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Länsstyrelsen i Norrbottens län föreskriver följande med stöd
av 11 § förordningen (2007:1240) om tillsyn över hundar.
Syfte
1 § Denna författning innehåller föreskrifter om utredning efter ett omhändertagande av en
hund.
Utredningen
2 § En sådan utredning som sägs i 12 och 18 §§ lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar
och katter ska innefatta en besiktning och en veterinärundersökning.
Besiktning
3 § En besiktning ska genomföras i syfte att göra en bedömning av hundens fysiska och
mentala status och hundägarens eller innehavarens förmåga och vilja att utöva tillsyn över
och sköta hunden.
4 § Besiktningen ska genomföras av en besiktningsman som förordnats av
Polismyndigheten.
Bestämmelser om besiktningsman finns i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
(FAP 214-1) om Polisens hundverksamhet.
5 § Vid bedömningen av hundens mentala status ska Polismyndigheten göra en prövning
av hundens grad av aggressivitet, tillgänglighet, kamp- och jaktintresse, rädsla, relation till
ägaren, fostran, sociala anpassning, felbeteenden, uppträdande under tiden som den varit
omhändertagen och övriga omständigheter av betydelse.
Besiktningen ska om möjligt genomföras på ett sätt som återskapar den händelse som låg
till grund för omhändertagandet.
6 § Om länsstyrelsen bedömer det som lämpligt och det behövs för att fastställa hundens
relation till ägaren, fostran och sociala anpassning samt hundägarens eller innehavarens
förmåga och vilja att utöva tillsyn över hunden, ska hundägaren eller innehavaren ges
tillfälle att medverka vid besiktningen.

Undantag från besiktning
7 § Om det finns särskilda skäl och besiktningsmannen bedömer att det ändå finns ett
tillräckligt säkert underlag för att avge ett yttrande eller förslag till åtgärd i ärendet,
behöver ett visst besiktningsmoment inte genomföras.
8 § När en hund är så aggressiv och farlig att det inte går att påbörja eller slutföra en
besiktning utan uppenbar risk för skador på person behöver ett visst besiktningsmoment
eller hela besiktningen inte genomföras. Detsamma ska gälla då det bedöms finnas en
allvarlig risk för hundens hälsa om besiktningen genomförs.
Besiktningsmannen avgör om en besiktning inte kan påbörjas eller om en påbörjad
besiktning ska avbrytas. Skälen för beslutet ska dokumenteras.
Veterinärundersökning
9 § En veterinärundersökning ska alltid göras för att utesluta att det finns en fysisk orsak
till hundens aggressiva beteende eller att hunden lider av en allvarlig sjukdom som t.ex.
rabies. Undersökningen ska dokumenteras.
Undantag från veterinärundersökning
10 § När en hund är så aggressiv och farlig att det inte går att påbörja eller slutföra en
veterinärundersökning utan uppenbar risk för skador på person behöver delar av eller hela
undersökningen inte genomföras. Detsamma ska gälla då det bedöms finnas en allvarlig
risk för hundens hälsa om undersökningen genomförs.
Veterinären avgör om en undersökning inte kan påbörjas eller om en påbörjad
undersökning ska avbrytas. Skälen för beslutet ska dokumenteras.
Undantag
11 § Länsstyrelsen i Norrbottens län får, om det finns särskilda skäl, medge undantag från
dessa föreskrifter.
Denna författning träder ikraft den 18 juni 2018.
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