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Sammanfattning
Riktlinjernas syfte är att ange möjliga platser för hundrastgårdar. Det innebär inte
att det per automatik kommer att anläggas en hundrastgård på platsen.
Åtvidabergs kommun har i nuläget inte ekonomiska möjlighet varken att anlägga
och eller att ansvara för driften av hundrastgårdar. Genom att anvisa möjliga
platser ges dock föreningar möjlighet att vid intresse själva uppföra och driva
hundrastgårdar enligt nedan angivna förutsättningar.
För att underlätta anläggning av hundrastgård kommer Åtvidabergs kommun att
upplåta mark som ska användas som hundrastgård.
Syftet med riktlinjerna är också att utöka hundägarens möjligheter att låta sin
hund springa lös på vissa utpekade områden, så kallade hundrastplatser, under
hela året.

Inledning
Det finns ett intresse för hundrastgårdar i Åtvidabergs kommun vilket bland annat
har visats sig genom ett antal inkomna medborgarförslag och önskemål om
hundrastgårdar. Med anledning av intresset har samhällsbyggnadsförvaltningen
tagit fram riktlinjer för hundrastgårdar i Åtvidabergs kommun.
Hundrastgård
En hundrastgård är ett mindre inhägnat och uppskyltat rastområde för hundar.
Området är ett gräs- eller grusområde där hundar kan släppas lösa.
Hundrastplats
En hundrastplats är ett friare rastområde som inte är inhägnat. På detta område får
hunden springa lös förutsatt att hundägaren har uppsikt över sin hund och att
hunden kommer när ägaren kallar på den. Det är alltid hundägaren som är
ansvarig för den skada som hunden kan orsaka.

Riktlinjer
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Åtvidabergs kommun har utifrån nuvarande behov anvisat platser i Åtvidabergs
tätort och Grebo tätort som är lämpliga för uppförande av hundrastgård, se
kartbilaga 1 för Åtvidaberg och kartbilaga 2 för Grebo. Behovet i övriga orter ses
i dagsläget som begränsat. Vid behov kan lämpliga platser för hundrastgårdar
utredas även för övriga tätorter.
Anvisade platser för hundrastplats
Åtvidabergs kommun anvisar områden för användning som hundrastplats i
Åtvidabergs tätort och Grebo tätort, se kartbilaga 1 för Åtvidaberg och kartbilaga
2 för Grebo.
Uppförande av en hundrastgård
Förutsättningen för uppförandet av en hundrastgård är att den uppförs och sköts
av en förening. Föreningen ansöker om erforderliga tillstånd:
- Ansökan till samhällsbyggnadsförvaltningen om uppförande av hundrastgård
-Ansökan om bygglov till byggkontoret
Förutsättningar för uppförande av hundrastgård är:

-Minsta mått för en hundrastgård är 500 m2.
-Staketet runt hundrastgården bör vara minst 1 meter högt och ha två
separata entréer.
-Det ska finnas en sittbänk i eller i anslutning till hundrastgården.
Ansvar för uppförande och underhåll samt drift/skötsel
Kostnaden för uppförande, skötsel och underhåll av hundrastgården åligger
föreningen.
Inom hundrastgården ska ordningsregler gälla som minst ska innehålla de punkter
som finns angivna i bilaga 4. Ordningsreglerna ska på ett tydligt sätt anslås vid
anläggningen.
Kommunens ansvar
Kommunen anvisar lämplig placering för hundrastgård samt upplåter
kostnadsfritt marken genom ett upplåtelse avtal med ansvarig förening förutsatt
att anläggningen är tillgänglig för allmänheten. Kommunen ansvarar för och
sätter upp en hundlatrinkorg i anslutning till anläggningen.
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Hundägarens ansvar
Att tänka på för dig som hundägare:
Hundägare som vistas med sin hund ute i naturen ska ha extra uppsikt över sin
hund perioden 1 mars till 15 september så att hunden inte stör vilda djur som har
ungar.
Hundar ska vara kopplade utom på de hundrastplatser som kommunen anvisat.
Tikar som löper ska vara kopplade när de befinner sig utanför inhägnade
områden.
Hundar får inte vistas på kommunens allmänna badplatser eller inom vissa
områden. Läs mer om detta och vad som gäller för hundar i de lokala
ordningsföreskrifterna som finns på kommunens hemsida.
Hundägaren ska alltid se till att den egna hunden inte orsakar skada eller obehag
för andra.

Åtvidabergs kommun
Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 · Postadress: Box 206, 597 25 Åtvidaberg · Tel: 0120-830 00 · Fax: 0120-352 29 · E-post kommun@atvidaberg.se
www.atvidaberg.se

