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Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 8 och 12 §§ förordningen (2007:1240) om tillsyn över hundar, samt efter samråd med Ekonomistyrningsverket, följande. 

Inledande bestämmelse

1 §  Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till 

lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, och

förordningen (2007:1240) om tillsyn över hundar.

Registrering

2 §  En anmälan om registrering enligt 4 § förordningen (2007:1240) om tillsyn över hundar ska göras till Jordbruksverket.[footnoteRef:1] [1:  Information om anmälan om registrering finns på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se.] 


3 §  Om de uppgifter som har anmälts enligt 4 § förordningen (2007:1240) om tillsyn över hundar förändras på ett sådant sätt att de inte längre är fullständiga eller riktiga ska hund- eller kattägaren anmäla förändringen till Jordbruksverket. Detsamma gäller om hunden eller katten inte längre stadigvarande finns i Sverige.[footnoteRef:2]  [2:  Information om anmälan om ändrade förhållanden finns på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se.] 


4 §  En anmälan om ägarbyte enligt 5 § första stycket förordningen (2007:1240) om tillsyn över hundar ska göras till Jordbruksverket. I samband med anmälan ska också den tidigare ägarens namn och personnummer anges.[footnoteRef:3]  [3:  Information om anmälan om ägarbyte finns på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se.] 


5 §  En anmälan om att hunden eller katten har dött enligt 5 § andra stycket förordningen (2007:1240) om tillsyn över hundar ska göras till Jordbruksverket.[footnoteRef:4] [4:  Information om anmälan om att hunden eller katten har dött finns på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se.] 


6 §  En anmälan enligt 2–5 §§ ska undertecknas av hund- eller kattägaren antingen genom egenhändig namnteckning om anmälan görs på pappersblankett eller genom användande av e-legitimation om anmälan görs via Jordbruksverkets e-tjänst. 







Avgifter

7 §  När en hund eller katt anmäls för registrering enligt 4 § förordningen (2007:1240) om tillsyn över hundar för första gången ska hund- eller kattägaren betala en avgift till Jordbruksverket enligt följande:

1. XX kronor om anmälan görs på pappersblankett och betalas med faktura.

XX kronor om anmälan och betalning görs elektroniskt via Jordbruksverkets e-tjänst.

8 § När ett ägarbyte anmäls till registret enligt 5 § första stycket förordningen (2007:1240) om tillsyn över hundar ska den nya hund- eller kattägaren betala en avgift till Jordbruksverket enligt följande: 

1. XX kronor om anmälan görs på pappersblankett och betalas med faktura.

1. XX kronor om anmälan och betalning görs elektroniskt via Jordbruksverkets e-tjänst.





Denna författning träder i kraft, i fråga om 8 § 2, när funktionen för ägarbyte finns tillgänglig i e-tjänsten, dock senast den 1 maj 2023, och i övrigt den 1 januari 2023. Genom författningen upphävs Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:41) om märkning och registrering av hundar. 
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Konsekvensutredning förslag till nya föreskrifter om  registrering av hundar och katter

A. Allmänt

Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

Genom lagen (2000:537) om märkning och registrering av hundar infördes ett krav på märkning och registrering hundar. Det är ägaren som ska märka och registrera sin hund, märkningen ska vara bestående och kraven gäller hundar som stadigvarande finns i Sverige. Registreringskravet för hund hade enligt förarbetena till lagen främst sin grund i att avhjälpa de problem som hade uppstått på grund av bristande ägaransvar och särskilt på grund av farliga och aggressiva hundar, men man såg även att ett registreringskrav skulle underlätta myndigheters arbete med djurskyddstillsyn m.m. Registreringskravet skulle underlätta för myndigheterna, men även andra, att fastställa vem som var ägare till en viss hund. 

I mars 2017 lämnade regeringen sin proposition om ny djurskyddslag till riksdagen (prop. 2017/18:147). I propositionen konstaterade regeringen att det finns stora problem som är förknippade med övergivna och förvildade katter. Regeringen framförde också att märkning och registrering kan vara ett sätt att underlätta för de inblandade myndigheterna att skilja ägda katter från övergivna och förvildade katter och att det kan öka skyddet för dessa katter. Efter ytterligare utredning på området har det nu införts bestämmelser om märkning och registrering av både hundar och katter som stadigvarande finns i landet. Bestämmelserna finns i en ny lag som börjar gälla från den 1 januari 2023. Närmare bestämmelser om märkning och registrering kommer att finnas i regeringens förordning och Jordbruksverkets föreskrifter.

Från och med den 1 januari 2023 ska både hundar och katter registreras i Jordbruksverkets register. Registreringen av hundar kommer under 2023 göras i det tidigare registret men planen är att under 2024 föra över hundarna till det register som nu tas fram för katter.

Jordbruksverkets nya föreskrifter om registrering av hundar och katter innehåller bestämmelser om hur en registrering av hundar och katter ska göras. I lag och förordning finns bestämmelser om när och hur en hund- eller kattägare ska låta märka och registrera sitt djur. Jordbruksverkets föreskrifter innehåller bestämmelser om att anmälan om registrering ska göras till Jordbruksverket samt vilken avgift som ska betalas i samband med registreringen. 

Märkning

Enligt de nya bestämmelserna i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter ska den som äger en hund eller en katt låta märka sitt djur så att det kan identifieras. Märkningen ska vara bestående. Enligt den tillhörande förordningen anges att godtagbar märkning av djuren är antingen mikrochip eller tatuering. 

I de nu gällande föreskrifterna på området – Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:41) om märkning och registrering av hundar – anges att om en hundägare låter märka sin hund genom tatuering ska tatueringen göras i ett av hundens öron. Efter utredning och överväganden internt har Jordbruksverket kommit fram till att bestämmelsen om att tatuering ska göras i örat inte längre behöver finnas kvar i föreskrifterna. Märkning av hundar och katter sker idag övervägande med mikrochip. Tatuering som märkningsmetod förekommer fortfarande i vissa fall, oftast på jakthundar, och i dessa fall ter det sig lämpligast och enklast att tatuera i djurets öra. Tatueringen utförs med tång som är mest lämplig att använda i djurets öra och dess placering gör att den är lätt att se. Jordbruksverket ser flera fördelar med att tatuering även fortsättningsvis görs i djurens öron, men kommer inte längre att ha kvar någon uttrycklig regel om tatueringens placering. 

Registrering 

En anmälan om registrering ska bland annat innehålla uppgifter om hund- eller kattägaren men också uppgifter om hundens eller kattens identitet och märkning. Begreppet identitet kan omfatta flera uppgifter. Jordbruksverket kommer vid anmälan om registrering samt anmälan vid ägarbyte att samla in ett antal uppgifter som bedöms ingå i hundens eller kattens identitet. Det kan till exempel vara djurets tilltalsnamn, ras, färg, särskilda kännetecken och födelsedatum.

Utöver de uppgifter som anges i förordningen innebär detta förslag att ytterligare några uppgifter ska lämnas i samband med registrering. Det handlar om sådana uppgifter som har omedelbar betydelse för handläggningen av registerärendet samt för att Jordbruksverket ska kunna hålla en god registervård:

• Uppgift om när djuret inte längre finns stadigvarande i Sverige
Syftet med att begära in den här uppgiften är för att kunna avgöra om djuret ska tas bort ur registret. Registret är till för att ha koll på de hundar och katter som finns i landet. 

