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Hensikt med saken 

Hensikten med saken er å vedta om forslag til forskrift om hundehold i Drammen kommune skal sendes 
på offentlig høring.  
 

Sammendrag 

På grunn av kommunesammenslåingen 1. januar 2020 er det behov for å vedta en ny forskrift som 
omfavner hele Drammen kommune. Av de tidligere kommunene var det kun Nedre Eiker kommune som 
hadde en lokal forskrift som ble vedtatt i 2007. Den tok hovedsakelig for seg utvidet båndtvang og 
bestemmelser av hensyn til ro og orden. Kommunen har tidligere mottatt flere klager knyttet til 
hundehold og ønsker å minske konfliktnivået som hund kan skape. På bakgrunn av dette er det foreslått 
paragrafer om båndtvang i spesifikke områder hele året (§ 4 punkt 1 og § 5) og for spesifikke områder 
deler av året (§ 4 punkt 2).  
 
Videre er det foreslått en paragraf som omhandler ro og orden i kommunen, hvor det fastsettes at 
hunder ikke skal ha støyende adferd (§ 7 punkt 1) og at hundeholder er ansvarlig for fjerning av avføring 
fra hund i gitte områder (§ 7 punkt 2). 
 
Kommunen har kontaktet alle som har søkt om produksjonstilskudd til dyr som beiter i Drammen 
kommune i 2021, samt beitelag i nabokommuner, for å fremskaffe mer kunnskap om når de tar inn sine 
dyr fra beite og hvor disse beiter. Dette for å få vurdert behov for eventuell utvidet båndtvang i 
beiteområder. Kommunen har hjemmel, men det forutsetter at husdyrene har rett til å beite i aktuelt 
området og at de faktisk gjør det, utover den ordinære båndtvangen til 20. august. Ved forespørsel er 
det ingen som har gitt svar på om de faktisk har husdyr på beite lenger enn 20. august og da har 
kommunen ikke hjemmel for å ta det inn i forskriften. 
 

Bakgrunn 

På grunn av kommunesammenslåingen 1. januar 2020 er det behov for å vedta en ny forskrift som 
omfavner hele Drammen kommune. Fra de tidligere kommunene så er det kun Nedre Eiker kommune 
som hadde en lokal forskrift som ble vedtatt i 2007. Den tok hovedsakelig for seg utvidet båndtvang og 
bestemmelser av hensyn til ro og orden. 
 
For de aller fleste er omgang med hund svært positivt. Hundehold gir trivsel, trygghet og sosial kontakt. 
Hundeholdet gir positiv effekt på folkehelsen ved at hundeholdet er gunstig for eieren både fysisk og 
psykisk. Hundehold kan også ha næringsmessig betydning og ulike brukshundmiljøer bistår samfunnet 
med blant annet redningshunder, narkotikahunder og ettersøkshunder. Hundehold vil samtidig kunne 
skape situasjoner der ulike konflikter oppstår, og både mennesker som ikke er vant til hund og 
hundeeiere vil oppleve uønskede situasjoner når hunder er ute av kontroll. Det er derfor viktig å 
fastsette en forskrift for å sikre at disse situasjonene vil skje i minst mulig grad. 
 
Kommunen har mottatt flere klager knyttet til hundehold:  
 

- løse hunder som oppleves skremmende langs blant annet elvepromenaden i Drammen, 
- hundeekskrementer på friluftsområder og stier/veier  
- forsøpling med hundeposer 
- konflikter på flere strekninger i skiløypene mellom løse hunder og øvrige skiløpere.  

 
Noen av tilfellene er enkeltepisoder og knyttet til enkeltpersoner, mens andre klager går på mer generell 
mangel på aktsomhet. En annen konflikt er gårdbrukere som driver med beitedyr, som er avhengig av å 

Hensikt med saken

Hensikten med saken er å vedta om forslag ti l forskrift om hundehald i Drammen kommune skal sendes
på offentlig høring.

