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011/10: Bakkebø borettslag - eventuelle endringer i eiersituasjonen.  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 

1. Bakkebø borettslag (BBL) selger (overfører) eiendommer og verdier til Eigersund 
kommune.  

2. Bakkebø borettslag (BBL) avvikles når eiendommer og verdier er solgt (overført) til 
Eigersund kommune. 

3. Eigersund kommune søker om å overta ansvar for mottatte oppstartingstilskudd og 
lån i Husbanken (16,6 millioner kroner) som er knyttet opp til BBL. 

4. Økte utgifter (herunder finansutgifter og driftsutgifter på eiendommene) skal dekkes 
via driften ved eiendommene som i dag er knyttet opp mot BBL (selvkostprinsippet). 

5. Likvide midler som mottas i forbindelse med avviklingen av BBL brukes til å dekke 
omkostningene knyttet opp mot prosessen og hvor resten avsettes på et eget 
driftsfond. Eigersund kommune kan forskuttere utgiftene knyttet opp mot 
salg/avvikling av BBL. 

6. Disponeringen av nytt driftsfond tas opp i forbindelse med økonomirapport og/eller 
budsjett. 

7. Rådmannen får fullmakt til å møte som andelseier på generalforsamling / 
ekstraordinær generalforsamling i BBL og fatte de nødvendige vedtak knyttet opp mot 
salg/avvikling av BBL. 

8. Rådmannen får fullmakt til å engasjere ekstern assistanse til formell avvikling av BBL. 
9. Avviklingen av BBL gjennomføres snarest mulig og ventes sluttført høsten 2010.  
10. I forbindelse med økonomirapportering / budsjett rapporterer rådmann om status / 

fremdrift knyttet opp mot avviklingen av BBL – herunder nødvendige 
budsjettendringer knyttet opp mot finansutgifter/driftsutgifter/leieinntekter. 

11. Rådmannen fremmer egen sak knyttet opp mot drift – herunder bemanningsmessige 
ressurser - av økt eiendomsmasse for Miljøavdelingen. 

 
 
10.02.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
SOLVEIG EGE TENGESDSL (KRF) foreslo at følgende nytt pkt. 7: 
 ”Det etableres et avviklingsstyre som ledes av rådmannen. 
  Rådmannens forslag pkt. 11 utgår. 
 
 
LEIF ERIK EGAAS (H) foreslo nytt pkt. 12: 

”Kommunestyret delegerer til formannskapet å gjøre vedtak i den videre prosessen med 
avvikling av Bakkebø Borettslag.” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling pkt. 1-6 og pkt. 8-10 enstemmig vedtatt. 
Tengesdals forslag enstemmig vedtatt. 
Egaas forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-011/10 Vedtak: 
 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 



1. Bakkebø borettslag (BBL) selger (overfører) eiendommer og verdier til Eigersund 
kommune.  

2. Bakkebø borettslag (BBL) avvikles når eiendommer og verdier er solgt (overført) til 
Eigersund kommune. 

3. Eigersund kommune søker om å overta ansvar for mottatte oppstartingstilskudd og lån i 
Husbanken (16,6 millioner kroner) som er knyttet opp til BBL. 

4. Økte utgifter (herunder finansutgifter og driftsutgifter på eiendommene) skal dekkes via 
driften ved eiendommene som i dag er knyttet opp mot BBL (selvkostprinsippet). 

5. Likvide midler som mottas i forbindelse med avviklingen av BBL brukes til å dekke 
omkostningene knyttet opp mot prosessen og hvor resten avsettes på et eget driftsfond. 
Eigersund kommune kan forskuttere utgiftene knyttet opp mot salg/avvikling av BBL. 