• Tidigare ägares namn och personnummer
Uppgifterna ska användas för att identifiera vilket djur i registret som ska byta ägare. Det är i första hand chipnumret som identifierar vilket djur som en anmälan om ägarbyte avser, men chipnumret kan anges felaktigt eller så finns det flera fungerande chip i djuret med olika nummer. Det händer att det anges ett annat nummer än det som användes av den tidigare ägaren. Den tidigare ägarens personnummer används idag i hundregistret som en extra kontrollpunkt i och med att uppgifter om djurets identitet i form av namn, färg eller ras kan anges på flera olika sätt. Genom den tidigare ägarens personnummer underlättas hanteringen och därmed kan en säker och korrekt registrering genomföras. 

• Krav på underskrift
Det ankommer på ägaren till hunden eller katten att göra registreringen av djuret i Jordbruksverkets register. Vid nyregistrering, ändring av uppgifter i registret inklusive ägarbyte införs krav på underskrift. Vid ett ägarbyte är det den nya ägarens uppgifter som ska anges i samband med en anmälan om registrering. Jordbruksverket bedömer att ett krav på underskrift har betydelse för handläggningen av registerärendet eftersom det behöver kunna säkerställas att det är rätt person som tar på sig ansvaret för djuret. Ägaren kommer att kunna välja att antingen göra en anmälan via pappersblankett eller via Jordbruksverkets e-tjänst. När anmälan görs på pappersblankett är kravet egenhändig namnteckning, när anmälan görs via e-tjänsten är kravet användande av e-legitimation.

Avgift för registrering

Kostnaderna för att skapa, vidareutveckla och förvalta ett register över hundar och katter kan finansieras på två sätt, antingen genom anslag via regleringsbrevet eller genom bemyndigande att ta ut avgifter. När det gäller hund- och kattregistret har Jordbruksverket bemyndigats att föreskriva om avgiftsuttag för djurägarens registrering. 

Avgiften ska beräknas så att de helt täcker verksamhetens kostnader, dvs. enligt principen om full kostnadstäckning. Detta följer av 5 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191). Föreskriftsförslaget anger att en avgift tas ut när en ny hund eller katt registreras hos Jordbruksverket samt när djuret får en ny ägare. I och med att ansvaret för registreringen ligger på djurägaren är det också ägaren som ska betala avgiften. Vid ägarbyte är det den nya ägaren som ska registrera och betala avgiften. 

I avgiftsbeloppet ingår Jordbruksverkets kostnader för att skapa och vidareutveckla hund- och kattregistret men också kostnader för den manuella hantering som uppkommer i samband med nyregistreringar och ägarbyten. 

Kostnaden blir lägre för Jordbruksverket om en anmälan görs via e-tjänsten och när avgiften betalas direkt än när en anmälan görs via pappersblankett och avgiften betalas med faktura. Som ett led i detta föreslås att det ska vara en skillnad i avgiftens storlek om anmälan görs via pappersblankett eller elektroniskt. Avgiften ska stå i relation till den lägre administrationskostnad som uppstår vid den digitala hanteringen av anmälningarna om registrering. Differentierade avgifter innebär att avgifterna belastar de som orsakar högre kostnader och kan vara ett incitament till en minskning av användningen av pappersblanketter och betalning genom faktura.

Anmälan om registrering via Jordbruksverkets e-tjänst är under uppbyggnad och redan nu kan det konstateras att möjligheten att göra en anmälan om ägarbyte via e-tjänsten och därtill betala avgiften direkt vid registreringen kommer vara klar senast den 1 maj 2023. Möjligheten att anmäla och registrera ägarbyten digitalt är en service som Jordbruksverket kommer att kunna erbjuda. Innan den elektroniska lösningen är på plats ska därför ägarbyten göras via pappersblankett och betalas med faktura. 

Avgifterna för registrering i hundregistret finns redan angivna i de nu gällande föreskrifterna. De nya avgifterna för registrering i hund- och kattregistret beräknas ligga på ungefär samma nivå som för registrering i hundregistret i de nu gällande föreskrifterna. Avgifterna fört ägarbyte beräknas också hamna på samma nivå eftersom arbetsinsatsen som krävs för registrering av ägarbytet  bedöms vara likvärdig nyregistreringen.

Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekter det blir om någon reglering inte kommer till stånd

Jordbruksverket har ålagts av riksdag och regering att tillhandahålla ett centralt register över hundar och katter och deras ägare. De uppgifter som Jordbruksverket begär in utöver de som redan framgår av lag och förordning bedöms ha omedelbar betydelse för handläggningen av registreringsärendet. De uppgifter som Jordbruksverket begär in utöver de som redan framgår av lag och förordning är ägarens underskrift samt tidigare ägares namn och personnummer. Därutöver ska ägaren till djuret också anmäla förändrade förhållanden samt om djuret inte längre stadigvarande finns i Sverige. Samtliga dessa uppgifter behövs för att upprätthålla ett korrekt och uppdaterat register. Kvaliteten på registret skulle avsevärt försämras om registret innehöll felaktiga uppgifter om både ägare och djur. Utan krav på underskrift finns risk för att ägaransvaret registreras på någon som inte vill ha ansvar för djuret. Utan uppgifter om den tidigare ägarens namn och personnummer finns risk för att fel djur byter ägare. Uppgifterna om den tidigare ägaren underlättar för Jordbruksverket att enkelt byta ut den tidigare ägarens uppgifter mot den nya ägarens. Felaktiga ägaruppgifter i registret leder till att fel person kontaktas om djuret springer bort, eller att djuret betraktas som herrelöst i de fall någon ägare till djuret inte går att hitta i registret. I och med att registreringskravet endast rör djur som stadigvarande finns i landet behöver Jordbruksverket få in uppgifter när djuret lämnat landet på samma sätt som det finns ett krav på att det ska anmälas till registret att djuret har dött. Utan krav på anmälan när djuret inte längre finns stadigvarande i landet skulle medföra att registret belastades med uppgifter som egentligen inte borde finnas där överhuvudtaget. De uppgifter som Jordbruksverket kräver in genom de föreslagna uppgifterna behövs således för att verket ska kunna upprätthålla en god registervård. Jordbruksverket ser därför ingen alternativ lösning än lagstiftning för att få in de uppgifter som behövs för att hålla ett korrekt och uppdaterat register.

Uppgifter om vilka som berörs av regleringen

De som berörs av den föreslagna regleringen är alla personer som äger hundar och katter som mer stadigvarande finns i Sverige. I förarbetena till bestämmelserna om märkning och registrering av hund (prop. 2006/07:126, s. 64) anges att hundar som tillfälligtvis vistas här, till exempel för utställnings- eller tävlingsändamål, undantas från kravet på märkning och registrering. Samma sak kommer att gälla för katter. Som utgångspunkt är det hund- eller kattägaren eller den som handhar hunden eller katten att vid tveksamhet i detta avseende visa att hunden eller katten endast tillfälligtvis vistas i landet.

