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Tillstånd för 
verksamhet med hund
(6 kap 4 § djurskyddslagen)
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Tillstånd för verksamhet med hund 
Du kan behöva tillstånd från Länsstyrelsen för din hundverksamhet om 
du vill bedriva hundpromenadverksamhet, hunddagis eller hundpensio
nat, omplaceringsverksamhet, föda upp hundar, sälja eller hyra ut hundar 
eller om du vill ha många hundar. Tillstånd enligt 6 kap 4 § djurskydds
lagen ersätter tidigare tillstånd enligt 16 § i tidigare djurskyddslag.

När ska jag ha tillstånd för verksamhet med djur?
All ekonomisk verksamhet (tidigare benämnd yrkesmässig verksamhet) 
med hästar, sällskapsdjur eller pälsdjur behöver tillstånd. Om din verk
samhet inte är ekonomisk krävs ändå tillstånd om den bedrivs i större 
omfattning. För definition av ekonomisk verksamhet hänvisar vi till 
Skatteverket.

Du behöver tillstånd om du
• håller tio eller fler hundar äldre än tolv månader, till exempel har 

hand om egna eller andras hundar, så som fodertikar 
• föder upp tre eller fler kullar per år, det vill säga en uppfödare eller 

kennel 
• upplåter tre eller fler hundar per år, till exempel draghunds eller 

vakthundsuthyrning 
• säljer hundar från tre eller fler kullar per år från egen uppfödning. 
• säljer tre eller fler hundar per år från annans uppfödning, till exempel 

omplaceringsverksamheter 
• förvarar eller utfodrar fyra eller fler hundar, det vill säga hunddagis, 

hundpromenadverksamhet, hundpensionat samt omplacerings
verksamhet. Omplaceringsverksamheten behöver tillstånd om det 
samtidigt och regelbundet tar emot fyra eller fler hundar i förmed
lingssyfte

• bedriver ekonomisk verksamhet med hundar. 

På Jordbruksverkets sidor om hundar och katter hittar du mer informa
tion om vad som gäller för hundhållning och hundverksamheter. På 
Länsstyrelsens webbplats hittar du mer information om tillstånd för verk
samhet med djur och om vid vilket djurantal som gränserna för verksam
hetstillstånd går för respektive djurslag.
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Vad krävs för att jag ska få tillstånd?
För att få ett tillstånd ska du som person vara lämplig att arbeta med 
verksamheten och de utrymmen som du ska bedriva verksamheten i ska 
uppfylla de djurskyddskrav som finns. Byggnaderna behöver vara färdig
byggda innan du kan få tillstånd.

Kostar det att ansöka om tillstånd?
Handläggningen av ansökan och en kontroll av verksamheten är kost
nadsfri. Du behöver däremot betala om det vid den första kontrollen 
fanns brister som kräver att Länsstyrelsen gör en uppföljande kontroll för 
att se att bristerna har åtgärdats. Du får då betala för restiden, kontrollen 
och den extra kontrollrapport som vi skriver. Kostnaden är 800 kronor per 
timme och det är en avgift som Jordbruksverket har bestämt.

Hur ansöker jag om tillstånd?
Du kan ansöka om tillstånd för din hundverksamhet via vår etjänst och 
du hittar länken till etjänsten på vår webbplats: www.lansstyrelsen.se/
stockholm. 

Om du hellre vill skicka in en pappersansökan får du höra av dig till oss så 
skickar vi en blankett till dig. Ansökan på pappersblankett och eventuella 
kompletteringar till eansökan skickas med vanlig post till: 
Länsstyrelsen i Stockholms län 
Enheten för djurvälfärd och livsmedel 
Box 22067, 104 22 Stockholm. 
Eller med e-post till stockholm@lansstyrelsen.se
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Se till att ansökan är komplett! 
Många av de ansökningar som vi får in saknar uppgifter eller handling
ar som behövs för att vi ska kunna gå vidare med ärendet. En komplett 
ansökan kan hanteras före en ansökan som kommit in tidigare men som 
behöver kompletteras. Därför är det bra om du kontrollerar din ansökan 
extra noga så att alla nödvändiga uppgifter finns med. 

Ansökan ska innehålla
• fullständigt ifylld ansökningsblankett. Glöm inte att fylla i vilken 

typ av verksamhet som du ska bedriva och vilket antal djur som du 
ansöker för. 

