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FÖRESKRIFTER OM HUNDAR OCH KATTER FÖR UDDEVALLA
KOMMUN
Antagna av kommunfullmäktige den 11 juni 1996, § 118
§1
Vid tillämpning av dessa föreskrifter skall med offentlig plats, enligt 1 kap 2 § ordningslagen jämställas begravningsplatser, skolgårdar, anläggningar för lek, idrott och
campingplatser samt badplatserna vid Unda, Skeppsviken, Bodele, Landbadet, Gullmarsberg, Eriksberg, Handikappbadet Sund, Bjursjön, Fossen, Rörbäck, Hafsten,
Hällebäck, Kärr, Saxenhof, Skår, Lanesund, Sörkullen, Ljungskile Kallbadhus, Kolvik, Kavlanda, Anfasteröds Camping, Kloster, Lindesnäs, Kungsparken, Jordfall,
Ammenäs och Mollön.
Anmärkning:
1) Om tillsyn över hundar och katter är i övrigt stadgat i Hälsoskyddslagen (1982:1080, § 11), Lagen
om tillsyn över hundar och katter (1943:459), Djurskyddslagen (1988:534), Jaktlagen (1987:259) och
Jaktförordningen (1987:905).
2) Dessa föreskrifter gäller endast offentlig plats samt de platser som enligt 1 § jämställs med offentlig plats.
3) I ordningslagen (1993:1617) 1 kap 2 § stadgas om offentlig plats:
”Med offentlig plats enligt denna lag avses:
1. allmänna vägar,
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har
upplåtits för sitt ändamål,
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har upplåtits för
detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik”.

§2
Hund får inte medföras eller vistas på följande platser:
1.

Allmän lekplats inkl. gräsmatta och område vid plaskdamm som är upplåten
till lek. Det är dock tillåtet att passera lekplatsen med kopplad hund på genomgående gång- och cykelväg.

2.

Kommunens idrottsanläggningar.

3.

Inhägnade områden för kommunens bassängbad samt område i direkt
anslutning till bad inom badplatser.

4.

Allmän försäljningsplats, då handel pågår eller handelsvaror är uppställda.
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§3
Hund skall hållas kopplad inom ett område som begränsas av Lagerbergsgatan,
Östergatan, Asplundsgatan, Museigatan, Kampenhofsgatan och Bastionsgatan samt
1.

På skolgårdar.

2.

Under tiden 1 april - 1 september inom iordningställda parker, planteringar,
campingplatser samt badplatser.

§4
Utomhus skall tik under löptid hållas kopplad eller hållas inom inhägnat område.
§5
När en hund inte hålls kopplad utomhus skall den ha halsband på sig med ägarens
namn, adress och telefonnummer tydligt och varaktigt anbringar, alternativt annan
vedertagen ID-märkning.
§6
Föroreningar efter hundar skall plockas upp. Upplockning behöver dock inte ske på
parkmark som inte särskilt planterats eller kultiverats som park (naturparkmark) eller
på plats som särskilt upplåtits för rastning av hundar.
Orenligheten skall placeras i därför avsedda behållare, papperskorgar eller tas med
till eget sopkärl.
§7
För ledarhund för synskadad gäller inte vad i 2,3 och 6 § stadgas. För polis-, tull- och
räddningshund i tjänst samt hund, för vilken polismyndigheten i Uddevalla medgivit
särskilt tillstånd gäller inte vad i 2 och 3 § stadgats.
I övrigt kan polismyndigheten medge sådant undantag från bestämmelserna i dessa
föreskrifter som med hänsyn till handikapp eller annan omständighet kan anses motiverad.
§8
Hundens ägare eller den som mottagit hunden till underhåll och nyttjande eller den
som endast tillfälligtvis vårdar en hund är skyldig att följa ovannämnda föreskrifter.
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§9
Vad som stadgats i 5 och 8 § gäller även för katt.
§ 10
Om straff eller annan påföljd för förseelse mot bestämmelserna i dessa föreskrifter
gäller vad därom föreskrivits i ordningslagen.