Ansvaret att märka och registrera sin hund eller katt ligger på ägaren av djuret, oavsett om ägaren är en fysisk eller juridisk person. Undantagna från registreringskravet är dock ansvariga myndigheter i samband med omhändertaganden av djur enligt djurskyddslagstiftningen eller tillsynslagen. Ansvariga myndigheters omhändertaganden av djur innebär i och för sig att staten formellt kan bli ägare till ett djur, men detta är en konsekvens av myndigheternas arbetsuppgifter och avser bara en övergångsperiod. 

När det gäller ägarskapet till en hund är det oftast inte så svårt att avgöra vem som äger djuret och som därmed träffas av lagens krav. Det är vanligen den som har köpt hunden, det vill säga en person som i juridisk mening äger djuret. När det gäller katter är det inte alltid lika självklart att det finns någon som betraktar sig som ägare till den. Katten har kanske själv valt att flytta in på en gård och så småningom kommit att betraktas som hemmahörande där. Det är inte möjligt att här diskutera olika civilrättsligt giltiga sätt på vilket ägarskap kan uppkomma. Frågan om vem som är ägare till en katt eller snarare har vissa rättigheter och skyldigheter beträffande en katt besvaras i ett enskilt fall först till exempel när en myndighet kräver att en skyldighet ska fullgöras eller när någon ytterligare person gör anspråk på att äga katten. I förarbetena till den nya regleringen om märkning och registrering av katter (prop. 2021/22:49, s.18 f) anges bland annat följande om vem som ska anses vara kattägare:

När det gäller katter är det inte alltid självklart att det finns någon som betraktar sig som ägare. Ofta finns det dock någon som har tagit på sig det ansvar för en katt som en djurhållare har enligt djurskyddslagen, dvs. ser till katten och sköter den, ger den mat och vatten och tar den till veterinär i samband med skada eller sjukdom. Om en katt utan en eventuell ägares initiativ har flyttat in på t.ex. en gård bör en anmälan göras till Polismyndigheten enligt hittegodslagen (prop. 2017/18:147 s. 62). Om kattens ägare inte blir känd under den tid som anges i 4 § hittegodslagen kan katten tillfalla den som hittat djuret, om upphittaren vill det. Upphittaren blir då skyldig att märka och registrera katten.

Det nu sagda innebär att även katter som finns på större gårdar/lantbruksföretag – ladugårdskatter eller stallkatter – också omfattas av registreringskravet. Ansvaret för registreringen av dessa katter ligger på den person som mot bakgrund av det ovanstående är att se som ägare till djuret/djuren. I och med att skötsel av katter vanligtvis inte ingår i ett lantbruksföretags djurhållning som sådan, torde ansvaret för märkning och registrering ligga på den person som bor på gården så länge han eller hon inte aktivt har vidtagit åtgärder för att få djuren omhändertagna i enlighet med det som anges ovan.

Det är svårt att uppskatta hur många katter och kattägare det finns i Sverige eftersom det i dagsläget inte finns något heltäckande register. Jordbruksverket uppskattar att det finns ca 1,5 miljoner katter i Sverige. I dagsläget finns det ca 1,1 miljon hundar registrerade i hundregistret. I hundregistret registreras – i likhet med det kommande kattregistret – uppgifter om djuret och dess ägare och en avgift tas ut för registreringen. Nytt för hundarna och dess ägare är att en avgift kommer att tas ut även i samband med ägarbyten.

Såväl fysiska som juridiska personer omfattas av kravet att märka och registrera sina hundar och katter. Bland de juridiska personerna som berörs av regleringen är till exempel djurhem, verksamheter som föder upp hundar och katter i kommersiellt syfte och Polismyndigheten när det gäller hundar som används som polishundar.

Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar sig på

Bemyndiganden för Jordbruksverket att föreskriva om registrering av hundar finns i 8 § i förordningen (2007:1240) om tillsyn över hundar. Bemyndigande för Jordbruksverket att föreskriva om avgift i samband med anmälan om registrering finns i 12 § i samma förordning. Regeringskansliet genomför parallellt med dessa föreskrifters framtagande ändringar i nämnda förordning för att ge Jordbruksverket bemyndigande att kunna föreskriva om registrering och avgift i samband med registreringen även för katter.

Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda reglerings-alternativen

De föreslagna föreskrifterna får kostnadsmässiga konsekvenser för varje person – såväl fysisk som juridisk – som registrerar sin hund eller katt i Jordbruksverkets register. Även den som registrerar ett ägarbyte – den nya ägaren till djuret – berörs i och med att det föreslås utgå en avgift även för dessa registreringar. Ytterligare kostnader kan tillkomma i samband med anmälan om registrering, till exempel nedlagd arbetstid för registrering och hantering av betalning, men dessa kostnader bedöms vara försumbara.

Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Jordbruksverkets föreskriftsförslag innehåller bestämmelser som bedöms vara nödvändiga för att Jordbruksverket ska kunna föra och upprätthålla ett för landet centralt ägarregister över landets hundar och katter. Bestämmelserna ska säkerställa att uppgifterna i registret är korrekta och uppdaterade. Föreskrifterna bygger på bestämmelser om märkning och registrering av hundar i lagen och förordningen om tillsyn över hundar och katter. 

Kraven på märkning och registrering av hundar och katter enligt lagen och förordningen om tillsyn över hundar och katter gäller endast hundar och katter som stadigvarande finns i Sverige. Inom EU-rätten finns i dagsläget inget registreringskrav avseende hundar och katter, men däremot finns krav på att djuren ska vara märkta när de flyttas inom unionen och när de flyttas från ett tredjeland till unionen.[footnoteRef:1] Det nationella kravet om märkning och registrering av hundar och katter som endast finns stadigvarande i landet går därför utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Regleringen bedöms dock inte medföra strängare krav än vad som bedöms lämpligt och nödvändigt för att uppnå syftet att kunna knyta lösspringande djur till deras ägare samt underlätta för de inblandade myndigheterna att skilja främst ägda katter från övergivna och förvildade katter. Bestämmelserna påverkar vare sig användningen eller saluföringen av djuren och inte heller deras förflyttning inom landet. Bestämmelserna påverkar inte heller en förflyttning av djuren utomlands på annat sätt än att ägaren ska avregistrera djuret när det inte längre stadigvarande finns i Sverige.  [1:  Se Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 av den 12 juni 2013 om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om upp-hävande av förordning (EG) nr 998/2003.] 


Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser

Föreskrifterna beräknas träda i kraft samtidigt som den överordnade lagen och förordningen om tillsyn över hundar och katter, dvs. den 1 januari 2023. 

Jordbruksverket kommer att informera om den nya regleringen och om hund- och kattregistret på verkets webbplats samt ge information i samband med direkt kontakt med kunder. Särskild information om när och hur en anmälan till kattregistret ska göras kommer att lämnas såväl innan som efter driftsättning så att så många som möjligt ska kunna förbereda sig inför registreringen.

B. Kommuner och regioner

Markera med X:

☒ Regleringen bedöms inte få effekter för kommuner eller regioner. Konsekvensutredningen innehåller därför inte någon beskrivning av punkten i avsnitt B.