• enkel ritning/skiss över djurutrymmen, så som rum, boxar, rastgårdar 
eller andra utrymmen där djur vistas. Ange relevanta mått på ritning
en, exempelvis boxmått, takhöjd med mera. 

• påskrivna intyg av utbildningar, anställningar med mera inom verk
samhetsområdet.

• en beskrivning av din verksamhet, så som dagliga rutiner.

För omplaceringsverksamheter som saknar egen lokal ska särskilda upp
gifter skickas in. Läs mer på www.lansstyrelsen.se/stockholm. 

OBS! 
Kom ihåg att 

bifoga relevanta 
handlingar. 
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Vid behov skickas en begäran 
om komplettering

Komplettering 
kommer in

Kontroll genomförs

Ingen djurskyddsbrist  
noteras vid kontrollen

Djurskyddsbrist noteras
vid kontrollen

Kontrollrapport och under 
rättelse inför beslut skickas

Synpunkter och åtgärdsplan ska 
skickas in

Brister åtgärdas

Återkontroll på plats eller 
bedömning av inskickade 

foton på åtgärder

Vad händer när jag har skickat in min ansökan?
Din ansökan registreras med ett diarienummer och du får ett brev som 
bekräftar att ansökan har kommit in. Om det bedöms att din ansökan 
behöver kompletteras med ytterligare handlingar kommer du få ett till 
brev om begäran av komplettering. Väntetider och handläggningstider 
kan variera beroende på Länsstyrelsens belastning och bemanning. 
Kontakta Länsstyrelsen för aktuella vänte och handläggningstider.

Beslut om tillstånd  
meddelas

Beslut om tillstånd  
meddelas

Vid beviljat tillstånd kan 
verksamheten kan starta!

Vid beviljat tillstånd kan 
verksamheten kan starta!
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Regler för dig som vill starta hunddagis, hundrast-
ning eller hundpensionat
En person som driver ett hunddagis, en hundrastningsverkamhet eller 
ett hundpensionat ska ha utbildning om hundar. 

Utbildningen ska innehålla 
• hundens beteendebehov och etologi
• problemhundar och problemhundägare 
• stress hos hund 
• smittspridning 
• djurskyddslagstiftningen 
• raskunskap 
• enklare hundsjukvård 
• praktik (motsvarande minst fyra veckor heltid).

Vid tillståndsprövningen lägger Länsstyrelsen stor vikt vid att du har god 
praktisk erfarenhet av den typ av verksamhet som du vill starta. Praktiken 
behöver inte vara sammanhängande. Kontrollera gärna att den verksam
het som du praktiserar hos har ett giltigt tillstånd för sin verksamhet med 
djur. Om du har mindre än fyra veckors praktik inom området vill vi att 
du beskriver övriga relevanta erfarenheter och varför du anser att dina 
kunskaper är tillräckliga för att starta verksamheten. 

Lokalen
Vi får många frågor om vad man ska tänka på när man väljer lokal för sitt 
hunddagis eller hundpensionat. 

Det som i första hand avgör om en lokal är lämplig är om det finns 
möjlighet att utrymma djur vid exempelvis en brand, att det finns dags
ljusinsläpp i de utrymmen där hundarna ska hållas, att det finns tillräcklig 
ventilation och att sjukutrymme kan ordnas om någon hund blir sjuk. 
Kontrollera noga att utrymmet räcker för det antal hundar som du har 
tänkt dig. Observera att angivna mått i gällande föreskrifter är minimi
mått. Du får gärna ha större utrymmen än lagen kräver. Det ska även 
finnas utrymmen för foder och foderhantering samt bad och skötsel  
för djuren.
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Tänk också på att elektriska ledningar, belysningsanordningar och annan 
inredning som kan utgöra skaderisk och som djuren kan nå, ska vara 
försedda med lämpliga skydd eller vara utförda så att hundarna inte 
kan skadas. Utrymmena där hundarna hålls ska vara lätta att inspektera, 
rengöra och desinficera.

Omplaceringsverksamheter och jourhem  
med hundar
Omplaceringsverksamheter ska ha tillstånd oavsett om det sker i 
egen lokal eller i olika jourhem. Om det finns jourhem i anslutning till 
verksamheten behöver dessa dessutom ha egna tillstånd för hållande 
från den tionde vuxna hunden. 