6. Disponeringen av nytt driftsfond tas opp i forbindelse med økonomirapport og/eller 
budsjett. 

7. Det etableres et avviklingsstyre som ledes av rådmannen. 
8. Rådmannen får fullmakt til å engasjere ekstern assistanse til formell avvikling av BBL. 
9. Avviklingen av BBL gjennomføres snarest mulig og ventes sluttført høsten 2010.  
10. I forbindelse med økonomirapportering / budsjett rapporterer rådmann om status / 

fremdrift knyttet opp mot avviklingen av BBL – herunder nødvendige budsjettendringer 
knyttet opp mot finansutgifter/driftsutgifter/leieinntekter. 

11. Kommunestyret delegerer til formannskapet å gjøre vedtak i den videre prosessen med 
avvikling av Bakkebø Borettslag.” 

 
Vedtaket enstemmig. 
 
 
012/10: Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 
20.01.2010  
 
Forslag til vedtak 25.01.2010: 
 
Protokoll fra formannskapets møte den 20.10.2010 godkjennes. 
 
 
10.02.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
Ny korrigert protokoll ble delt ut i møte.  
 
Votering: 
Protokollen med nye korrigeringer enstemmig godkjent. 
 
 
FS-012/10 Vedtak: 
 

Protokoll fra formannskapets møte den 20.10.2010 godkjennes. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
013/10: Kjøp av tilleggsareal mot Lagårdsveien - Morten Dybing  
 
Rådmannens forslag til vedtak 13.01.2010: 
Søknad om kjøp av et ca. 90 m² stort areal regulert til byggeområde-boliger imøtekommes 
på følgende vilkår: 



• Kjøper må dekke alle kostnader knyttet til behandlingsgebyr, oppmåling, tinglysing og 
lignende knyttet til overdragelsen av arealet. 

• Arealet selges for kr. 84,- pr. m². 
 
 
 
10.02.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
BITTEN FUGELSNES (AP) foreslo: 
 ”Saken utsettes for befaring.” 
 
Votering: 
Fugelsnes forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-013/10 Vedtak: 
 

Saken utsettes for befaring. 
 

Vedtaket er enstemmig. 
 
 
014/10: Klage på avslag på søknad om dispensasjon/deling av 
grunneiendom, gnr. 2 bnr. 20 - Bjørg Nordis Pedersen og Anders 
Myklebust  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 23.01.2010: 
 
Formannskapet har nøye vurdert klage fra Bjørg Nordis Pedersen datert 07.08.07 og 
begrunnelse for klage datert 16.08.07, men kan ikke se at det i klagen er fremkommet nye 
momenter som tilsier at klagen kan tas til følge. 
Byggesakssjefens vedtak av 18.07.07 opprettholdes derfor. 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 15, jfr. forvaltningslovens § 33. 
 
 
10.02.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
LEIF ERIK EGAAS (H) foreslo: 
 ”Saken utsettes for befaring.” 
 
Votering: 
 Egaas forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-014/10 Vedtak: 
 

 Saken utsettes for befaring. 
 



Vedtaket er enstemmig. 
 
015/10: Konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet for 
Jæren  
 
Rådmannens forslag til vedtak 01.02.2010: 
Eigersund kommune ser positivt på KVU for transportsystemet på Jæren og vil i sin uttalelse 
spesielt framheve følgende punkt: 
Ø Etablering av gode høyhastighets transportsystemer / kollektivtilbud til og fra: 

Stavanger Lufthavn Sola, UiS, SUS, Forus Næringsområde og de største byene 
(Stavanger, Sandnes), jfr. konsept 3 Høykvalitets kollektivtransport. 

Ø Sikre god tilknyting av transportsystemene på Jæren mot Dalaneregionen, herunder 
Egersund Havn. 

Ø Sikre et samlet transportsystem som gir minst mulig utslipp av klimagasser. 
Ø Sikre at universell utforming blir ivaretatt (spesielt i det kollektive transportsystemet). 

 
 
10.02.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
FS-015/10 Vedtak: 
 

Eigersund kommune ser positivt på KVU for transportsystemet på Jæren og vil i sin uttalelse 
spesielt framheve følgende punkt: 
Ø Etablering av gode høyhastighets transportsystemer / kollektivtilbud til og fra: 

Stavanger Lufthavn Sola, UiS, SUS, Forus Næringsområde og de største byene 
(Stavanger, Sandnes), jfr. konsept 3 Høykvalitets kollektivtransport. 

