Lovgivning vedr. servicehunde

Der findes flg. love på området omkring servicehunde:

-

Boligloven
Efter de gældende regler har personer med fysisk funktionsnedsættelse eller blinde og svagtseende personer,
der er afhængige af en servicedyr, altid ret til at holde et sådant, uanset bestemmelser i husordenen. Ved
servicedyr forstås fører- og servicehunde, som er specielt trænet til at udføre en eller flere nytteopgaver for
den handicappede. Med ændringerne indføres der en ligestilling mellem fysisk og psykisk handicappede med
hensyn til retten til at holde servicehund, selvom hunde ikke er tilladt efter husordenen. Både for fysisk og
psykisk handicappede vil det være et krav, at der er tale om en vedvarende funktionsnedsættelse, og at den
pågældende er afhængig af et servicedyr. Kravet om, at dyret skal være specielt trænet til at udføre en eller
flere nytteopgaver for en handicappede, opretholdes uændret. En hund, der alene har sociale funktioner, vil
således ikke kunne anskaffes i strid med husordenen.
Brugere af Fører – og servicehunde har ret til at have hund i lejeboliger, selvom reglerne forbyder hunde. Det er igen
her en forudsætning for, at servicehunden er specielt trænet til at udføre en eller flere nytteopgaver for mennesket
med handicap. Her skal bemærkes, at der ikke er fastsat regler om, hvor eller hvordan hunden skal være trænet.
Der er heller ikke fastsat regler om, at lejeren skal være visiteret efter serviceloven til at modtage en servicehund,
eller om at der ikke må være tale om en hund, som lejeren selv betaler.
Det afhænger således af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde af, om lejeren har en vedvarende fysisk eller
psykisk funktionsnedsættelse, der gør den pågældende afhængig af en servicehund, og om hunden er trænet til at
udføre netop de nytteopgaver, som den pågældende har behov for.
I de formentlig ret sjældne tilfælde, hvor lejeren og boligorganisationen ikke kan blive enige om behovet og hundens
træning, må spørgsmålet afgøres af domstolene. Dette blev debatteret og gjort klart ved et møde i Udlændinge,
Integrations og Boligministeriets Social- og Indenrigsudvalg den 24.april 2016.
Reglerne om servicehunde fremgår af driftsbekendtgørelsens § 127 (og ændringen er beskrevet i bekendtgørelse
nr. 1164 af den 11. december 2012).
127.Uanset bestemmelserne i husordenen for almene boliger har personer med vedvarende fysisk eller psykisk
funktionsnedsættelse eller blinde og svagtseende personer, der er afhængige af et servicedyr, altid ret til at holde et
sådant.
Stk. 2. Ved servicedyr forstås fører- og servicehunde, som er specielt trænet til at udføre en eller flere nytteopgaver
for de personer, der er nævnt i stk. 1.
Ligebehandlingsnævnet informerer, at dette også gælder for privat udlejer med udgangspunkt i Lov om
forskelsbehandling pga. handicap
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-

Fødevarestyrelsen
En fødevarebutik eller en restaurant kan sige ja til, at blinde, stærkt svagsynede eller personer med nedsat
fysisk funktion må tage en fører- eller servicehund med indenfor.
Lederen af en butik eller en restaurant kan tillade, at førerhunde eller servicehunde må komme ind i butikkens
kundeområde eller restaurantens serveringsområde.
Brugeren skal have kontrol over hunden, så hunden ikke tager fødevarer i munden, slikker på eller snuser til
fødevarerne eller på anden måde forurener fødevarerne.
Hundene må ikke komme ind i områder, hvor der tilberedes fødevarer.
Servicehunde bærer normalt en eller anden form for mærkning, fx et dækken.
Fødevarestyrelsen vurderer, at der kun undtagelsesvis vil være risiko for forurening af fødevarer, hvis førereller servicehunde får adgang til kundeområder i butikker eller serveringsområder i restauranter.
Hvis der sker et uheld, hvor en fører- eller servicehund rører ved en fødevare, skal fødevaren som
udgangspunkt kasseres.
Butikken eller restauranten skal have procedurer for, hvordan de vil håndtere forurenede varer – fx en
procedure for, at de forurenede varer bliver kasseret.
Hvis en førerhund rører ved en fødevare, mens Fødevarestyrelsen er på besøg, får det ikke negativ
indflydelse på Smileyen, hvis virksomheden har styr på sine procedurer i den situation.

-

I flg. Sundhedsministeriet er en servicehund at sammenligne med førerhunden (som vedrører førerhunde,
altid iagttages og følges i sundhedssektoren. Reglerne skal også iagttages ift. servicehunde.)

-

Statens Serums Institut
(Førerhunde Hunde er som mennesker bærere af bakterier og svampe på hud, slimhinder og i
fordøjelsessystemet. Den mest almindelige smitte til mennesker forekommer ved hundebid, eller hvis en hund
slikker på et sår. Førerhunde er specielt trænede og færdes ikke alene, men er sammen med deres bruger,
som har kontrol over hunden77,78.
En blind person med førerhund har samme rettigheder som en seende person, og hunden er nødvendig for
personens færden. Det betyder, at hund og ejer kan færdes de samme steder som en seende.
Sundhedsstyrelsen har eksempelvis fritaget førerhundebrugere for forbuddet mod at medtage hund på
restaurant og i fødevarebutikker.
På hospitaler må husdyr ikke medbringes ved ambulant besøg, ved indlæggelse eller ved besøg af indlagte
patienter, men for førerhunde forholder det sig anderledes. Her kan der afviges fra disse regler – og man kan i
stedet følge lokalt udarbejdede retningslinjer. Lokale retningslinjer bør indeholde mulighed for at medbringe
førerhunden i forbindelse med ambulant behandling, besøg hos indlagte patienter og evt. kortvarig
indlæggelse, med stillingtagen til følgende punkter:
• Hundens ejer bør inden planlagt besøg orientere sig, om det er muligt at medbringe hunden. NIR Generelle
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• Når der i disse situationer er tale om en afdeling, hvor hunden kan indebære en mulig infektionsrisiko,
hensyn til medpatient eller anden årsag til, at hunden ikke kan medbringes, er det hensigtsmæssigt med en
mulighed for at anbringe den kortvarigt i nærhed af hospitalets indgang/reception.
• Hundens ejer er i øvrigt ansvarlig for hunden inkl. eventuel pasning, luftning o.l.
• Hospitalets personale bør ledsage patienten til de relevante steder inden for hospitalets område, når det
ikke er muligt at medbringe hunden.)

Der er fælles for hele landet, en bredere forståelse og accept af servicehundene, så villigheden for at hjælpe disse
psykisk sårbare medborgere er stigende. Samtidigt er Solsikke projektet i samme tråd med, at vise sit usynlige
handicap, så der kommer en bredere forståelse generelt for at vi som mennesker kan være meget forskellige.
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