Sammendrag

På grunn av kommunesammenslåingen l. januar 2020 er det behov for å vedta en ny forskrift som
omfavner hele Drammen kommune. Av de tidligere kommunene var det kun Nedre Eiker kommune som
hadde en lokal forskrift som ble vedtatt i 2007. Den tok hovedsakelig for seg utvidet båndtvang og
bestemmelser av hensyn ti l ro og orden. Kommunen har tidligere mottatt flere klager knyttet t i l
hundehald og ønsker å minske konfliktnivået som hund kan skape. På bakgrunn av dette er det foreslått
paragrafer om båndtvang i spesifikke områder hele åre t (§ 4 punkt l o g § 5) og for spesifikke områder
deler av året (§ 4 punkt 2).

Videre er det foreslått en paragraf som omhandler ro og orden i kommunen, hvor det fastsettes at
hunder ikke skal ha støyende adferd (§ 7 punkt l) og at hundeholder er ansvarlig for fjerning av avføring
fra hund i gitte områder(§ 7 punkt 2).

Kommunen har kontaktet alle som har søkt om produksjonstilskudd ti l dyr som beiter i Drammen
kommune i 2021, samt beitelag i nabokommuner, for å fremskaffe mer kunnskap om når de tar inn sine
dyr fra beite og hvor disse beiter. Dette for å få vurdert behov for eventuell utvidet båndtvang i
beiteområder. Kommunen har hjemmel, men det forutsetter at husdyrene har rett t i l å beite i aktuelt
området og at de faktisk gjør det, utover den ordinære båndtvangen ti l 20. august. Ved forespørsel er
det ingen som har gitt svar på om de faktisk har husdyr på beite lenger enn 20. august og da har
kommunen ikke hjemmel for å ta det inn i forskriften.

Bakgrunn

På grunn av kommunesammenslåingen l. januar 2020 er det behov for å vedta en ny forskrift som
omfavner hele Drammen kommune. Fra de tidligere kommunene så er det kun Nedre Eiker kommune
som hadde en lokal forskrift som ble vedtatt i 2007. Den tok hovedsakelig for seg utvidet båndtvang og
bestemmelser av hensyn ti l ro og orden.

For de aller fleste er omgang med hund svært positivt. Hundehald gir trivsel, trygghet og sosial kontakt.
Hundehaldet gir positiv effekt på folkehelsen ved at hundehaldet er gunstig for eieren både fysisk og
psykisk. Hundehald kan også ha næringsmessig betydning og ulike brukshundmiljøer bistår samfunnet
med blant annet redningshunder, narkotikahunder og ettersøkshunder. Hundehald vil samtidig kunne
skape situasjoner der ulike konflikter oppstår, og både mennesker som ikke er vant t i l hund og
hundeeiere vil oppleve uønskede situasjoner når hunder er ute av kontroll. Det er derfor viktig å
fastsette en forskrift for å sikre at disse situasjonene vil skje i minst mulig grad.

Kommunen har mottatt flere klager knyttet t i l hundehald:

løse hunder som oppleves skremmende langs blant annet elvepromenaden i Drammen,
hundeekskrementer på friluftsområder og stier/veier
forsøpling med hundeposer
konflikter på flere strekninger i skiløypene mellom løse hunder og øvrige skiløpere.

Noen av tilfellene er enkeltepisoder og knyttet t i l enkeltpersoner, mens andre klager går på mer generell
mangel på aktsomhet. En annen konflikt er gårdbrukere som driver med beitedyr, som er avhengig av å
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kunne utnytte utmarksbeiteressursen. Det er viktig å ha et godt regelverk som reduserer konflikten med 
hunder for å kunne utnytte denne ressursen og samtidig ivareta dyrevelferden.    
 
Hvis hundeholderen forholder seg lojalt til hundeloven og aktsomhetskravet er det ikke nødvendigvis 
behov for utfyllende forskrifter. Men det kan være behov for mer konkrete lokale forskrifter med mer 
spesifikke restriksjoner enn loven gir. I proposisjon til Stortinget Ot. prp. nr. 48 (2002-2003) nevnes for 
eksempel å angi båndtvang på bestemte steder, beitedyr eller hensyn til ro og orden. Dette er tilfeller 
hvor den generelle aktsomheten ikke blir oppfylt, og behovet for lokale spesifikke regler melder seg. 
 