Ø Sikre god tilknyting av transportsystemene på Jæren mot Dalaneregionen, herunder 
Egersund Havn. 

Ø Sikre et samlet transportsystem som gir minst mulig utslipp av klimagasser. 
Ø Sikre at universell utforming blir ivaretatt (spesielt i det kollektive transportsystemet). 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
016/10: Båtplasser - avtaler  
 
Rådmannens forslag til vedtak 01.02.2010: 
Formannskapet ber rådmannen om å gjennomgå og fremme en prinsippsak om utleievilkår 
for småbåthavner hvor kommunen er utleier. 
 
 
10.02.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
FS-016/10 Vedtak: 



 
Formannskapet ber rådmannen om å gjennomgå og fremme en prinsippsak om 
utleievilkår for småbåthavner hvor kommunen er utleier. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
017/10: Referatsaker til formannskapets møte 10.02.2010  
 
Referatsaker som legges frem for utvalget 01.02.2010: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 
Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 10/962 I 08.01.2010 Justis- og 
Politidepartement 

Høring- forslag til endringer i 
domstollovens regler om 
utvalg og uttaking av 
lekdommere mv. 

2 10/325 I 05.01.2010 Interkommunalt Arkiv 
i Rogaland IKS 

Protokoll styremøte IKA 16. 
desember 2009 

3 09/75088 I 14.12.2009 
Det kgl. kommunal- 
og 
regionaldepartement 

Rundskriv H-11/09 - 
Ikraftsetting av endringer i 
kommuneloven 
(kjønnsbalanse i styrene i 
aksjeselskaper 

4 10/1035 I 15.01.2010 FAU - Husabø 
barneskole 

Søknad om støtte til bygging 
av Gapahuk/Lavo. 

 
 
 
10.02.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 

1 10/962 I 08.01.2010 Justis- og 
Politidepartement 

Høring- forslag til endringer i 
domstollovens regler om 
utvalg og uttaking av 
lekdommere mv. 

 
 
FELLESFORSLAG FRA INGHILD VANGLO (AP) OG WENCHE H. ANDERSEN (FRP): 

”Eigersund kommune støtter forslag til endring av domstollovens regler om utvalg og 
uttaking av lekdommere mv. 
Domstolsadministrasjonen anmodes om å legge forholdene bedre til rette for personer 
som velges til lekdommere m.m.  En bør gjøre det mer attraktivt å yte denne bistand det 
etterspørres – økt godtgjørelse, mindre papirarbeid osv..” 

 
Votering: 
Fellesforslaget enstemmig vedtatt. 
 

 

4 10/1035 I 15.01.2010 FAU - Husabø 
barneskole 

Søknad om støtte til bygging 
av Gapahuk/Lavo. 

 
SOLVEIG EGE TENGESDAL (KRF) 
”Foreslo at saken utsettes og tas opp igjen når det foreligger svar fra Fylkeskommunen. 
Det er sendt søknad til  Fylkeskommunen om midler til prosjektet.    



 
Votering: 

 Tengesdals forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
FS-017/10 Vedtak: 
 RS-1 

Eigersund kommune støtter forslag til endring av domstollovens regler om utvalg og 
uttaking av lekdommere mv. 
Domstolsadministrasjonen anmodes om å legge forholdene bedre til rette for personer 
som velges til lekdommere m.m.  En bør gjøre det mer attraktivt å yte denne bistand det 
etterspørres – økt godtgjørelse, mindre papirarbeid osv.. 
 
