
 

1 
 

Forskrift om hundehold, Drammen kommune  
med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven), § 6 andre til fjerde ledd, §9 
og § 11. 
 
Innledende bestemmelser 
§ 1 Formål  

Formålet med forskriften er å fremme et godt og forsvarlig hundehold som ivaretar hensynet til 
sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden innen Drammen kommune. 
 
§ 2.Virkeområde 

Denne forskriften omfatter hele Drammen kommune, og gjelder i tillegg til bestemmelsene i 
hundeloven (lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold). 
 
§ 3.Definisjoner 

I denne forskrift menes med: 
1. Hundeholder: Den som eier eller har tatt omsorg for eller hånd om en hund for kortere eller 

lengre tid. 
2. Båndtvang: Hundeholder skal holde hunden i fysisk bånd eller forsvarlig inngjerdet eller 

avstengt. 
 
Bestemmelser om sikring av hunder 
§ 4. Om båndtvang 

Båndtvang gjelder: 
1. hele året: 

a. i boligområder, handleområder og parker.  
b. på områder regulert og tilrettelagt for lek og idrett. 
c. på offentlig tilrettelagte badeplasser. 
d. på kirkegårder, grav- og urnelunder. 

Begrensningene gjelder områder som er regulert til formålene etter plan- og bygningsloven. 
2. ved ferdsel i disse lysløypene når de brukes som maskinpreparerte skiløyper: 

a. Berger 
b. Ebbestad/Mariås 
c. Nordbykollen 
d. Strømsåsen (Fjell) 
e. Kølabånnløypa 
f. Konnerud øst og vest 
g. MIF-hytta 
h. Årbogen 
i. Mellom Aronsløkka og Batteriet 
j. Bragernesåsen og Landfallstjern 

 
§ 5. Adgang til skolegårder og barnehager 

Hunder har ikke adgang til skolegårder i skoletida, eller i barnehager, idrettshaller og 
skolebygninger, uten etter avtale mellom hundeholder og den ansvarlige for de nevnte bygninger og 
områder. 
 
§ 6. Om ekstraordinær båndtvang 

Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide og vedta forskrift om ekstraordinær båndtvang under 
ekstraordinære forhold for å beskytte viltet, eksempelvis ved store snøfall. 
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Andre bestemmelser 
§ 7. Ro og orden 

Hundeholder skal: 
1. sørge for at hund med støyende adferd ikke skal være ute i tettbygd strøk uten aktivt tilsyn. 

Mellom kl. 23.00 og kl. 07.00 skal bjeffing, hyling eller lignende av hund utendørs ikke 
forekomme på lokaliteter der noen kan bli forstyrret. 

2. fjerne avføring etter hund langs offentlige veier og på områder tilgjengelige for allmennheten i 
tettbygd strøk, på gravlunder/kirkegårder og langs opparbeidede turveier, turstier og preparerte 
skiløyper. Poser med avføring skal kastes i egnede søppelkonteinere. 

 
§ 8. Unntak fra forskrift 

Forskriftens § 4 og § 5 gjelder ikke for: 
1. førerhund/servicehund for funksjonshemmede, 
2. hund i aktiv politi-, toll-, militær-, og redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik 

tjeneste, 
3. hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter sykt eller skadet vilt, 
4. dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit. 

 
Hund som brukes for jakt, jakthundtrening, jaktprøver og trening og prøving av ettersøkshund kan 

slippes på en aktsom måte slik det er naturlig ut fra bruksformålet, dog ikke der det er båndtvang etter 
forskriftens § 4 punkt 1 og 2. 
 
§ 9. Dispensasjon 

Kommunen kan, etter søknad, dispensere fra båndtvangsbestemmelser gitt i denne forskrift. 
 

Kommunen kan i særskilte tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrifts § 4 og § 5. 
 
§ 10. Straff 

Brudd på bestemmelsene i denne forskriften er straffbart og kan straffes i tråd med hundelovens § 
28 (Straff). 
 
§ 11. Ikrafttredelse og opphevelse 

Denne forskrift trer i kraft xxxx 2022. Samtidig oppheves forskriften av 13. juni 2007 nr. 761 om 
hundehold i Nedre Eiker kommune, Buskerud. 
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