 

Fakta 

Juridisk grunnlag 
Hundehold reguleres av Lov om hundehold (hundeloven) av 4. juli 2003. Men også Lov om dyrevelferd, 
Lov om rettstilhøve mellom granner (granneloven) jf. § 6, Lov om husleieavtaler jf. § 5-2, Lov om jakt og 
fangst av vilt (viltloven) §§ 23 og 52 har bestemmelser som berører hund og hundehold. Lov om 
planlegging og byggesaksbehandling Kap. 20 og 21, samt § 29-4 og Forskrift om byggesak § 4-1 kommer 
til anvendelse i forbindelse med oppsetting av gjerde og hundegård.  
 
Hjemmel i hundeloven til å vedta forskrift: 
Formålet med hundeloven (§1) og det generelle aktsomhetskravet (§3) er sentrale når det gjelder 
hundehold. I Ot.prp. nr. 48 (2002-2003) er prosessen og grunnlaget for hundeloven beskrevet. 
Hundeloven regulerer hundeholdet, men det åpnes for at kommunene kan gi egne forskrifter ut fra 
lokale behov. 
 
I hundeloven §6 går det frem at kommunen kan vedta forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller 
forsvarlig innestengt eller inngjerdet: 

a. i og i tilknytning til boligområder og handleområder, 
b. i parker, på gravplasser, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller 

rekreasjon, 
c. på og ved bestemt/angitte turstier, turveier, merkede skiløyper, leir- og rasteplasser, 
d. i bestemt angitte andre områder på land, i vann eller sjø som er allment benyttet som tur- og 

rekreasjonsområder, 
e. i hele eller deler av kommunen i bestemt angitt tidsrom når storfe, sau, geit eller hest normalt 

går ute, eller 
f. under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet. 

 
Båndtvang etter bokstav c og d kan ikke fastsettes i større grad enn nødvendig og slik at hensynet til de 
som ønsker å ferdes med løs hund også ivaretas i tilstrekkelig grad, både hva angår omfang og 
geografisk spredning. Ved fastsettelse av båndtvang etter bokstav e og f kan båndtvang bare innføres i 
de områder av kommunen hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter, eller hvor vilt man ønsker å 
beskytte har sitt leveområde. Båndtvang fastsatt i medhold av bokstav f må opphøre straks forholdene 
tilsier det. 
 
Videre kan kommunen etter § 11 vedta forskrift om hundehold av hensyn til alminnelig ro og orden og 
for å motvirke forsøpling. 
 
Kommunen kan også vedta forskrift etter § 9 e. og § 12, men disse er ikke relevante for denne 
forskriften. 
 
 

kunne utnytte utmarksbeiteressursen. Det er viktig å ha et godt regelverk som reduserer konflikten med
hunder for å kunne utnytte denne ressursen og samtidig ivareta dyrevelferden.

Hvis hundeholderen forholder seg lojalt t i l hundeloven og aktsomhetskravet er det ikke nødvendigvis
behov for utfyllende forskrifter. Men det kan være behov for mer konkrete lokale forskrifter med mer
spesifikke restriksjoner enn loven gir. I proposisjon ti l Stortinget Ot. prp. nr. 48 (2002-2003} nevnes for
eksempel å angi båndtvang på bestemte steder, beitedyr eller hensyn ti l ro og orden. Dette er tilfeller
hvor den generelle aktsomheten ikke blir oppfylt, og behovet for lokale spesifikke regler melder seg.

Fakta

Juridisk grunnlag
Hundehald reguleres av Lov om hundehald (hundeloven) av 4. juli 2003. Men også Lov om dyrevelferd,
Lov om rettstilhøve mellom granner (granneloven) jf. § 6, Lov om husleieavtaler jf. § 5-2, Lov om jakt og
fangst av vilt (viltloven) §§ 23 og 52 har bestemmelser som berører hund og hundehald. Lov om
planlegging og byggesaksbehandling Kap. 20 og 21, samt§ 29-4 og Forskrift om byggesak§ 4-1 kommer
ti l anvendelse i forbindelse med oppsetting av gjerde og hundegård.