RS-2 
Saken utsettes til det foreligger svar fra Fylkeskommunen på søknaden. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
018/10: Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 10.02.2010  
 
 
10.02.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Møtet ble lukket under deler av behandlingen, jfr. KL. §31.3. 
Saken er unntatt offenlighet og utvalgets behandling/vedtak finnes i eget protokollvedlegg 
unntatt offenlighet  (l.nr. 10/4583) 
 
                                                              ---- 0 ---- 
 
 
INGHILD VANGLO (AP): 

Tok opp situasjonen for AKER SOLUTIONS som ikke fikk tildelt ”Goliatprosjektet” – 
om ordførerens engasjement vedr. håndteringen av tildelinger  av slike jobber. 
 

 
SOLVEIG EGE TENGESDAL (AP) 

Stilte spørsmål om status vedr. konsesjonssøknaden for Thor Jostein Dyrnes/Aktiv 
eiendomsutvikling Dalane AS som ble behandlet i sist møte. 
 
Spørsmålet besvart av rådmannen. 
 

 
SIGVALD NODLAND (SP) 

• Stilte spørsmål om ”Mong gamle skolehus”.  
  

Rådmannen svarte at administrasjonen har bedt kommuneadvokaten om en 
utredning om kommunens rett til å få eiendommen overskjøtet.  Dersom dette kan 
la seg gjøre må kommunen vurdere hva som skal skje med denne 
eiendommmen. 

 
• Stilte spørsmål om hvordan det gikk med vedlikeholdsbudsjettet med det været 

som har vært. 
 

Rådmannen svarte at de hadde ikke oversikt over dette enda. 
 



 
WENCHE H. ANDERSEN (FRP): 
 Rogaland Revisjon har vært inne og sett på kvaliteten på kommunenes Web-sider. 
 Hvorfor har Eigersund kommune  falt fra 6. plass til 20. plass ? 
 
 Rådmannen svarte at kommunen er i gang med å innføre ny WEB-portal. 
 
 
KARL JOHAN OLSEN: 

• Informerte om at skatteinngangen for januar er mindre enn det som det var 
budsjettert med. 

 
• Informerte om at i neste møte vil det bli lagt frem en oversikt over 

byutviklingstiltak / tiltak som har vært i byutviklingsprosjektet. 
 

•  
 
SOLVEIG EGE TENGESDAL (KrF) 

Det må oppnevnes en stedfortreder for ordfører og varaordfører i sommer grunnet 
ferieavvikling og permisjon.  Det foreslås at Leif Erik Egaas oppnevnes som 
stedfortreder i perioden 5. juli – ca. 28. juli 2010. 
 
VEDTAK: 
Leif Erik Egaas oppnevnes som stedfortreder for ordfører og varaordfører under 
avvikling av ferie i tiden 5. juli – ca. 28. juli. 
 
Votering: 
Vedtaket er enstemmig. 

 
 
FS-018/10 Vedtak: 

Leif Erik Egaas oppnevnes som stedfortreder for ordfører og varaordfører under  
avvikling av ferie i tiden 5. juli – ca. 28. juli. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
                                                           ---- 0 ---- 
 
019/10: Prosjekt driftstilpasning og organisasjonsgjennomgang 2010 - 
Orientering til styringsgruppen / mandat.  
 
 
10.02.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
 
Møtet ble lukket under deler av behandlingen, jfr. KL. §31.3. 
Saken er unntatt offenlighet og utvalgets behandling/vedtak finnes i eget protokollvedlegg 
unntatt offenlighet  (l.nr. 10/4583) 
 
                                                              ---- 0 ---- 
 
 



DEN OFFENTLIGE DELEN BLE BEHANDLET FØRST. 
 

Formannskapet er styringsgruppe.   
Saken skal ikke behandles i hovedutvalgene, administrasjonsutvalget og Felles 
brukerutvalg.   
Partiene diskuterer saken internt i partigruppene. 
 
 

BJARNE SLETTEBAK: 
Politisk styringsgruppe er avhengige av å få innspill.  Ba om signaler og hvilke ting som 
skal kuttes. 
 

ORDFØREREN:  
 Forslag som er gjennomførbare igangsettes snarest. 
  
 
KARL JOHAN OLSEN: 

Det ses på stillinger som er vakante, holde tilbake de som er mulige, foretas midlertidige  
i stedet for faste ansettelser. 
  
