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Vedlegg:
1 Utkast til lokal forskrift som foreslås lagt ut til offentlig høring

Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt): 
Journalposter
Y 21.03.2013 Forslag til ny forskriftstekst fremmet til politisk 

behandling april 2013
S 26.08.2016 Oppstart arbeid med lokal forskrift om utvidet 

båndtvang for hund i Balsfjord kommune
S 02.04.2013 Oppstart arbeid med lokal forskrift om utvidet 

båndtvang for hund
U 04.04.2013 Særutskrift: Oppstart arbeid med lokal forskrift om 

utvidet båndtvang for hund
Fagleder landbruk Jørgen Bjørkli

Saksopplysninger:

Hjemmel til å fastsette lokale forskrifter om utvidet båndtvang ligger i hundelovens § 6 annet 
ledd. Det er en generell båndtvang på hund i perioden 1. april til og med 20. august.

Hundelovens § 6 lyder:

§ 6. Sikring av hund ved båndtvang m.m.

I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller 
innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir 
og bo. 

Kommunen kan gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet 

a)i og i tilknytning til boligområder og handleområder, 
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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. Der beite, natur- og rekreasjonsområder berører 
flere kommuner, bør disse samordne sine forskrifter. Kommunens innføring av båndtvang etter bokstav f kan 
påklages til fylkesmannen. 

Kommunen kan gi forskrift om at hunder ikke har adgang til barnehager, skolegårder eller gravplasser. 

Balsfjord kommune har ingen lokal forskrift som forlenger båndtvangen. Det er derfor den 
generelle båndtvangen i hundeloven fra 1. april til 20. august som gjelder.

Det ble gjort et forsøk på å ta med en bestemmelse om båndtvang om i revideringen av 
politivedtektene under kommunestyres behandling i 2003. Denne tilføyelsen ble endret av 
politidirektoratet i brev av 27.8.2009 (se ephorte-sak 2005/729) på grunn av at hundeloven med 
sine bestemmelser var kommet mellom vedtaket i 2003 og stadfestelsen i 2009. 

Kommunen har sånn sett et kommunestyrevedtak som ikke er opphevet, men det kan ikke anses 
som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, ei heller ei forskrift da det ikke har hatt en prosess 
som forskriftsbehandling krever.

Vurdering:

Det er laget et utkast til forskriftstekst, som ligger vedlagt. 

Det står i lovteksten at fastsettelse av båndtvang etter bokstav e, kan bare innføres i de områder 
av kommunen hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter. I Balsfjord har en dyr på beite 
stort sett over alt i utmarka. Det kan derfor diskuteres om det er hensiktsmessig å ha med andre 
ledd i § 1 og andre ledd i § 4. Administrasjonen lar disse to punktene stå i utkastet som legges 
frem til politisk behandling, da disse kan gjelde i de få områdene der det ikke er beitedyr (øyer, 
områder som er avskåret med sperregjerder).

Saken var oppe til behandling i formannskapet i 3. april 2013. Den gangen ønsket ikke 
formannskapet å gå videre med saken. Det er nå fremmet ønske fra politisk hold om ny 
behandling av saken. Den legges derfor frem på nytt til Formannskapet med små endringer fra 
2013.

Beitenæringen (Balsfjord og Storfjord sau og geit og Ytre Malangen beitelag) har også 
signalisert at de ønsker saken opp til behandling.
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Rådmannens innstilling:

Balsfjord formannskap legger ut forslag til forskrift om utvidet båndtvang for hund til 
høring.
Høringsfristen settes til 1. oktober 2016. 
Saken legges frem for formannskapet i oktober og for kommunestyret for endelig vedtak i 
møte 26.10.2016.

Behandling i Formannskapet - 07.09.2016:

Vedtak i Formannskapet - 07.09.2016:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Etter fullmakt

Torunn N. Guleng
konsulent


