Information från
miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen

Katter
I det här informationsbladet finns tips och råd
både till dig som är kattägare och till dig som
störs av dina grannars katter.

Vad säger lagen?
Lag om tillsyn över hund och katt
Tillsynsmyndighet – Polismyndigheten

I Lag om tillsyn över hund och katt står det att
katter ska hållas under den tillsyn som krävs
med hänsyn till deras natur och övriga
omständigheter för att förebygga att de
orsakar skador eller olägenheter. Det innebär i
praktiken att katter ska kunna röra sig fritt
utomhus och att man som granne får
acceptera kattbesök på sin tomt.
Om en katt är övergiven eller förvildad, får
den avlivas av fastighetsägaren, det vill säga
jakträttshavaren, eller en person som utses av
fastighetsägaren. Inom tätbebyggt område
krävs tillstånd av Polismyndigheten för att
avliva en övergiven eller förvildad katt.
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bebyggelse är det vanligt med katter som har
möjlighet att röra sig fritt utomhus. Att en katt
emellanåt besöker grannfastigheter utgör inte
heller en olägenhet för människors hälsa.
Avlidna katter får man gräva ned på sin egen
fastighet, om det kan ske utan risk för
olägenhet som smittspridning och förorening.

Hur undviker jag att min katt
stör?
Prata med dina grannar om du har en utekatt.
Om dina grannar vet att du vill ta ditt ansvar
och att deras synpunkter är välkomna, kan du
undvika att onödig irritation byggs upp. Om
grannarna klagar på din katt, se till att hålla
den under uppsikt när den är ute.
Förse katten med halsband med kontaktuppgifter till dig (namn, adress och telefonnummer). Du kan också öronmärka katten.
Lär din katt att göra sina behov i en låda, även
om den är ute tidvis.
Sterilisera eller kastrera din katt om du inte
ska använda den till avel.

Djurskyddslagen
Tillsynsmyndighet – Länsstyrelsen

I Djurskyddslagen finns bestämmelser om hur
katter ska hållas och skötas så att de inte far
illa.

Miljöbalken
Tillsynsmyndighet – Miljönämnden

Enligt miljöbalken ska bland annat katter
skötas så att olägenheter för människors hälsa
inte uppstår. Olägenhet enligt miljöbalken
definieras som ”en störning som enligt
medicinsk eller hygienisk bedömning kan
påverka hälsan menligt och som inte är ringa
eller helt tillfällig”.
Skador på planteringar, bilar och liknande
räknas inte som en olägenhet. Inom samlad

Jag störs av mina grannars
katter
Ofta vet kattägarna inte om att deras katter
besvärar grannarna. Prata därför alltid med
kattägarna i första hand.
Täck över sandlådor när de inte används,
schasa bort och spruta vatten på katten eller
testa kattavvisande medel som finns att köpa i
zoobutiker.
Stäng fönster och altandörrar så att katterna
inte tar sig in i din bostad.