☐ Regleringen bedöms få effekter för kommuner eller regioner. Konsekvensutredningen innehåller därför en beskrivning av punkten i avsnitt B.

1. Beskrivning av effekter för kommuner eller regioner

Klicka eller tryck här för att ange text.

C. Företag

Med företag avses här en juridisk eller en fysisk person som bedriver näringsverksamhet, det vill säga försäljning av varor och/eller tjänster yrkesmässigt och självständigt. Att yrkesmässigt bedriva näringsverksamhet bör tolkas brett.

Markera med X:

☒ Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför inte någon beskrivning av punkterna i avsnitt C.

De näringsidkare som Jordbruksverket har identifierat och som kan behöva registrera sig som ägare i registret är de djurhem som tar hand om hundar och katter samt näringsidkare som föder upp hundar och katter kommersiellt. Jordbruksverket bedömer att regleringen inte kommer att ge effekter av betydelse för deras arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. 



☐ Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför en beskrivning av punkterna i avsnitt C.

1. Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är verksamma i samt storleken på företagen

Klicka eller tryck här för att ange text.

1. Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader.

Klicka eller tryck här för att ange text.

1. Beskrivning av vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen

Klicka eller tryck här för att ange text.

1. Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka konkurrensförhållandena för företagen

Klicka eller tryck här för att ange text.

1. Beskrivning av hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka företagen

Klicka eller tryck här för att ange text.

1. Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning

Klicka eller tryck här för att ange text.

D. Samråd

1. Beskrivning av ett eventuellt tidigt samråd

Tidiga samråd i samband med framtagandet av föreskrifterna har inte bedömts vara aktuellt.

E. Kontaktperson

1. Ange vem som kan kontaktas vid eventuella frågor

Jennie Ernstad och Milan Mirosavljevic

Smittbekämpningsenheten på Djuravdelningen

identifieringregistrering@jordbruksverket.se
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Särskild konsekvensanalys - administrativa bördor för företagen

Föreskriftens namn: Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2022:XX) om registrering av hundar och katterI tabellen nedan ska du ange de nya eller ändrade paragrafer i föreskriften/allmänna rådet som innehåller administrativa bördor för företagen och göra en bedömning av den samlade kostnaden för respektive börda. Endast en börda ska anges per rad. Du ska bifoga den ifyllda tabellen till konsekvensutredningen.



		Ange paragraf med ny eller ändrad administrativ börda

		Ange typ av administrativ börda

		Ange den legala grunden för den administrativa bördan (ange författning, direktiv eller beslut samt tillämplig artikel/paragraf)

		1. Ange om den legala grunden för den administrativa bördan innehåller ett tolkningsutrymme som medger alternativa lösningar och om så är fallet på vilket sätt.

2. Ange också om den administrativa bördan går utöver vad den legala grunden kräver.

		Ange typ av företag som berörs av den administrativa bördan

		Ange bedömd tidsåtgång för den administrativa bördan per företag och år

		Ange hur många företag som berörs av den administrativa bördan 

		Ange den samlade kostnaden för den administrativa bördan för företagen per år 



		

		

		

		

		

		

		

		Föreskriften medför inte nya eller ändrade administrativa bördor för de berörda företagen. Eventuella administrativa bördor är försumbara.



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		







		Summa administrativ kostnad per år

		0





Samlad kostnad för upphävda administrativa bördor

Ange samlad kostnad för administrativa bördor som upphävs 
på grund av föreskriften eller det allmänna rådet.	0 kronor

Jämfört med tidigare uppgifter kommer den administrativa bördan att

☐	Minska med ange antal kronor per år

☒	Vara oförändrad

☐	Öka med ange antal kronor per år

Du kan läsa mer om administrativa bördor i Hjälpreda – Administrativa bördan för företagen. Du hittar den på Magasinet/Regler & Vägledning/Vägledning i juridiska frågor.
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Jordbruksverket | 551 82 Jönköping | 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se

Datum

2022-10-03


Diarienummer

5.2.16-12415/2022





Djuravdelningen


Enligt sändlista







Förslag till nya föreskrifter om registrering av hundar och katter

Ni får härmed möjlighet att lämna synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter om registrering av hundar och katter. Mer information om bakgrund till föreskriftsförslaget finns i konsekvensutredningen.

Remissen består av:

föreskriftsförslag

konsekvensutredning

särskild konsekvensanalys

Vi behöver era synpunkter på förslaget senast den 21 oktober 2022. Skicka ert svar per e-post till jordbruksverket@jordbruksverket.se. För att underlätta vårt arbete önskar vi ha ert svar i elektronisk form. 

Ange ”Diarienummer 5.2.16-12415/2022” i rubrikraden i ditt e-postsvar.

Kontaktperson:

Jennie Ernstad och Milan Mirosavljevic, identifieringregistrering@jordbruksverket.se, tfn: 036-15 50 00 

Föreskriftsförslaget finns även på Jordbruksverkets webbplats (www.jordbruksverket.se) 

Med vänlig hälsning

Jennie Ernstad




Sändlista



Regelrådet

Kommerskollegium

Polisen

Tullverket

Svenska Kennelklubben

SVERAK

Svenska Djurskyddsföreningen 

Djurskyddet Sverige

Djurens rätt

Distriktsveterinärerna

Sveriges Veterinärförbund

Utbildare för ID-märkare

Svenska Brukshundsklubben

Svenska Draghundsportförbundet

Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund

Svenska Hundklubben

Svenska Vallhundsklubben

Sveriges hundföretagare

Svenska Jägareförbundet

Vårdhundskolan

Samtliga länsstyrelser



Kopia till

Näringsdepartementet
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Remiss 
 

Datum 
2022-10-03 

Diarienummer 
5.2.16-12415/2022 

 

Djuravdelningen Enligt sändlista 

 

Förslag till nya föreskrifter om registrering av 

hundar och katter 

Ni får härmed möjlighet att lämna synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter om 

registrering av hundar och katter. Mer information om bakgrund till 

föreskriftsförslaget finns i konsekvensutredningen. 

Remissen består av: 

• föreskriftsförslag 

• konsekvensutredning 

• särskild konsekvensanalys 

Vi behöver era synpunkter på förslaget senast den 21 oktober 2022. Skicka ert svar 

per e-post till jordbruksverket@jordbruksverket.se. För att underlätta vårt arbete 

önskar vi ha ert svar i elektronisk form.  

Ange ”Diarienummer 5.2.16-12415/2022” i rubrikraden i ditt e-postsvar. 

