
Under tiden 1 mars – 20 augusti (hundförbudstiden) får Din hund inte, oavsett ras och jaktlust, 
löpa lös i mark där det finns vilt. Den måste därför hållas kopplad om den inte är mycket väl-
dresserad. Under resten av året ska hunden hållas under sådan uppsikt att den inte driver eller 
förföljer vilt. Detta gäller inte under pågående jakt.  
 
Hundägaren är ansvarig! 
Om Din hund skulle göra något som strider mot miljöbalken, lokala ordningsföreskrifterna eller 
om hunden skadar någon eller något, så är det hundägaren som har hela ansvaret. 

 
Om du har frågor, kontakta: 
Miljöavdelningen, telefon 0494-190 00 (växel) 
Länsstyrelsen, telefon 010-223 50 00 (växel) 
Polisen, telefon 114 14 

 
 
 


