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Agneta Gustafsson är advokat på Advokatbyrån Nywa.  
I Bil & Bostad svarar hon varannan vecka på läsarnas frågor 
kring juridik, avtalsrätt och bostadsköp.

Advokaten Agneta

Har du en fråga? Skriv till Agneta!
Om du har funderingar kring bostadsköp, bilköp, juridik eller avtal, 
skicka din fråga till Agneta på e-postadressen advokaten@nywa.nu.

Vänligen notera att alla upplysningar enbart är informativa och inte utgör legal rådgivning. Rättslig rådgivning kan endast 
lämnas av advokat eller jurist som erhållit handlingar och fullständig information om omständigheterna i det enskilda fallet.

AGNETA
GUSTAFSSON
Advokat,  
Advokatbyrån Nywa

Hej Agneta,
Min granne har två hundar som han 
inte har någon koll på. Hundarna 
springer lösa på gården och jag är rädd 
att de ska hoppa på mig någon dag när 
jag går förbi grannens hus. Det har 
även hänt att hundarna gått in på min 
gård och gjort sina behov och grävt 
gropar i gräsmattan. Det blev skador 
i gräsmattan så jag blev tvungen att 
köpa jord och gräsfrön för att laga 
groparna. Vad har grannen för ansvar 
för hundarna. Kan jag få ersättning för 
skadorna?

Hälsningar
Hans

Hej,
Tack för din fråga angående hundägares 
ansvar över sina hundar.

Hunden är människans bästa vän, men 
hunden kan orsaka skador och problem 
om ägaren inte håller hunden under till-
räcklig tillsyn. Det finns därför en särskild 
lag som reglerar hundägares ansvar, lag 
(2007:1150) om tillsyn över hundar och 
katter. Syftet med lagen är att förstärka 
skyddet mot skador och andra avsevärda 
olägenheter som orsakas av hundar eller 
katter.

Hund- och kattägare ska enligt lagen ha 
sådan tillsyn över och sköta djuren på det 
sätt som behövs för att förebygga skador. 
Djurägaren har alltså ansvaret för att hun-
den eller katten inte orsakar problem för 
omgivningen.

Vissa bestämmelser i lagen gäller för 
både hund- och kattägare, medan andra 
bestämmelser endast gäller för hundägare. 
Det krävs därmed mer tillsyn över en hund 
än en katt.

Dessutom finns det för hundar särskilda 
regler om hur hunden ska hållas i skog 
och mark. Under perioden 1 mars till 20 
augusti ska hunden hållas under sådan 
tillsyn att den hindras från att springa lös i 
marker där det finns vilt. I princip ska hun-
den vara kopplad när den vistas i skog och 
mark under denna period. För att hunden 
ska få vara lös krävs det att den håller sig i 
innehavarens omedelbara närhet och är så 
väldresserad att hunden direkt kommer på 
inkallelse.

Under övrig tid på året ska hunden hållas 
under sådan tillsyn att den hindras från att 
förfölja eller driva vilt, om det inte sker i 
samband med jakt. Under hösten och vin-
tern är alltså tillsynskravet mindre strängt, 
men hundägaren måste ändå ha fullständig 
kontroll över hunden när den vistas i skog 
och mark.

Enligt ordningslagen kan kommuner i 
sina lokala föreskrifter ha regler för vad 
som gäller för hundar som vistas på of-
fentlig plats. Vad som gäller i Umeå kom-
mun kan du se på kommunens hemsida, 
www.umea.se.

Om hundägaren eller den som tar hand 
om hunden brister i skötsel eller tillsyn 
över hunden får länsstyrelsen meddela de 
förelägganden eller förbud som behövs för 
att förebygga skada eller avsevärd olägen-
het. Föreläggandet kan till exempel vara 
att hunden ska hållas kopplad eller bära 
munkorg vid vistelse utomhus. Ett förbud 
kan till exempel vara att hunden inte får 
vistas i hundgård nattetid.

Kvarstår problemet trots länsstyrelsens 
förbud eller föreläggande kan hunden 
omhändertas. Brister hundägaren allvarligt 
i sin tillsyn över hunden kan Länsstyrelsen 
meddela ett hundförbud. 

Du skriver att du är rädd att din grannes 
hundar ska skada dig. Enligt lagen förelig-
ger ett strikt ansvar för skador orsakade av 
hundar. Strikt ansvar innebär att hundens 
ägare eller innehavare blir skadestånds-
skyldig oavsett om personen själv har varit 
oaktsam eller vållat skadan.