Hjemmel i hundeloven ti l å vedta forskrift:
Formålet med hundeloven (§1) og det generelle aktsomhetskravet (§3) er sentrale når det gjelder
hundehald. I Ot.prp. nr. 48 (2002-2003) er prosessen og grunnlaget for hundeloven beskrevet.
Hundeloven regulerer hundehaldet, men det åpnes for at kommunene kan gi egne forskrifter ut fra
lokale behov.

I hundeloven §6 går det frem at kommunen kan vedta forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller
forsvarlig innestengt eller inngjerdet:

a. i og i tilknytning ti l boligområder og handleområder,
b. i parker, på gravplasser, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller

rekreasjon,
c. på og ved bestemt/angitte turstier, turveier, merkede skiløyper, leir- og rasteplasser,
d. i bestemt angitte andre områder på land, i vann eller sjø som er allment benyttet som tur- og

rekreasjonsområder,
e. i hele eller deler av kommunen i bestemt angitt tidsrom når storfe, sau, geit eller hest normalt

går ute, eller
f. under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet.

Båndtvang etter bokstav c og d kan ikke fastsettes i større grad enn nødvendig og slik at hensynet t i l de
som ønsker å ferdes med løs hund også ivaretas i tilstrekkelig grad, både hva angår omfang og
geografisk spredning. Ved fastsettelse av båndtvang etter bokstav e og f kan båndtvang bare innføres i
de områder av kommunen hvor husdyr har rett t i l å beite og faktisk beiter, eller hvor vilt man ønsker å
beskytte har sitt leveområde. Båndtvang fastsatt i medhold av bokstav f må opphøre straks forholdene
tilsier det.

Videre kan kommunen e t te r§ 11 vedta forskrift om hundehald av hensyn ti l alminnelig ro og orden og
for å motvirke forsøpling.

Kommunen kan også vedta forskrift etter § 9 e. og § 12, men disse er ikke relevante for denne
forskriften.
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Medvirkning 
I hundeloven § 6 avsnitt tre står det at «Båndtvang etter bokstav c og d kan ikke fastsettes i større grad 
enn nødvendig og slik at hensynet til de som ønsker å ferdes med løs hund også ivaretas i tilstrekkelig 
grad, både hva angår omfang og geografisk spredning». Videre står det i en lovkommentar av Live 
Shelby (24.10.2018) i Rettsdata at: «Begrensningen som ligger i at turstier osv. må være bestemt angitt, 
kom inn etter behandlingen i Justiskomiteen, for å unngå overdreven bruk av båndtvang, jf. Innst. O. nr. 
91 (2002-2003) s. 13. Dermed vil ikke kommunen kunne forskriftsfeste båndtvang for alle turstier, 
turveier etc. under ett, men må spesifisere hvilke stier, løyper etc. det dreier seg om, og på hvilken del av 
strekningen båndtvangen skal gjelde. Det er i prinsippet ikke noe i veien for at det blir innført båndtvang 
på alle kommunens merkede skiløyper e.l., men i så fall må alle løypene individualiseres». På bakgrunn 
av dette ble det holdt møter med virksomhet anlegg, idrett og natur om hvilke løyper det var aktuelt å 
fastsette båndtvang for og korrekte navn som brukes for disse. 
 
Videre i hundeloven § 6 avsnitt tre står det at «…båndtvang bare innføres i de områder av kommunen 
hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter». Kommunen har kontaktet alle som har søkt om 
produksjonstilskudd til dyr som beiter i Drammen kommune i 2021, samt beitelag i nabokommuner, for 
å fremskaffe mer kunnskap om når de tar inn sine dyr fra beite og hvor disse beiter. Dette for å få 
vurdert behov for eventuell utvidet båndtvang i beiteområder. Kommunen har hjemmel, men det 
forutsetter at husdyrene har rett til å beite i aktuelt området og at de faktisk gjør det, utover den 
ordinære båndtvangen til 20. august. Rådmannen fikk to svar på denne forespørselen, men ingen svar 
hvor det ble fastsatt tid for innhenting fra beite og hvor beite var. Ved forespørsel er det således ingen 
som har gitt svar på om de faktisk har husdyr på beite lenger enn 20. august. På bakgrunn av dette 
valgte rådmannen å ta ut bestemmelsen i forskriften som fastsatte utvidet båndtvang. 
 
