Något forenklåt utdråg ur Lidkoping kommuns
lokålå ordningsforeskrifter
Hundar och katter


Hunds ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som
endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa följande bestämmelser. Det som
sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund, hund i offentlig tjänst samt
certifierade service- och signalhundar under tid dessa utför uppdrag.



Under vistelse på offentlig plats ska hund hållas under tillsyn.
Därvid ska särskilt iakttas att hunden inte skadar park eller plantering
eller på något annat sådant sätt vållar skada.



Hund får inte vistas på följande platser. Det är tillåtet att passera sådan plats på
genomgående gång eller cykelväg under förutsättning att hunden då hålls kopplad.
o Allmänna kommunala badplatser under badsäsong 1 maj-15 september
o Kyrkogårdar och annan allmän begravningsplats



Hundar ska hållas kopplade på gator, torg, cykel- och gångbanor, av kommunen
skyltade motionsspår och idrottsanläggningar, skolgårdar och lekplatser.
Undantag från kopplingstvång gäller i särskilt anordnade, skyltade och inhägnade
hundrastgårdar.
Undantag från kopplingstvånget gäller också i de fall verksamhet bedrivs i
kontrollerade former som vid tävling eller träning där det finns tävlingsledare,
instruktör eller utsedd gruppledare.
Hundägaren eller hundföraren har alltid det yttersta ansvaret för hunden.
Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnat
område.
När en hund eller katt inte hålls kopplad ska den ha ett halsband på sig med ägarens
namn, adress och telefonnummet tydligt och varaktigt angivet. Hunden eller katten får
i stället vara ID-märkt på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren.



Föroreningar efter hundar ska plockas upp på följande offentliga platser:
o Gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som
allmän plats.
o Kvartersmark som är avsedd för hamnverksamhet och är tillgänglig för
allmänheten.
o Andra områden och utrymmen inomhus som används för allmän trafik.
o Offentlig parkering
o Skolgårdar
o Idrottsanläggningar och av kommunen skyltade motionsspår.
o Allmänna kommunala badplatser
o Kyrkogårdar och annan allmän begravningsplats
o Campingplatser