 

LEIF ERIK EGAAS: 
 Se bort fra allerede foreslåtte tiltak – som kasernert brannvakt, foreløpig i   
            arbeidsgruppas arbeid. 
 Dokumentere at alt som blir foreslått (skriftlig). 
 
 
SOLVEIG: 

Avviste saker, ikke settes først på listen over tiltak som kan kuttes selv om de vil komme 
opp på et senere tidspunkt. 

 Det er viktig at en alle går sammen om å få til et godt resultat. 
 
  
WENCHE. H. ANDERSEN: 
 Alt for tidlig å legge klare føringer nå. 
 
 
ORDFØREREN:  
 Vi må være åpne for å se på alt, også tidligere forslag, men disse må komme etter hvert.    
           Andre ting må komme først. 
 En må se på omstillingen i organisasjonen fremover.  Vi må se på alle muligheter  - få   
           frem at det er alvor at Eigersund kommune har et stort økonomisk problem. 
           Vi må ha tro på at vi skal klare det – selv om vi må ta mange upopulære avgjørelser. 
 
 

FORSLAG TIL MØTEPLAN I POLITISK STYRINGSGRUPPE: 
• Første møte blir 10. mars – deretter hver 14. dag. 
• Ordfører i samarbeid med politisk sekretariat setter opp og sender ut møteplan. 
• De dager det er formannskapsmøte settes disse 1 time i forkant av møte. 
• Utenom avholdes møtene tidlig på morgenen. 
 
Til neste møte ber en partiene om å diskutere tiltak innad i  gruppen og komme med 
innspill. 
 
Den administrative styringsgruppen får fortløpende innspill på hva som kan kuttes. 

 
                                                               ---- 0 ---- 



 
 
FS-019/10 Vedtak: 
 
 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 
 
020/10: Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, 
Eigersund, Lund og Sokndal kommune.   
 
Rådmannens forslag til vedtak 03.02.2010: 
Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Eigersund kommune godkjenner framlagt mandat og organisering av arbeidet med 
utredning av konsekvenser ved kommunesammenslåing i Dalane, jfr. Dalanerådets 
vedtak i sak 04/10 og dokumentet ”Forstudie – Kommunesammenslåing – Bjerkreim, 
Eigersund, Lund og Sokndal kommune.” 

 

2. Eigersund kommune ser positivt på et forpliktende interkommunalt samarbeid i 
Dalane. 
Implisitt i et slikt samarbeid må det ligge en uttrykt målsetting om at den enkelte 
Dalanekommune først forsøker å finne samarbeidsløsninger internt i regionen før en 
eventuelt vurderer andre samarbeidspartnere. 
 

3. Eigersund kommune anbefaler at Dalanekommunene tar et initiativ for å undersøke         
      muligheten for et tettere / mer forpliktende samarbeid med Stavangerregionen. 

 
 
10.02.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 
• Saken ble enstemmig satt på sakslisten ved møtets start. 

--- o --- 
 
ORDFØREREN foreslo slikt fellesforslag (AP, FrP, H, KrF, SP og V): 

”Nytt punkt 2. Eigersund kommune ser positivt på et forpliktende interkommunalt 
samarbeid i Dalane.  
 
Eigersund kommune foreslår derfor følgende tillegg i Dalanerådets vedtekter 
kapittel 1, §13: Den enkelte medlemskommune forplikter seg til å først søke 
samarbeidsløsninger internt i Dalaneregionen før en eventuelt vurderer andre 
samarbeidspartnere.” 
 
 

Votering: 
Rådmannens innstiling punkt 1 og 3 enstemmig vedtatt. 
Fellesforslag punkt 2 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling punkt 2. 
 
 
FS-020/10 Vedtak: 
 

Formannskapet innstiller til kommunestyret: 
 

1. Eigersund kommune godkjenner framlagt mandat og organisering av arbeidet med 
utredning av konsekvenser ved kommunesammenslåing i Dalane, jfr. Dalanerådets 



vedtak i sak 04/10 og dokumentet ”Forstudie – Kommunesammenslåing – Bjerkreim, 
Eigersund, Lund og Sokndal kommune.” 

