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Märkning och registrering av katter – ett 
förslag och dess konsekvenser
Datainspektionen har granskat förslaget huvudsakligen utifrån 
myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och 
rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Datainspektionen välkomnar att förslaget innehåller flera centrala 
avvägningar ur integritetssynpunkt. Exempel på detta är resonemangen 
under avsnitt 6.5.2 om förslagens eventuella intrång i enskildas personliga 
förhållanden och avsnitt 6.5.4 om rättslig grund. Datainspektionen anser 
emellertid att resonemangen gällande huruvida förslagen är proportionerliga 
bör kompletteras då det inte framgår hur förslaget ska leda till färre hemlösa 
katter.

Under avsnittet 6.3 i promemorian anges bl.a. följande.

 ”Det finns de som menar att denna typ av bestämmelser som ska gälla alla 
kattägare, skulle utgöra en allt för ingripande åtgärd för att komma åt det fåtal 
kattägare som missköter sig. Det har t.ex. i remissvaren till betänkandet Ny 
djurskyddslag hävdats att det bara är de skötsamma kattägarna som kommer att 
märka och registrera sina katter; och att detta skulle göra lagen meningslös. Jag 
bedömer att det på sikt finns anledning att tro att en betydligt större andel av 
kattägarna kommer att låta märka och registrera sina katter än som är fallet i dag.”

När det kommer till den befintliga skyldigheten att märka och registrera 
hundar angavs, i SOU 2003:46 s. 13, att ”det i dag allvarligaste problemet är 
hundar som angriper människor”. Några sådana skäl, med aggressiva och 
farliga katter, har inte framförts i den nu aktuella promemorian. 
Promemorian lyfter istället fram hemlösa katter som riskerar brist på föda, 
hälsoproblem och annat lidande samt sanitära och andra olägenheter för 
omgivningen. Kopplingen mellan de skyldigheter som förslagen medför och 
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nyttan med förslagen är enligt Datainspektionen inte tillräckligt tydlig. En 
generell ökning av antalet registrerade katter är i sig inte tillräcklig om inte 
förslagen också möter de behov som ligger bakom förslagen. 

Datainspektionen har i övrigt inget att erinra mot förslaget.

Detta beslut har fattats av enhetschefen Katarina Tullstedt efter föredragning 
av juristen Alli Abdulla.

Katarina Tullstedt, 2019-12-03   (Det här är en elektronisk signatur) 
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