Høringsutkastet har vært på internhøring til virksomhetene arealplan, samferdsel, vei- og 
parkforvaltning, anlegg, idrett og natur. Det kom ingen merknader til forskriften. 
 

Rådmannens vurderinger 

Formålet med «Lokal forskrift om hundehold i Drammen kommune» er å dekke et reelt behov for 
regulering av områder der det ferdes mye folk. 
 
I forslaget til forskriften § 4 blir det angitt områder der båndtvang gjelder henholdsvis hele året (punkt 
1), og under bestemte forhold (punkt 2). Områder der båndtvang gjelder hele året omfatter steder der 
det er så stor sannsynlighet for å treffe på andre mennesker og dyr, at mer spesifiserte datoer og 
tidspunkter ikke er hensiktsmessig. Dette gjelder i stor grad sentrumsnære og offentlige arealer.  
Øvrige områder gjelder steder der slik risiko er lavere deler av året, slik at frislipp av hund kan 
aksepteres.  Det er ikke fastsatt restriksjoner i større grad enn nødvendig, for at hensynene til de som 
ønsker å ferdes med løs hund også ivaretas i tilstrekkelig grad.  
 
Utvidet båndtvang i lysløyper når de brukes som maskinpreparerte skiløyper er satt for å unngå 
unødvendig konflikt mellom hundeholder og brukergrupper av kommunens løypenett. Lysløyper brukes 
oftere hele døgnet da de ofte er nær større bebodde områder, samt mer tilrettelagt ved at det er mulig 
å bruke de uten hodelykt i mørket. Rådmannen vurder derfor at det vil ha størst effekt å fastsette 
båndtvang i disse. 
 
Det er ikke fastsatt utvidet båndtvang for bufe, da vi mangler grunnlag for å si noe om hvor de beiter og 
når de går på beite. Rådmannen har derfor ikke hjemmel i hundeloven til å fastsette noen utvidet 
båndtvang.  
 

Medvirkning
I hundeloven § 6 avsnitt t re står det at «Båndtvang etter bokstav c og d kan ikke fastsettes i større grad
enn nødvendig og slik at hensynet t i l de som ønsker å ferdes med løs hund også ivaretas i tilstrekkelig
grad, både hva angår omfang og geografisk spredning». Videre står det i en lovkommentar av Live
Shelby (24.10.2018) i Rettsdata at: «Begrensningen som ligger i at turstier osv. må være bestemt angitt,
kom inn etter behandlingen i Justiskomiteen, f o r å unngå overdreven bruk av båndtvang, jf. lnnst. 0. nr.
91 (2002-2003} s. 13. Dermed vil ikke kommunen kunne forskrifts/este båndtvang f o r alle turstier,
turveier etc. under ett, men må spesifisere hvilke stier, løyper etc. det dreier seg om, og på hvilken del av
strekningen båndtvangen skal gjelde. Det er i prinsippet ikke noe i veien f o r at det blir innført båndtvang
på alle kommunens merkede skiløyper e.I., men i så f a l l må alle løypene individualiseres». På bakgrunn
av dette ble det holdt møter med virksomhet anlegg, idrett og natur om hvilke løyper det var aktuelt å
fastsette båndtvang for og korrekte navn som brukes for disse.

Videre i hundeloven § 6 avsnitt t re står det at «...båndtvang bare innføres i de områder av kommunen
hvor husdyr har rett t i l å beite og faktisk beiter». Kommunen har kontaktet alle som har søkt om
produksjonstilskudd ti l dyr som beiter i Drammen kommune i 2021, samt beitelag i nabokommuner, for
å fremskaffe mer kunnskap om når de tar inn sine dyr fra beite og hvor disse beiter. Dette for å få
vurdert behov for eventuell utvidet båndtvang i beiteområder. Kommunen har hjemmel, men det
forutsetter at husdyrene har rett t i l å beite i aktuelt området og at de faktisk gjør det, utover den
ordinære båndtvangen ti l 20. august. Rådmannen fikk to svar på denne forespørselen, men ingen svar
hvor det ble fastsatt t id for innhenting fra beite og hvor beite var. Ved forespørsel er det således ingen
som har gitt svar på om de faktisk har husdyr på beite lenger enn 20. august. På bakgrunn av dette
valgte rådmannen å ta ut bestemmelsen i forskriften som fastsatte utvidet båndtvang.