När du ansöker om tillstånd för omplaceringsverksamhet gör vi en 
administrativ bedömning av hur väl verksamheten fungerar och om 
du är lämplig att bedriva verksamheten. Vi kan även göra oanmälda 
kontroller i jourhemmen. 

Foto: Mostphotos
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När du ansöker om tillstånd för omplaceringsverksamhet ska följande 
handlingar bifogas ansökan: 
• Stadgar för föreningen. 
• Lista på styrelsen. 
• Lista på jourhemmen. 
• Lista på ansvariga. 
• Beskrivning av journalföring och kopia på exempel på journal.
• Kopia på avtal mellan jourhemmet och föreningen. 
• Villkor för omplaceringen av djuret från föreningen. 
• Kopia på omplaceringsavtal. 
• Verksamhetsbeskrivning (inklusive vilken roll styrelsen har och vilka 

uppgifter som andra personer har, vem flyttar hundar, vem intervjuar 
jourhem och gör hembesök och så vidare). 

• Rutiner för att säkerställa hemmens lämplighet och att djurens 
skötsel överensstämmer med djurskyddslagen. 

• Beskrivning av rutin för kontakt med jourhem. 
• Beskrivning av hur länge en hund vanligen är i jourhem och om det 

finns några tidsbegränsningar. 
• Beskrivning av hur föreningen avgör om en hund är omplacerings

bar med tanke på dess mentala status och hur hundens hälsostatus 
bedöms. 

• Beskrivning av handlingsplan, eller annat sätt att notera en hunds 
individuella utveckling i ett jourhem, och kopia på exempel på 
handlingsplan. 

• Beskrivning av hur föreningen hanterar hundar som inte kan 
omplaceras/som man inte kan hitta något permanent hem till.

• Rutiner angående eventuella avlivningar. 

Fler uppgifter kan begäras in efter granskning av ansökan och beroende 
på hur verksamheten bedrivs.
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Besöks- och vårdhundar
Om du har en ekonomisk verksamhet där du har en besöks eller 
vårdhund behöver du tillstånd för verksamheten. Platserna du besöker 
behöver inte ha något tillstånd för att ta emot er.

Kontroll av verksamheten 
När din ansökan är komplett kommer en djurskyddshandläggare ut 
för att kontrollera djurhållningen. Vid kontroll av din verksamhet utgår 
vi från de djurskyddsbestämmelser som finns och vi använder den 
checklista för hund som Jordbruksverket tagit fram. I checklistan framgår 
vad vi kontrollerar och vilken lagstiftning varje område grundar sig på. 
Om du vill titta på checklistan i förväg så finns den på Jordbruksverkets 
webbplats. 

Vi går igenom skötselrutiner och tittar på boxar, rastgårdar, ventilation, 
brandskydd, djurutrymmen i bostaden och annat som kan vara relevant 
för hundhållningen. Om det är en pågående verksamhet som vill utöka 
eller ändra sin verksamhet tittar vi på hundarna och hur den nuvarande 
verksamheten fungerar. 

Foto: Mostphotos
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Vanliga brister
Nedan listas några av de vanligaste bristerna som vi hittar vid kontroll av 
hundverksamheter.

Personal – det är vanligt att det saknas utbildad och/eller kunnig 
personal på hunddagis och hundpensionat. Den som ska vara ansvarig 
för hunddagiset eller pensionatet behöver ha den utbildning och 
praktik som beskrivs ovan. Det är även vanligt att det är för lite personal, 
observera att det vanligtvis krävs en heltidsanställd per tolv hundar (per 
tio hundar om man är ensam i verksamheten). Under promenaderna vill 
vi att en person ansvarar för högst 10 hundar åt gången.

Brandskydd och utrymning – i hundstallar ska det finnas förutsätt
ningar att rädda djur vid brand. På hunddagis och hundpensionat krävs 
vanligtvis två utrymningsvägar eftersom det ofta handlar om många 
djur som ska utrymmas. Är lokalen i markplan kan större öppningsbara 
fönster räknas som utrymningsväg. 

För att kunna upptäcka och förhindra en brand är det också viktigt 
att ha brandvarnare, brandsläckare och brandfilt i lokalen. Om hund
pensionatet är en separat byggnad och inte ligger i din bostad behöver 
brandvarnaren vara kopplad så att den varnar dig även när du eller din 
personal inte befinner er i pensionatet.

