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Riktlinjer för anläggande av hundrastplats
Bakgrund
Hundar är betydelsefulla för många människor. De bidrar positivt för folkhälsan genom
ökad aktivitet i våra parker och grönområden.

Antalet hundar och hundägare ökar i Kristianstads kommun för varje år, vilket visar sig i
antalet inkomna önskemål om hundrastplatser. Att tillgodose önskemålen innebär
ökade anläggnings- och driftskostnader och därför har följande riktlinjer tagits fram.
Idag (2013-05-21) finns – eller planeras – hundrastplatser på följande platser:
Kristianstad
•
•
•
•
•
•
•

Södra Tivoliparken (avvecklas preliminärt 2013)
Charlottensborg, i stadsdelsparken sydväst om idrottsplatsen
Öster om Gustav Hellströms väg (avvecklas under 2013)
Björket, mellan Ishallen och Österängskolan
Härlövs ängar (hundpark som anläggs tidigast 2014)
Näsby, Hjärtebacke park (ej tidsatt – önskemål om anläggande behandlas enligt
dessa riktlinjer)
Vä/Öllsjö, parkområde norr om Friesiska vägen (ej tidsatt – önskemål om anläggande behandlas enligt dessa riktlinjer)

Ovanstående platser redovisas i kartbilaga 1 där upptagningsområdet är markerat i
form av en cirkel med radie 1 000 m. Platserna är utvalda för att tillgodose ett område
där inkluderande stadsdelar tillsammans har fler än 4 000 invånare. Redovisade avstånd
utgör ingen riktlinje för hur långt man ska ha till närmaste hundrastplats. Utanför Kristianstad ska hundrastplatser begränsas till basorterna – totalt sex stycken.

Riktlinjer

Beslut om anläggande av hundrastplats tas av Tekniska nämnden i Kristianstads kommun. Riktlinjerna på nästa sida utgör underlag för beslut när önskemål om hundrastplatser inkommer.
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Antagen av Tekniska nämnden, 18 december 2012
Uppslutning
•

Platsen
•
•

Det ska finnas en gemensam och organiserad uppslutning från medborgare
gällande den aktuella hundrastplatsen.
Orten ska vara en basort. Inga andra orter är aktuella.
För Kristianstads stad med omkringliggande stadsdelar finns karta där hundrastplatser kan anläggas (se kartbilaga 1). Inga andra platser är aktuella.

Ansökan
Skickas skriftligen till c4teknik@kristianstad.se, eller till C4 Teknik, Kristianstads kommun, 291 80 Kristianstad. Den ska ange:
•
•
•
•

motivering för behovet
antalet hundägare som står bakom förslaget
platsförslag (i Kristianstad gäller platser enligt kartbilaga 1)
kontaktuppgifter till ordförande/talesperson

Förslag kan även skickas som medborgarförslag. Läs mer på kristianstad.se/
medborgarforslag.
Finansiering
Flera av Kristianstads kommuns jämförelsekommuner skriver avtal med föreningar inför anläggning av en hundrastplats. Det är vanligt att avtalen anger föreningen som skötselansvarig.

Med sådana avtal uppstår ofta problem med skötselansvaret, som sedan landar på
kommunen. Hundrastplatser i Kristianstads kommun ska därför anläggas och skötas av
kommunen, samt begränsas till utvalda platser.

Förslag på en större hundrastgård i utbyte mot att den sökande tar på sig skötselansvar
kommer därför inte att beaktas.

Övrigt
Riktlinjernas syfte är att ange möjliga platser för hundrastplatser. Det innebär inte att ny
hundrastplats anläggs i direkt anslutning till att behovet påvisats. Beslut tas efter en bedömning som även baseras på rådande ekonomi i Kristianstads kommun.
Beslut expedieras till förslagställaren och vid bifall tilldelas förslaget sedan ekonomiska
medel i Tekniska nämndens budget.
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Placering befintlig hundrastplats
Placering ny hundrastplats
Befintlig hundrastplats
som tas bort
Hundpark Härlövs ängar
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