Kontaktperson: 

Jennie Ernstad och Milan Mirosavljevic, 

identifieringregistrering@jordbruksverket.se, tfn: 036-15 50 00  

Föreskriftsförslaget finns även på Jordbruksverkets webbplats 

(www.jordbruksverket.se)  

Med vänlig hälsning 

Jennie Ernstad 

  

mailto:jordbruksverket@jordbruksverket.se
http://www.jordbruksverket.se/
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Sändlista 

Regelrådet 

Kommerskollegium 

Polisen 

Tullverket 

Svenska Kennelklubben 

SVERAK 

Svenska Djurskyddsföreningen  

Djurskyddet Sverige 

Djurens rätt 

Distriktsveterinärerna 

Sveriges Veterinärförbund 

Utbildare för ID-märkare 

Svenska Brukshundsklubben 

Svenska Draghundsportförbundet 

Svenska Hundkapplöpningssportens 

Centralförbund 

Svenska Hundklubben 

Svenska Vallhundsklubben 

Sveriges hundföretagare 

Svenska Jägareförbundet 

Vårdhundskolan 

Samtliga länsstyrelser 

 

Kopia till 

Näringsdepartementet 

 



Statens jordbruksverks 

författningssamling 
Statens jordbruksverk 

551 82  Jönköping 

Tfn 036-15 50 00 
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 SJVFS 2022:XX 

Statens jordbruksverks föreskrifter om registrering av 

hundar och katter; 

 Utkom från trycket 

Välj datum. 

   

beslutade Beslutsdatum..   

    

 

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 8 och 12 §§ förordningen 

(2007:1240) om tillsyn över hundar, samt efter samråd med Ekonomistyrningsverket, 

följande.  

Inledande bestämmelse 

1 §  Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till  

 lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, och 

 förordningen (2007:1240) om tillsyn över hundar. 

Registrering 

2 §  En anmälan om registrering enligt 4 § förordningen (2007:1240) om tillsyn över 

hundar ska göras till Jordbruksverket.1 

3 §  Om de uppgifter som har anmälts enligt 4 § förordningen (2007:1240) om tillsyn 

över hundar förändras på ett sådant sätt att de inte längre är fullständiga eller riktiga 

ska hund- eller kattägaren anmäla förändringen till Jordbruksverket. Detsamma gäller 

om hunden eller katten inte längre stadigvarande finns i Sverige.2  

4 §  En anmälan om ägarbyte enligt 5 § första stycket förordningen (2007:1240) om 

tillsyn över hundar ska göras till Jordbruksverket. I samband med anmälan ska också 

den tidigare ägarens namn och personnummer anges.3  

5 §  En anmälan om att hunden eller katten har dött enligt 5 § andra stycket förord-

ningen (2007:1240) om tillsyn över hundar ska göras till Jordbruksverket.4 

6 §  En anmälan enligt 2–5 §§ ska undertecknas av hund- eller kattägaren antingen 

genom egenhändig namnteckning om anmälan görs på pappersblankett eller genom 

användande av e-legitimation om anmälan görs via Jordbruksverkets e-tjänst.  

 

 

 

 
1 Information om anmälan om registrering finns på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se. 
2 Information om anmälan om ändrade förhållanden finns på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se. 
3 Information om anmälan om ägarbyte finns på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se. 
4 Information om anmälan om att hunden eller katten har dött finns på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se. 



SJVFS 2022:XX  

 

 

2 

Avgifter 

7 §  När en hund eller katt anmäls för registrering enligt 4 § förordningen (2007:1240) 

om tillsyn över hundar för första gången ska hund- eller kattägaren betala en avgift till 

Jordbruksverket enligt följande: 

 XX kronor om anmälan görs på pappersblankett och betalas med faktura. 

 XX kronor om anmälan och betalning görs elektroniskt via Jordbruksverkets 

e-tjänst. 

8 § När ett ägarbyte anmäls till registret enligt 5 § första stycket förordningen 

(2007:1240) om tillsyn över hundar ska den nya hund- eller kattägaren betala en avgift 

till Jordbruksverket enligt följande:  

 XX kronor om anmälan görs på pappersblankett och betalas med faktura. 

 XX kronor om anmälan och betalning görs elektroniskt via Jordbruksverkets 

e-tjänst. 

 

 

Denna författning träder i kraft, i fråga om 8 § 2, när funktionen för ägarbyte finns 

tillgänglig i e-tjänsten, dock senast den 1 maj 2023, och i övrigt den 1 januari 2023. 

Genom författningen upphävs Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:41) 

om märkning och registrering av hundar.  

 

 

  

CHRISTINA NORDIN 

 

 

 Jennie Ernstad 

 (Smittbekämpningsenheten) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Östertälje Tryckeri AB, Skarpnäck, 2022 
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Konsekvensutredning 
 

Datum 
2022-09-13 

Diarienummer 
5.2.16-12415/2022 

 

Djuravdelningen 

Jennie Ernstad, Milan Mirosavljevic 
 

Konsekvensutredning förslag till nya föreskrifter om  

registrering av hundar och katter 

A. Allmänt 

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 

Genom lagen (2000:537) om märkning och registrering av hundar infördes ett krav 

på märkning och registrering hundar. Det är ägaren som ska märka och registrera 

sin hund, märkningen ska vara bestående och kraven gäller hundar som stadigva-

rande finns i Sverige. Registreringskravet för hund hade enligt förarbetena till 

lagen främst sin grund i att avhjälpa de problem som hade uppstått på grund av 

bristande ägaransvar och särskilt på grund av farliga och aggressiva hundar, men 

man såg även att ett registreringskrav skulle underlätta myndigheters arbete med 

djurskyddstillsyn m.m. Registreringskravet skulle underlätta för myndigheterna, 

men även andra, att fastställa vem som var ägare till en viss hund.  

I mars 2017 lämnade regeringen sin proposition om ny djurskyddslag till riksdagen 

(prop. 2017/18:147). I propositionen konstaterade regeringen att det finns stora 

problem som är förknippade med övergivna och förvildade katter. Regeringen 

framförde också att märkning och registrering kan vara ett sätt att underlätta för de 

inblandade myndigheterna att skilja ägda katter från övergivna och förvildade 

katter och att det kan öka skyddet för dessa katter. Efter ytterligare utredning på 

området har det nu införts bestämmelser om märkning och registrering av både 

hundar och katter som stadigvarande finns i landet. Bestämmelserna finns i en ny 

lag som börjar gälla från den 1 januari 2023. Närmare bestämmelser om märkning 

och registrering kommer att finnas i regeringens förordning och Jordbruksverkets 

föreskrifter. 

Från och med den 1 januari 2023 ska både hundar och katter registreras i Jord-

bruksverkets register. Registreringen av hundar kommer under 2023 göras i det 

tidigare registret men planen är att under 2024 föra över hundarna till det register 

som nu tas fram för katter. 

Jordbruksverkets nya föreskrifter om registrering av hundar och katter innehåller 

bestämmelser om hur en registrering av hundar och katter ska göras. I lag och för-

ordning finns bestämmelser om när och hur en hund- eller kattägare ska låta märka 

och registrera sitt djur. Jordbruksverkets föreskrifter innehåller bestämmelser om 

att anmälan om registrering ska göras till Jordbruksverket samt vilken avgift som 

ska betalas i samband med registreringen.  
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Märkning 

Enligt de nya bestämmelserna i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och 

katter ska den som äger en hund eller en katt låta märka sitt djur så att det kan 

identifieras. Märkningen ska vara bestående. Enligt den tillhörande förordningen 

anges att godtagbar märkning av djuren är antingen mikrochip eller tatuering.  

