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Katter som springer löst 
Katter kan ställa till problem genom till exempel förorenade 

sandlådor och rabatter, nedkissade utemöbler eller att de hoppar 

upp i barnvagnar. En del katter tar sig in i bostäder eller stör 

nattsömnen med slagsmål och jamanden. Om vi hjälps åt kan vi 

göra våra bostadsområden trevliga för både oss, våra grannar 

och för katterna. 

Här följer några råd för att minska risken att din katt stör dina grannar: 

• Prata med dina grannar om du har en utekatt. Fråga dem om din katt

upplevs som ett problem och framför allt att du gärna vill veta om din katt

stör dem.

• Ha en kattlåda och lär katten att göra sina behov i lådan, även om katten

vistas ute.

• Kastrera/sterilisera katten om den inte ska användas till avel. Kastrerade

och steriliserade katter har inte samma behov av att markera sitt revir och

det minskar risken för slagsmål, löpvrål och oönskade kattungar.



Vad kan jag tänka på som granne som störs av katter? 
Katter får röra sig fritt utomhus. Domstol* har fastslagit att katter som vistas eller gör 

sina behov på annans tomt normalt inte utgör en olägenhet. Det gäller även katter som 

tar sig in i bostäder genom öppna dörrar eller fönster. Generellt är det därför mycket 

sällan kommunen kan göra något när det gäller sådana störningar från katter. 

Om du upplever att en katt stör dig på din tomt eller i din bostad är du själv ansvarig för 

att freda dig. Det kan du göra genom att till exempel stänga dörrar och fönster och 

försöka jaga bort katten från tomten. Prata också med djurägaren om du vet vem det är. 

Det vet ofta inte om att deras djur stör någon annan. 

Observera att det inte är tillåtet att lägga ut gift eller skada katten. Kom ihåg att du 

aldrig får skada någon annans katt, även om den vistas eller förorenar på din tomt! 

Frågor 

Kontakta gärna miljö- och hälsoskyddsnämnden för mer information. 

Telefon: 0470-410 00 (Växjö kommuns kontaktcenter)  

E-post: miljo-halsoskyddsnamnden@vaxjo.se

*Tingsrätten i Stockholm, dom 2001-12-20 mål M 398-00.
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