Skadeståndsansvaret gäller för hundens 
ägare eller innehavare, vilket innebär att 
skadeståndsansvaret även kan drabba till 
exempel en fodervärd eller den som lånat 
hunden för att använda hunden vid jakt. 
Om den som skadats har medverkat till 
skadans uppkomst, till exempel genom 
att provocera hunden, kan skadeståndet 
jämkas, det vill säga bestämmas till ett 
lägre belopp.

Blir du skadad av grannens hundar kan 
du alltså ha rätt till skadestånd från din 
granne. Även om hundägare är skyldiga 
att ha sin hund under tillsyn och ansvarar 
för hunden bör du alltid vara försiktig 
med okända hundar då du aldrig vet hur 
hunden kan komma att reagera.

I din fråga skriver du också att grannens 
hundar har orsakat skador på din gräs-
matta. Hundägarens strikta skadestånds-
ansvar medför att grannen ska ersätta dig 
för kostnaderna för att åtgärda skadorna. 
Fråga kan dock uppstå om du kan bevisa 
att det är hundarna och inte något annat 
djur som grävt groparna.

Bestämmelsen om hundägares strikta 
skadeståndsansvar gäller däremot inte för 
skador som har orsakats av en tjänstehund 
vid polisen eller försvarsmakten, om hunden 
användes i tjänsten för att upprätthålla ord-
ning och den skadelidande betedde sig på ett 
sådant sätt att ingripandet var motiverat.

Sammanfattningsvis är din granne skyl-
dig att ha sådan tillsyn över och sköta sina 
hundar på det sätt som krävs för att före-
bygga skador. Skulle det vara så att gran-
nen brister i denna skyldighet kan länssty-
relsen meddela förbud eller förelägganden. 
Din granne har ett strikt skadeståndsansvar 
för skador som orsakats av hundarna, oav-
sett om det är person- eller sakskador. Har 
du fler frågor rekommenderar jag dig att ta 
kontakt med en advokat som kan beakta 
omständigheterna i ditt enskilda fall.

Som framgår ovan är det ägaren och inte 
hunden som är ansvarig. Svenska kennel-
klubbens kampanj ”Skäll inte på hunden” 
innehåller tolv smarta regler 
för hundägare, med andra 
ord vett och etikett för 
hundägare. Du finner 
reglerna på www.skk.se.

Jag avslutar med ett 
citat om vår bästa 
vän. ”Av en hunds 
vänlighet kan 
man lära sig hur 
människan borde 
vara”.

Om ansvar för hundar

Boktips

ANNA ÖBERG
Bokrecensent

RETRO – TYGER VI MINNS
Sara Axtelius
Ordalaget bokförlag

Jag vet att många älskar 60- och 70-talens design, form och 
kvalitet och har detta som samlarintresse. Jag är klart för att 
återvinna och ta vara på det som redan finns men har faktiskt 
svårt för för mycket färg och gälla, komplicerade mönster. Jag 
är dock ett barn av 70-talet och borde kanske ha en viss för-
känsla eller nostalgi för detta men minns faktiskt få tyger, jag 
är mer en person som minns känslan av velour och plyschens 
obehag mot huden, soffans riviga manchestertyg och tapeterna 
med brokiga mönster. Orange och brunt är inte heller favo-
ritfärgerna för mig och repetitiva mönster ger för mycket en 
känsla av obehag och att jag blir snurrig. Men ändå är jag full 
av beundran för de konstnärer som presenteras i denna bok, 
som har skapat och påverkat både den samtida textilkonsten 
men också den trend vi ser nu där textiler, prints och grafiska 
mönster slår igenom.

Boken presenterar kända textilkonstnärer och deras tyger på 
ett konkret och informativt sätt med bilder på tygerna. Man 
kan också tjäna pengar på att inneha original av de här tygerna 
vilket ytterligare ger en dimension till framtiden där dessa tyger 
och tapeter kanske i större del tillvaratas och förvaltas. För 
mig är det viktigt att lyfta fram att dessa tyger ofta var 
skapade av kvinnor och att dessa prints är tidlösa på 

ett sätt som borde lyftas fram oftare 
i konsthistorien. Jag tycker att bok-
en är informativ och intressant och 
jag tror att det skulle vara en bra 
presentbok till vänner som är 
intresserade av retro eller konst. 
Jag vet genast vem jag ska gläd-
ja med mitt exemplar.