I de nu gällande föreskrifterna på området – Statens jordbruksverks föreskrifter 

(SJVFS 2008:41) om märkning och registrering av hundar – anges att om en 

hundägare låter märka sin hund genom tatuering ska tatueringen göras i ett av 

hundens öron. Efter utredning och överväganden internt har Jordbruksverket 

kommit fram till att bestämmelsen om att tatuering ska göras i örat inte längre 

behöver finnas kvar i föreskrifterna. Märkning av hundar och katter sker idag 

övervägande med mikrochip. Tatuering som märkningsmetod förekommer fort-

farande i vissa fall, oftast på jakthundar, och i dessa fall ter det sig lämpligast och 

enklast att tatuera i djurets öra. Tatueringen utförs med tång som är mest lämplig 

att använda i djurets öra och dess placering gör att den är lätt att se. Jordbruksver-

ket ser flera fördelar med att tatuering även fortsättningsvis görs i djurens öron, 

men kommer inte längre att ha kvar någon uttrycklig regel om tatueringens pla-

cering.  

Registrering  

En anmälan om registrering ska bland annat innehålla uppgifter om hund- eller 

kattägaren men också uppgifter om hundens eller kattens identitet och märkning. 

Begreppet identitet kan omfatta flera uppgifter. Jordbruksverket kommer vid an-

mälan om registrering samt anmälan vid ägarbyte att samla in ett antal uppgifter 

som bedöms ingå i hundens eller kattens identitet. Det kan till exempel vara djurets 

tilltalsnamn, ras, färg, särskilda kännetecken och födelsedatum. 

Utöver de uppgifter som anges i förordningen innebär detta förslag att ytterligare 

några uppgifter ska lämnas i samband med registrering. Det handlar om sådana 

uppgifter som har omedelbar betydelse för handläggningen av registerärendet samt 

för att Jordbruksverket ska kunna hålla en god registervård: 

• Uppgift om när djuret inte längre finns stadigvarande i Sverige 

Syftet med att begära in den här uppgiften är för att kunna avgöra om djuret ska tas 

bort ur registret. Registret är till för att ha koll på de hundar och katter som finns i 

landet.  

• Tidigare ägares namn och personnummer 

Uppgifterna ska användas för att identifiera vilket djur i registret som ska byta 

ägare. Det är i första hand chipnumret som identifierar vilket djur som en anmälan 

om ägarbyte avser, men chipnumret kan anges felaktigt eller så finns det flera fun-

gerande chip i djuret med olika nummer. Det händer att det anges ett annat num-
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mer än det som användes av den tidigare ägaren. Den tidigare ägarens person-

nummer används idag i hundregistret som en extra kontrollpunkt i och med att 

uppgifter om djurets identitet i form av namn, färg eller ras kan anges på flera olika 

sätt. Genom den tidigare ägarens personnummer underlättas hanteringen och där-

med kan en säker och korrekt registrering genomföras.  

• Krav på underskrift 

Det ankommer på ägaren till hunden eller katten att göra registreringen av djuret i 

Jordbruksverkets register. Vid nyregistrering, ändring av uppgifter i registret 

inklusive ägarbyte införs krav på underskrift. Vid ett ägarbyte är det den nya 

ägarens uppgifter som ska anges i samband med en anmälan om registrering. 

Jordbruksverket bedömer att ett krav på underskrift har betydelse för 

handläggningen av registerärendet eftersom det behöver kunna säkerställas att det 

är rätt person som tar på sig ansvaret för djuret. Ägaren kommer att kunna välja att 

antingen göra en anmälan via pappersblankett eller via Jordbruksverkets e-tjänst. 

När anmälan görs på pappersblankett är kravet egenhändig namnteckning, när 

anmälan görs via e-tjänsten är kravet användande av e-legitimation. 

Avgift för registrering 

Kostnaderna för att skapa, vidareutveckla och förvalta ett register över hundar och 

katter kan finansieras på två sätt, antingen genom anslag via regleringsbrevet eller 

genom bemyndigande att ta ut avgifter. När det gäller hund- och kattregistret har 

Jordbruksverket bemyndigats att föreskriva om avgiftsuttag för djurägarens regi-

strering.  

Avgiften ska beräknas så att de helt täcker verksamhetens kostnader, dvs. enligt 

principen om full kostnadstäckning. Detta följer av 5 § andra stycket avgiftsförord-

ningen (1992:191). Föreskriftsförslaget anger att en avgift tas ut när en ny hund 

eller katt registreras hos Jordbruksverket samt när djuret får en ny ägare. I och med 

att ansvaret för registreringen ligger på djurägaren är det också ägaren som ska 

betala avgiften. Vid ägarbyte är det den nya ägaren som ska registrera och betala 

avgiften.  

I avgiftsbeloppet ingår Jordbruksverkets kostnader för att skapa och vidareutveckla 

hund- och kattregistret men också kostnader för den manuella hantering som upp-

kommer i samband med nyregistreringar och ägarbyten.  

Kostnaden blir lägre för Jordbruksverket om en anmälan görs via e-tjänsten och när 

avgiften betalas direkt än när en anmälan görs via pappersblankett och avgiften be-

talas med faktura. Som ett led i detta föreslås att det ska vara en skillnad i avgiftens 

storlek om anmälan görs via pappersblankett eller elektroniskt. Avgiften ska stå i 

relation till den lägre administrationskostnad som uppstår vid den digitala 

hanteringen av anmälningarna om registrering. Differentierade avgifter innebär att 

avgifterna belastar de som orsakar högre kostnader och kan vara ett incitament till 

en minskning av användningen av pappersblanketter och betalning genom faktura. 
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Anmälan om registrering via Jordbruksverkets e-tjänst är under uppbyggnad och 

redan nu kan det konstateras att möjligheten att göra en anmälan om ägarbyte via e-

tjänsten och därtill betala avgiften direkt vid registreringen kommer vara klar 

senast den 1 maj 2023. Möjligheten att anmäla och registrera ägarbyten digitalt är 

en service som Jordbruksverket kommer att kunna erbjuda. Innan den elektroniska 

lösningen är på plats ska därför ägarbyten göras via pappersblankett och betalas 

med faktura.  

Avgifterna för registrering i hundregistret finns redan angivna i de nu gällande 

föreskrifterna. De nya avgifterna för registrering i hund- och kattregistret beräknas 

ligga på ungefär samma nivå som för registrering i hundregistret i de nu gällande 

föreskrifterna. Avgifterna fört ägarbyte beräknas också hamna på samma nivå 

eftersom arbetsinsatsen som krävs för registrering av ägarbytet  bedöms vara 

likvärdig nyregistreringen. 

2. Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka 

effekter det blir om någon reglering inte kommer till stånd 

Jordbruksverket har ålagts av riksdag och regering att tillhandahålla ett cen-

tralt register över hundar och katter och deras ägare. De uppgifter som Jord-

bruksverket begär in utöver de som redan framgår av lag och förordning 

bedöms ha omedelbar betydelse för handläggningen av registreringsärendet. 