Høringsutkastet har vært på internhøring til virksomhetene arealplan, samferdsel, vei- og
parkforvaltning, anlegg, idrett og natur. Det kom ingen merknader ti l forskriften.

Rådmannens vurderinger

Formålet med «Lokal forskrift om hundehold i Drammen kommune» er å dekke et reelt behov for
regulering av områder der det ferdes mye folk.

I forslaget t i l forskriften § 4 blir det angitt områder der båndtvang gjelder henholdsvis hele året (punkt
l) , og under bestemte forhold (punkt 2). Områder der båndtvang gjelder hele året omfatter steder der
det er så stor sannsynlighet for å treffe på andre mennesker og dyr, at mer spesifiserte datoer og
tidspunkter ikke er hensiktsmessig. Dette gjelder i stor grad sentrumsnære og offentlige arealer.
Øvrige områder gjelder steder der slik risiko er lavere deler av året, slik at frislipp av hund kan
aksepteres. Det er ikke fastsatt restriksjoner i større grad enn nødvendig, for at hensynene ti l de som
ønsker å ferdes med løs hund også ivaretas i tilstrekkelig grad.

Utvidet båndtvang i lysløyper når de brukes som maskinpreparerte skiløyper er satt for å unngå
unødvendig konflikt mellom hundeholder og brukergrupper av kommunens løypenett. Lysløyper brukes
oftere hele døgnet da de ofte er nær større bebodde områder, samt mer tilrettelagt ved at det er mulig
å bruke de uten hodelykt i mørket. Rådmannen vurder derfor at det vil ha størst effekt å fastsette
båndtvang i disse.

Det er ikke fastsatt utvidet båndtvang for bufe, da vi mangler grunnlag for å si noe om hvor de beiter og
når de går på beite. Rådmannen har derfor ikke hjemmel i hundeloven ti l å fastsette noen utvidet
båndtvang.
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I § 5 utdypes det at hunder ikke har adgang til skolegårder i skoletiden, eller barnehager, idrettshaller og 
skolebygninger. Dette er for å ta hensyn til barn og ansatte som enten er redde for hunder, allergiske 
eller av andre grunner ikke ønsker nærkontakt med hunder. Det er viktig at disse områdene skal være en 
trygg plass for alle barn. Det er også ønskelig med en ren plass der barna leker, uten mulighet for å bli 
tilgriset av eventuelle ekskrementer etter hund. 
 
Ved ekstraordinære forhold slik som for eksempel store snøfall er det viktig å beskytte viltet mot 
unødvendig stress. I den forbindelse er det satt inn en bestemmelse i forslaget til forskriften (§ 6) hvor 
rådmannen gis fullmakt til å utarbeide og vedta forskrift om ekstraordinær båndtvang. 
 
Av hensyn til alminnelig ro og orden og miljø legges det frem i forskriften § 7 punkt 1, at hund med 
støyende adferd skal ha aktivt tilsyn og ikke bjeffe, hyle eller lignende mellom kl: 23.00 og kl. 07.00 for å 
unngå at noen kan bli forstyrret. Rådmannen ser dette nødvendig, særlig i tettbebygde strøk der atferd 
som kan virke svært forstyrrende på omkringliggende husstander bør begrenses.  
 
Av hensyn til miljø og trivsel spesifiseres det i § 7 punkt 2 at hundeeier eller innehaver av hund skal 
fjerne ekskrementer etter hund langs nærmere beskrevne offentlige eller allment tilgjengelige områder. 
Ekskrementer fra hund virker sjenerende, og bør av hensyn til brukere av kommunens arealer og 
allmenne interesser fjernes og begrenses så langt det lar seg gjøre. Av hensyn til miljøet må bruk av 
hundeposer ikke føre til forsøpling. 
 