 

2. Eigersund kommune ser positivt på et forpliktende interkommunalt samarbeid i Dalane. 
 

Eigersund kommune foreslår derfor følgende tillegg i Dalanerådets vedtekter kapittel 1, 
§13:Den enkelte medlemskommune forplikter seg til å først søke samarbeidsløsninger 
internt i Dalaneregionen før en eventuelt vurderer andre samarbeidspartnere.” 
 

3. Eigersund kommune anbefaler at Dalanekommunene tar et initiativ for å undersøke         
       muligheten for et tettere / mer forpliktende samarbeid med Stavangerregionen. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
021/10: Utvidet båndtvang for hund etter § 6 f  
 
Rådmannens forslag til vedtak 08.02.2010: 
 

Forskrift fastsatt av formannskapet i Eigersund kommune, 10. februar 2010 med hjemmel i lov 
av 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 bokstav f.  

 
 § 1    Det fastsettes ekstraordinær båndtvang for alle hunder i Eigersund kommune, med de 

unntak som fremgår av § 3. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig 
inngjerdet eller innestengt slik at de ikke kan jage eller skade vilt. 

  
§ 2 Ekstraordinær båndtvang gjelder i alle deler av kommunen nedenfor tregrensen. 
  
§ 3  Forskriften gjelder alle hunder med følgende unntak: 
 • dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit 

• hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller 
prøving for slik tjeneste 

• hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt 

  
§ 4 Overtredelse av denne forskriften kan straffes med bøter eller fengsel i henhold til 

hundelovens § 28. 
  
§ 5 Denne forskrift trer i kraft 13. februar 2010 og gjelder inntil videre, men ikke lenger enn til 

1. april 2010, da ordinær båndtvang for hund inntrer, jf. Hundelovens § 6. Kommunen 
kan, dersom forholdene tilsier det, oppheve forskriften umiddelbart. 
 
 
Kommunens innføring av ekstraordinær båndtvang etter hundelovens § 6 bokstav f kan 
påklages til Fylkesmannen. For øvrig vises det til hundelovens bestemmelser. 

 
 
 
10.02.2010 Formannskapet 
 
Møtebehandling: 



• Saken ble enstemmig satt på sakslisten ved møtets start. 
--- o --- 

 
Ordføreren foreslo å behandle saken etter kl § 13. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt. 
 
FS-021/10 Vedtak: 
 

Forskrift fastsatt av formannskapet i Eigersund kommune, 10. februar 2010 med 
hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 bokstav f.  

 
 § 1    Det fastsettes ekstraordinær båndtvang for alle hunder i Eigersund kommune, med de 

unntak som fremgår av § 3. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig 
inngjerdet eller innestengt slik at de ikke kan jage eller skade vilt. 

  
§ 2 Ekstraordinær båndtvang gjelder i alle deler av kommunen nedenfor tregrensen. 
  
§ 3  Forskriften gjelder alle hunder med følgende unntak: 
 • dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit 

• hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller 
prøving for slik tjeneste 

• hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt 

  
§ 4 Overtredelse av denne forskriften kan straffes med bøter eller fengsel i henhold til 

hundelovens § 28. 
  
§ 5 Denne forskrift trer i kraft 13. februar 2010 og gjelder inntil videre, men ikke lenger enn til 

1. april 2010, da ordinær båndtvang for hund inntrer, jf. Hundelovens § 6. Kommunen 
kan, dersom forholdene tilsier det, oppheve forskriften umiddelbart. 
 
 
Kommunens innføring av ekstraordinær båndtvang etter hundelovens § 6 bokstav f kan 
påklages til Fylkesmannen. For øvrig vises det til hundelovens bestemmelser. 

 
 
 Vedtaket er fattet etter kl. § 13. 
 
Vedtaket enstemmig. 
 



 
 


