
Ur ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Örebro kommun”: 

Om hund och katt inom Örebro kommun, alltså även inom Klockhammar 

(Med "Bilaga A" i texten avses ett antal idrottsplatser i kommunen, men Klockhammar berörs 

ej.) 

17 § Ägare till hund eller katt, den som tagit emot sådant djur för underhåll eller nyttjande 

eller den som endast tillfälligt vårdar en hund eller katt är skyldig att följa bestämmelserna i 

18 § samt för hundar dessutom reglerna i 19 §. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för 

ledarhund för synskadad person, service-och signalhund eller för polishund i tjänst. 

18 § Hundar och katter ska hållas kopplade på offentlig plats och inom de områden som anges 

i särskild förteckning till dessa ordningsföreskrifter, bilaga A. Tikar ska under löptid hållas 

kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. När en hund eller katt 

inte hålls kopplad ska den vara märkt genom öronmärkning, halsband eller på annats sätt som 

möjliggör kontakt med ägaren. 

Hundar och katter får inte vistas på lekplats och badplats som utgör offentlig plats. 

Hund får inte rastas på begravningsplats. Hund får dock medfölja kyrkogårdsbesökare men 

ska då hållas kopplad. 

19 § Föroreningar efter hundar ska plockas upp på offentlig plats och inom de områden som 

anges i särskild förteckning till dessa ordningsföreskrifter, bilaga A. 

Definitioner: 

5 § 

Allmän plats ”Allmän plats” är ett uttryck som används i detaljplaner enligt plan-och 

bygglagen. Allmän plats är sådan gata, gång-och cykelväg, torg, park eller annan plats som 

enligt gällande detaljplan angetts om allmän plats. Allmän plats är i huvudsak de gator, 

parker, torg och liknande som ägs och sköts av kommunen. 

Offentlig plats 

Uttrycket ”offentlig plats” nyttjas i ordningslagen och i de lokala ordningsföreskrifterna. 

Offentlig plats är dels alla ytor som är allmän plats, dels andra ytor inom-och utomhus som 

inte är allmän plats men som trots det får användas för någon form av allmän trafik. Det kan 

t.ex. vara utrymmen som används för gång-, cykel-eller biltrafik. Dessa områden är i de allra 

flesta fall privat ägd mark. De lokala ordningsföreskrifterna gäller, om inte annat anges 

särskilt, på alla offentliga platser. 

Platser som likställs med offentlig plats 

Ordningslagen har gett kommunerna en möjlighet att utsträcka tillämpningen av de lokala 

ordningsföreskrifterna utöver allmän och offentlig plats. Kommunen kan i 

ordningsföreskrifterna bestämma att vissa angivna områden ska likställas med offentlig plats 

vid tillämpningen av samtliga eller vissa bestämmelser i ordningsföreskrifterna. Det måste 

dock vara områden som är tillgängliga för allmänheten och områdena måste beskrivas tydligt 

och väl avgränsat. Det kan t.ex. gälla områden med anläggningar för lek, idrott, camping eller 

friluftsliv liksom badplatser, järnvägsområden och begravningsplatser. 



I dessa lokala ordningsföreskrifter för Örebro har kommunen beskrivit vissa områden som ska 

likställas med offentlig plats. 

Ur "Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter": 

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. 

--- 

16 § Under tiden den 1 mars-20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras 

från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar 

hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används 

vid jakt. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter som 

avviker från första stycket. Om det behövs till skydd för viltet får sådana föreskrifter innebära 

att en hund skall hållas kopplad. 

Länsstyrelsen: Viktigt att veta för dig som har hund och katt 

Du som äger en katt eller hund ansvarar för att förebygga att ditt djur inte orsakar skador och 

avsevärd olägenhet.  Med avsevärd olägenhet menas olägenhet av allvarligare slag som kan 

påverka människors eller djurs liv, hälsa och säkerhet eller den allmänna ordningen. Ju 

mindre allvarligt ett problem är, desto oftare måste det förekomma för att anses vara en 

avsevärd olägenhet. 

Om du eller din hund varit utsatt för ett angrepp av en hund eller om du skrämts av en 

lösspringande hund och du har frågor om vad man kan göra åt saken kan du kontakta 

Länsstyrelsen. Du ska också kontakta Länsstyrelsen om du misstänker att hunden far illa och 

inte hålls enligt gällande lagstiftning. 

 