Sjukutrymme – det är vanligt att det saknas ett särskilt utrymme där 
man kan låta en sjuk hund vistas till dess att ägaren kan komma och 
hämta hunden. Detta utrymme ska vara avskilt från de andra hundarna.

Skaderisker och trasiga ytskikt – vanliga skaderisker är oskyddade 
eluttag, elkontakter och elsladdar som hundar kan nå och mellanrum 
i inredningen där hundar kan fastna. Fönster, element och annan 
inredning som kan utgöra skaderisk och som djuren kan nå ska vara 
försedda med lämpliga skydd eller vara utförda så att hundarna inte 
kan skadas. Vi anmärker även på grova ytor med mycket håligheter 
och trasiga eller obehandlade ytskikt som är svåra att rengöra och 
desinficera. Utrymmena där hundarna hålls ska vara lätta att inspektera, 
rengöra och desinficera.
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För små utrymmen – det är vanligt att rastgårdar, rum eller boxar är för 
små för hundarna, alltså att de är mindre än måttkraven i lagstiftningen. 
Det är viktigt att notera att de måttkrav som finns är minimimått, det 
vill säga det minsta utrymmet som lagstiftningen kräver. Mått bestäm
melserna hittar du i föreskrifterna och på Jordbruksverkets webbplats.  
I föreskriften finns en beskrivning av hur du beräknar utrymmet när flera 
hundar finns tillsammans, men om du är osäker på hur du ska göra får du 
gärna kontakta oss så hjälper vi dig.

Ventilation – det är vanligt att det saknas ventilation i djurutrymmena 
eller att ventilationen är bristfällig. Vid kontrollen behöver du kunna 
redogöra för hur ventilationen fungerar, regleras och vilken kapacitet 
den har. Hyr du en lokal kan du höra med din hyresvärd om det har 
genomförts en obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Smittskydd
Hundar kan drabbas av många olika smittsamma sjukdomar som van
ligen orsakas av parasiter, bakterier eller virus. Du kan läsa om vad som 
gäller kring smittskydd för hantering av hundar på Jordbruksverkets 
webbplats. Tänk även på att ägarregistrera din hund. Läser mer om  
ägarregistrering på Svenska kennel klubbens webbplats.

Brottsligt att inte ha tillstånd
Det är ett brott mot djurskyddslagen att inte ha tillstånd för verksamhet 
som kräver att du har det. Länsstyrelsen har en skyldighet att anmäla 
detta till polis eller åklagare. Den som driver en verksamhet utan tillstånd 
riskerar åtal och kan dömas till böter eller fängelse. 

Foto: Marianne R Berlin
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Andra tillstånd
Tänk på att du kan behöva andra typer av tillstånd för din verksamhet. 

Offentlig förevisning – om du vill visa djur för allmänheten kan du 
behöva tillstånd för offentlig förevisning. Detta tillstånd söker du hos 
Länsstyrelsen.

Besöksverksamhet – verksamheter som erbjuder besökarna möjlighet 
till direktkontakt med djur. I djurmiljöer kan det finnas bakterier och 
andra smittämnen som kan ge upphov till sjukdom hos människor. 
Det är viktigt att informera besökare om hur risken för överföring av 
eventuella smittor mellan djur och människor kan minskas. Det finns 
särskilda hygienregler för besöksverksamhet. Om din verksamhet 
klassas som besöksverksamhet ska du skicka in en anmälan om detta 
till Länsstyrelsen. Blankett och information finns på Jordbruksverkets 
webbplats. 

Transportörstillstånd – vid transport av djur kan du behöva transpor
törstillstånd och transporten ska vara godkänd. Länsstyrelsen genomför 
besiktningen av transporten eller behållaren. Besiktningsintyget skickar 
du sedan med din ansökan om transportörstillstånd till Jordbruksverket. 

Tävlingsveterinär – vid tävling med djur kan du behöva ha en godkänd 
tävlingsveterinär. Ansökan görs till Länsstyrelsen.

Djur i undervisning – om du håller djur i avsikt att använda dem i 
undervisning kan du behöva förpröva utrymmena.

Tillstånd från andra myndigheter – du kan också behöva tillstånd från 
andra myndigheter. 