Under § 8 fastsettes det hvem forskriftens §§ 4 og 5 ikke gjelder for. Dette samsvarer med hundelovens 
§ 9. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Ny lokal forskrift kan medføre utgifter knyttet til skilting og annen informasjonsspredning om nye 
bestemmelser. 
 

Tiltak for å begrense negative konsekvenser av lovbestemmelsene  

Fordi hunder har behov for å løpe og leke fritt, samt sosialisere med andre hunder, ser rådmannen 
positiv på opprettelse av områder tilrettelagt for frislipp av hund. Det ansees imidlertid ikke som et 
kommunalt ansvar å drifte egne hundeparker. Kommunen ønsker likevel gjerne forslag til områder der 
dette kan gjennomføres og tilrettelegges for.  
 

Rådmannens konklusjon 

Vedlagt forslag til «Lokal forskrift om hundehold i Drammen kommune», sendes til offentlig høring.  
Høringsfristen settes til 6 uker etter utsendelse.  
 
 

Vedlegg 

Lokal forskrift om hundehold i Drammen kommune 
 

I § 5 utdypes det at hunder ikke har adgang til skolegårder i skoletiden, eller barnehager, idrettshaller og
skolebygninger. Dette er for å ta hensyn ti l barn og ansatte som enten er redde for hunder, allergiske
eller av andre grunner ikke ønsker nærkontakt med hunder. Det er viktig at disse områdene skal være en
trygg plass for alle barn. Det er også ønskelig med en ren plass der barna leker, uten mulighet for å bli
tilgriset av eventuelle ekskrementer etter hund.

Ved ekstraordinære forhold slik som for eksempel store snøfall er det viktig å beskytte viltet mot
unødvendig stress. I den forbindelse er det satt inn en bestemmelse i forslaget til forskriften (§ 6) hvor
rådmannen gis fullmakt t i l å utarbeide og vedta forskrift om ekstraordinær båndtvang.

Av hensyn ti l alminnelig ro og orden og miljø legges det frem i forskriften § 7 punkt l, at hund med
støyende adferd skal ha aktivt tilsyn og ikke bjeffe, hyle eller lignende mellom kl: 23.00 og kl. 07.00 for å
unngå at noen kan bli forstyrret. Rådmannen ser dette nødvendig, særlig i tettbebygde strøk der atferd
som kan virke svært forstyrrende på omkringliggende husstander bør begrenses.

Av hensyn ti l miljø og trivsel spesifiseres det i § 7 punkt 2 at hundeeier eller innehaver av hund skal
fjerne ekskrementer etter hund langs nærmere beskrevne offentlige eller allment tilgjengelige områder.
Ekskrementer fra hund virker sjenerende, og bør av hensyn ti l brukere av kommunens arealer og
allmenne interesser fjernes og begrenses så langt det lar seg gjøre. Av hensyn ti l miljøet må bruk av
hundeposer ikke føre til forsøpling.

Under§ 8 fastsettes det hvem forskriftens §§ 4 og 5 ikke gjelder for. Dette samsvarer med hundelovens
§ 9.

Økonomiske konsekvenser
Ny lokal forskrift kan medføre utgifter knyttet til skilting og annen informasjonsspredning om nye
bestemmelser.

Tiltak for å begrense negative konsekvenser av lovbestemmelsene

Fordi hunder har behov for å løpe og leke fritt, samt sosialisere med andre hunder, ser rådmannen
positiv på opprettelse av områder tilrettelagt for frislipp av hund. Det ansees imidlertid ikke som et
kommunalt ansvar å drifte egne hundeparker. Kommunen ønsker likevel gjerne forslag ti l områder der
dette kan gjennomføres og tilrettelegges for.

Rådmannens konklusjon

Vedlagt forslag til «Lokalforskrift om hundehald i Drammen kommune», sendes ti l offentlig høring.
Høringsfristen settes ti l 6 uker etter utsendelse.

Vedlegg
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