De uppgifter som Jordbruksverket begär in utöver de som redan framgår av 

lag och förordning är ägarens underskrift samt tidigare ägares namn och 

personnummer. Därutöver ska ägaren till djuret också anmäla förändrade 

förhållanden samt om djuret inte längre stadigvarande finns i Sverige. Samt-

liga dessa uppgifter behövs för att upprätthålla ett korrekt och uppdaterat 

register. Kvaliteten på registret skulle avsevärt försämras om registret inne-

höll felaktiga uppgifter om både ägare och djur. Utan krav på underskrift 

finns risk för att ägaransvaret registreras på någon som inte vill ha ansvar 

för djuret. Utan uppgifter om den tidigare ägarens namn och personnummer 

finns risk för att fel djur byter ägare. Uppgifterna om den tidigare ägaren 

underlättar för Jordbruksverket att enkelt byta ut den tidigare ägarens upp-

gifter mot den nya ägarens. Felaktiga ägaruppgifter i registret leder till att 

fel person kontaktas om djuret springer bort, eller att djuret betraktas som 

herrelöst i de fall någon ägare till djuret inte går att hitta i registret. I och 

med att registreringskravet endast rör djur som stadigvarande finns i landet 

behöver Jordbruksverket få in uppgifter när djuret lämnat landet på samma 

sätt som det finns ett krav på att det ska anmälas till registret att djuret har 

dött. Utan krav på anmälan när djuret inte längre finns stadigvarande i lan-

det skulle medföra att registret belastades med uppgifter som egentligen inte 

borde finnas där överhuvudtaget. De uppgifter som Jordbruksverket kräver 

in genom de föreslagna uppgifterna behövs således för att verket ska kunna 
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upprätthålla en god registervård. Jordbruksverket ser därför ingen alternativ 

lösning än lagstiftning för att få in de uppgifter som behövs för att hålla ett 

korrekt och uppdaterat register. 

3. Uppgifter om vilka som berörs av regleringen 

De som berörs av den föreslagna regleringen är alla personer som äger hun-

dar och katter som mer stadigvarande finns i Sverige. I förarbetena till be-

stämmelserna om märkning och registrering av hund (prop. 2006/07:126, s. 

64) anges att hundar som tillfälligtvis vistas här, till exempel för utställ-

nings- eller tävlingsändamål, undantas från kravet på märkning och regi-

strering. Samma sak kommer att gälla för katter. Som utgångspunkt är det 

hund- eller kattägaren eller den som handhar hunden eller katten att vid 

tveksamhet i detta avseende visa att hunden eller katten endast tillfälligtvis 

vistas i landet. 

Ansvaret att märka och registrera sin hund eller katt ligger på ägaren av 

djuret, oavsett om ägaren är en fysisk eller juridisk person. Undantagna från 

registreringskravet är dock ansvariga myndigheter i samband med omhän-

dertaganden av djur enligt djurskyddslagstiftningen eller tillsynslagen. An-

svariga myndigheters omhändertaganden av djur innebär i och för sig att 

staten formellt kan bli ägare till ett djur, men detta är en konsekvens av 

myndigheternas arbetsuppgifter och avser bara en övergångsperiod.  

När det gäller ägarskapet till en hund är det oftast inte så svårt att avgöra 

vem som äger djuret och som därmed träffas av lagens krav. Det är vanligen 

den som har köpt hunden, det vill säga en person som i juridisk mening äger 

djuret. När det gäller katter är det inte alltid lika självklart att det finns nå-

gon som betraktar sig som ägare till den. Katten har kanske själv valt att 

flytta in på en gård och så småningom kommit att betraktas som hemmahö-

rande där. Det är inte möjligt att här diskutera olika civilrättsligt giltiga sätt 

på vilket ägarskap kan uppkomma. Frågan om vem som är ägare till en katt 

eller snarare har vissa rättigheter och skyldigheter beträffande en katt besva-

ras i ett enskilt fall först till exempel när en myndighet kräver att en skyl-

dighet ska fullgöras eller när någon ytterligare person gör anspråk på att äga 

katten. I förarbetena till den nya regleringen om märkning och registrering 

av katter (prop. 2021/22:49, s.18 f) anges bland annat följande om vem som 

ska anses vara kattägare: 

När det gäller katter är det inte alltid självklart att det finns någon som betraktar 

sig som ägare. Ofta finns det dock någon som har tagit på sig det ansvar för en 

katt som en djurhållare har enligt djurskyddslagen, dvs. ser till katten och sköter 

den, ger den mat och vatten och tar den till veterinär i samband med skada eller 
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sjukdom. Om en katt utan en eventuell ägares initiativ har flyttat in på t.ex. en gård 

bör en anmälan göras till Polismyndigheten enligt hittegodslagen (prop. 

2017/18:147 s. 62). Om kattens ägare inte blir känd under den tid som anges i 4 § 

hittegodslagen kan katten tillfalla den som hittat djuret, om upphittaren vill det. 

Upphittaren blir då skyldig att märka och registrera katten. 

Det nu sagda innebär att även katter som finns på större gårdar/lantbruks-

företag – ladugårdskatter eller stallkatter – också omfattas av registrerings-

kravet. Ansvaret för registreringen av dessa katter ligger på den person som 

mot bakgrund av det ovanstående är att se som ägare till djuret/djuren. I och 

med att skötsel av katter vanligtvis inte ingår i ett lantbruksföretags djurhåll-

ning som sådan, torde ansvaret för märkning och registrering ligga på den 

person som bor på gården så länge han eller hon inte aktivt har vidtagit åt-

gärder för att få djuren omhändertagna i enlighet med det som anges ovan. 

Det är svårt att uppskatta hur många katter och kattägare det finns i Sverige 

eftersom det i dagsläget inte finns något heltäckande register. Jordbruks-

verket uppskattar att det finns ca 1,5 miljoner katter i Sverige. I dagsläget 

finns det ca 1,1 miljon hundar registrerade i hundregistret. I hundregistret 

registreras – i likhet med det kommande kattregistret – uppgifter om djuret 

och dess ägare och en avgift tas ut för registreringen. Nytt för hundarna och 

dess ägare är att en avgift kommer att tas ut även i samband med ägarbyten. 

Såväl fysiska som juridiska personer omfattas av kravet att märka och regi-

strera sina hundar och katter. Bland de juridiska personerna som berörs av 

regleringen är till exempel djurhem, verksamheter som föder upp hundar 

och katter i kommersiellt syfte och Polismyndigheten när det gäller hundar 

som används som polishundar. 

4. Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt 

grundar sig på 

Bemyndiganden för Jordbruksverket att föreskriva om registrering av hun-

dar finns i 8 § i förordningen (2007:1240) om tillsyn över hundar. 

Bemyndigande för Jordbruksverket att föreskriva om avgift i samband med 

anmälan om registrering finns i 12 § i samma förordning. Regeringskansliet 

genomför parallellt med dessa föreskrifters framtagande ändringar i nämnda 

förordning för att ge Jordbruksverket bemyndigande att kunna föreskriva 

om registrering och avgift i samband med registreringen även för katter. 

5. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen 

medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda reglerings-

alternativen 
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De föreslagna föreskrifterna får kostnadsmässiga konsekvenser för varje 

person – såväl fysisk som juridisk – som registrerar sin hund eller katt i 

Jordbruksverkets register. Även den som registrerar ett ägarbyte – den nya 

ägaren till djuret – berörs i och med att det föreslås utgå en avgift även för 

dessa registreringar. Ytterligare kostnader kan tillkomma i samband med 

anmälan om registrering, till exempel nedlagd arbetstid för registrering och 

hantering av betalning, men dessa kostnader bedöms vara försumbara. 

6. Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de 

skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen 

Jordbruksverkets föreskriftsförslag innehåller bestämmelser som bedöms 

vara nödvändiga för att Jordbruksverket ska kunna föra och upprätthålla ett 

för landet centralt ägarregister över landets hundar och katter. Bestämmel-

serna ska säkerställa att uppgifterna i registret är korrekta och uppdaterade. 

Föreskrifterna bygger på bestämmelser om märkning och registrering av 

hundar i lagen och förordningen om tillsyn över hundar och katter.  

Kraven på märkning och registrering av hundar och katter enligt lagen och 

förordningen om tillsyn över hundar och katter gäller endast hundar och 

katter som stadigvarande finns i Sverige. Inom EU-rätten finns i dagsläget 

inget registreringskrav avseende hundar och katter, men däremot finns krav 

på att djuren ska vara märkta när de flyttas inom unionen och när de flyttas 

från ett tredjeland till unionen.1 Det nationella kravet om märkning och 

registrering av hundar och katter som endast finns stadigvarande i landet går 

därför utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till 

Europeiska unionen. Regleringen bedöms dock inte medföra strängare krav 

än vad som bedöms lämpligt och nödvändigt för att uppnå syftet att kunna 

knyta lösspringande djur till deras ägare samt underlätta för de inblandade 

myndigheterna att skilja främst ägda katter från övergivna och förvildade 

katter. Bestämmelserna påverkar vare sig användningen eller saluföringen 

av djuren och inte heller deras förflyttning inom landet. Bestämmelserna 

påverkar inte heller en förflyttning av djuren utomlands på annat sätt än att 

ägaren ska avregistrera djuret när det inte längre stadigvarande finns i 

Sverige.  

7. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten 

för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsin-

satser 

 
1 Se Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 av den 12 juni 2013 om 

förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om upp-hävande av förordning (EG) nr 

998/2003. 
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Föreskrifterna beräknas träda i kraft samtidigt som den överordnade lagen 

och förordningen om tillsyn över hundar och katter, dvs. den 1 januari 2023.  

Jordbruksverket kommer att informera om den nya regleringen och om 

hund- och kattregistret på verkets webbplats samt ge information i samband 

med direkt kontakt med kunder. Särskild information om när och hur en an-

mälan till kattregistret ska göras kommer att lämnas såväl innan som efter 

driftsättning så att så många som möjligt ska kunna förbereda sig inför 

registreringen. 

B. Kommuner och regioner 

Markera med X: 

☒ Regleringen bedöms inte få effekter för kommuner eller regioner. 

Konsekvensutredningen innehåller därför inte någon beskrivning av punkten i 

avsnitt B. 

☐ Regleringen bedöms få effekter för kommuner eller regioner. 

Konsekvensutredningen innehåller därför en beskrivning av punkten i avsnitt B. 

1. Beskrivning av effekter för kommuner eller regioner 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

C. Företag 

Med företag avses här en juridisk eller en fysisk person som bedriver 

näringsverksamhet, det vill säga försäljning av varor och/eller tjänster yrkesmässigt 

och självständigt. Att yrkesmässigt bedriva näringsverksamhet bör tolkas brett. 

Markera med X: 

☒ Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags 

arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. 

Konsekvensutredningen innehåller därför inte någon beskrivning av punkterna i 

avsnitt C. 

De näringsidkare som Jordbruksverket har identifierat och som kan behöva 

registrera sig som ägare i registret är de djurhem som tar hand om hundar 

och katter samt näringsidkare som föder upp hundar och katter kommer-

siellt. Jordbruksverket bedömer att regleringen inte kommer att ge effekter 

av betydelse för deras arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor 

i övrigt.  
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☐ Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, 

konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför 

en beskrivning av punkterna i avsnitt C. 

1. Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är 

verksamma i samt storleken på företagen 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

2. Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för 

företagen och vad regleringen innebär för företagens administrativa 

kostnader. 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

3. Beskrivning av vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför 

för företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan 

behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

4. Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka 

konkurrensförhållandena för företagen 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

5. Beskrivning av hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka 

företagen 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

6. Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid 

reglernas utformning 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

D. Samråd 

1. Beskrivning av ett eventuellt tidigt samråd 

Tidiga samråd i samband med framtagandet av föreskrifterna har inte 

bedömts vara aktuellt. 

E. Kontaktperson 

1. Ange vem som kan kontaktas vid eventuella frågor 

Jennie Ernstad och Milan Mirosavljevic 

Smittbekämpningsenheten på Djuravdelningen 

identifieringregistrering@jordbruksverket.se 



 

 

Särskild konsekvensanalys - administrativa bördor för företagen 

Föreskriftens namn: Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2022:XX) om registrering av hundar och katter 

Ange paragraf 
med ny eller 
ändrad 
administrativ 
börda 

Ange typ av 
administrativ 
börda 

Ange den legala grunden 
för den administrativa 
bördan (ange författning, 
direktiv eller beslut samt 
tillämplig artikel/paragraf) 

1. Ange om den legala grunden 
för den administrativa bördan 
innehåller ett 
tolkningsutrymme som medger 
alternativa lösningar och om så 
är fallet på vilket sätt. 

2. Ange också om den 
administrativa bördan går 
utöver vad den legala grunden 
kräver. 

Ange typ av 
företag som 
berörs av den 
administrativa 
bördan 

Ange bedömd 
tidsåtgång för 
den 
administrativa 
bördan per 
företag och år 

Ange hur 
många företag 
som berörs av 
den 
administrativa 
bördan  

Ange den samlade kostnaden 
för den administrativa bördan 
för företagen per år  

       Föreskriften medför inte nya eller 
ändrade administrativa bördor för 
de berörda företagen. Eventuella 
administrativa bördor är 
försumbara. 

        

        

        

        

        

 

Summa administrativ kostnad per år 0 

Samlad kostnad för upphävda administrativa bördor 

Ange samlad kostnad för administrativa bördor som upphävs  

på grund av föreskriften eller det allmänna rådet. 0 kronor 

I tabellen nedan ska du ange de nya eller ändrade paragrafer i föreskriften/allmänna 

rådet som innehåller administrativa bördor för företagen och göra en bedömning av 

den samlade kostnaden för respektive börda. Endast en börda ska anges per rad. 

Du ska bifoga den ifyllda tabellen till konsekvensutredningen. 



 

 

Jämfört med tidigare uppgifter kommer den administrativa bördan att 

☐ Minska med ange antal kronor per år 

☒ Vara oförändrad 

☐ Öka med ange antal kronor per år 

Du kan läsa mer om administrativa bördor i Hjälpreda – Administrativa bördan för företagen. Du hittar den på Magasinet/Regler & Vägledning/Vägledning i juridiska frågor. 
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