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Katt i Höörs kommun - Kär vän eller 

irritationsmoment?   
 

Tätortskatten kan lätt bli en plåga för 

andra 

Katter kan orsaka problem om de tillåts 

springa lösa utomhus. Många klagar till 

Miljö- och byggnadsnämnden över katter 

som förorenar i sandlådor, vid entrédörrar 

och i trappuppgångar. Det kan ibland vara 

svårt att hålla fönster och dörrar öppna 

därför att katter passar på att smita in. 

Ägaren till en katt som är lös ute kan inte 

veta vad katten hittar på eller råkar ut för. 

För allergiker kan lösspringande katter bli 

ett stort problem. Dessutom kan vissa 

sjukdomar och parasiter spridas från katt 

till människa.  

Några tips för att undvika problem 

 Var rädd om katten och håll den 

inomhus. Om du tar ut katten, lämna 

den inte utan tillsyn. Det mår både 

katten och grannsämjan bäst av. 

 Katter som inte ska användas i avel 

bör man kastrera/sterilisera. Det gör 

oftast katten lugnare och lättare att 

hålla inomhus. Välj gärna en kattras 

med lugnt temperament. 

 När katten inte hålls kopplad 

utomhus bör den ha halsband på sig 

med ägarens namn, adress och 

telefonnummer eller vara märkt på 

något annat sätt som möjliggör 

identifiering av djurets ägare. 

 Ordna ordentlig tillsyn åt din katt 

om du ska åka bort!  

Lagstiftning  

Enligt miljöbalken och förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, ska 

katter förvaras och skötas så att 

olägenheter för människors hälsa inte 

uppstår.  Detta innebär t ex att katter ska 

skötas så att de inte uträttar sina behov i 

sandlådor för barn.  

Miljö- och byggnadsnämnden har rätt att 

ingripa mot katthållning som strider mot 

miljölagstiftningen. 

I djurskyddslagen står att djur ska 

behandlas väl och skyddas mot onödigt 

lidande och sjukdom. Länsstyrelsen har 

tillsyn enligt denna lag. 

I lagen om tillsyn över hundar och katter 

står att katter ska hållas under sådan tillsyn 

som med hänsyn till djurets natur behövs 

för att förebygga skador eller olägenheter. 

Polismyndigheten har tillsyn enligt denna 

lag. 

 


