Faktablad Nyköpings kommun
Att ha hund i bostadsområden
Hunden är en god vän till många människor, men kan innebära problem för andra. Många
är allergiska, rädda eller upplever hundar som störande. Som hundägare har du ett ansvar
att ha den tillsyn som behövs för att förebygga att din hund/dina hundar orsakar skada eller
olägenhet för omgivningen.

Vad menas med olägenhet?
En olägenhet för människors hälsa är en märkbar störning som kan påverka hälsan
negativt. Störningen ska också vara regelbunden eller upprepad.
Om olägenheter uppstår så kan miljönämnden fatta beslut om att förelägga att hundar
måste hållas inomhus nattetid eller vidta andra förebyggande åtgärder.

Varför klagas det på hundar?
Hundar kan orsaka stort obehag för allergiker och kan vid nära kontakt utlösa
astmaanfall hos den som är känslig. Tänk på att allergisk astma är vanligast bland
barn och ungdomar och ett astmaanfall kan vara allvarligt. Hundar skäller och det gör
folk rädda och/eller uppretade. Hundar gör sina behov utomhus och när detta inte tas
hand om stör det många. Skällande hundar är dock den vanligaste orsaken till varför
folk klagar.

Vad kan du som ägare göra?
Du som har hund, visa respekt för människorna i din närhet och gör vad du kan för att
undvika att det ska upplevas som störande. Prata med den som störs av din
hund/dina hundar och försök tillsammans att komma överens om en lösning. Finns det
någon anledning till att hunden skäller? Veterinärer har ofta bra koll. Tänk på att du
har ansvar för att din hund/dina hundar stör så lite som möjligt. Under dagtid får det
självklart låta, men inte ett varaktigt skällande.

Vad säger lagen?
Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter;
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1 § Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt
som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga
att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

Samhällsbyggnad

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;
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36 § Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras och skötas så att
olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.

Har du några frågor angående detta går det bra att kontakta miljöenheten!

Uppdaterat 181101

Miljöenheten
611 83 Nyköping
tfn 0155-24 89 20

