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Lokal forskrift om utvidet båndtvang i Eigersund kommune 
   
 

Sammendrag: 
Som et tiltak for å samordne ulike bestemmelser og hjemler om hundehold, som tidligere var 
spredt over flere ulike lovverk, ble det i 2004 innført en ny lov om hundehold, kalt 
”Hundeloven”. Bestemmelsene i Hundeloven gav kommunene anledning til å samle de lokale 
bestemmelsene om hund og hundehold i en ny lokal forskrift. For Eigersund kommune gjaldt 
dette bestemmelsen om utvidet båndtvang fra 21. august til 31. oktober, som tidligere var 
vedtatt med hjemmel i Bufeloven, samt bestemmelsene om helårsbåndtvang i ulike offentlige 
områder (skolegårder, kirkegårder etc), som var nedfelt i de lokale Politivedtektene. 
Forskrifter om hunder og hundehold som var gitt med hjemmel i andre bestemmelser ble 
opphevet 31. desember 2006 (hundelovens § 32). Etter dette måtte kommunene ved behov 
etablere lokale forskrifter om båndtvang og hundehold med hjemmel i hundeloven.  
 
Den gjeldende, lokale forskriften om utvidet båndtvang ble vedtatt i kommunestyret den 
7.4.2008 (KS-002/08). Den bygger i stor grad på de gamle bestemmelsene som var hjemlet i 
Bufeloven og Politivedtektene, men det ble i tillegg innført helårsbåndtvang i noen 
friluftslivsområder, badeplasser og turveier. Forskriften er i stor grad et kompromiss mellom 
mange ulike interessegrupper som var høringsinstanser i prosessen.  
 
Etter vedtaket har kommunen ved flere anledninger fått kritikk fra enkelte hundeeiere som 
opplever forskriften som streng, og det er stilt spørsmål til om den er vedtatt innenfor 
rammen av det hundeloven tillater.  
 
I kommunens budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 (KS-078/13) er det i verbaldelens 
punkt 29 vedtatt at: ”Rådmannen legger fram sak senest til KS12.05.14 der 
båndtvangbestemmelsene tas opp til ny vurdering”. Saken fremlegges kommunestyret for 
behandling.     
 
Saksgang: 
 Planteknisk utvalg behandler høringsutkastet som friluftsutvalg. 
 Vedtaket sendes ut på offentlig høring. 
 PTU behandler saken etter høring og innstiller til kommunestyret som fatter endelig 

vedtak. 
 Dersom det vedtas endringer sendes disse til kunngjøring i Norsk Lovtidende. 

Endringene trer i kraft straks disse er kunngjort.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 03.04.2014: 
 

1. Det foreslås følgende endringer i de lokale båndtvangbestemmelsene: 
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 Paragraf 4, bestemmelser om helårsbåndtvang oppheves for følgende turveier og 
områder:  

 
a 2 Vestlandske Hovedvei,  
b 2 Gådå,  
b 4 Skadbergsanden,  
b 8 Badeplassen ved Gyarhavn,  
b 9 badeplassen ved Lædrepollen  
b 10 badeplassen ved Sandarnes.  
 
I disse områdene gjelder hundelovens bestemmelser om båndtvang fra og med 1. 
april til og med 20. august og forskriftens bestemmelser om utvidet båndtvang i 
perioden fra og med 21. august til og med 31. oktober. 

 
 Paragraf 4, bestemmelser om helårsbåndtvang oppheves for følgende områder:  

 
b 6 To offentlige badeplasser ved Langevatnet,  
b 7 Badeplassen ved Grautgramsen.  
 
Disse badeplassene ligger i boligområder og vil være omfattet av forskriftens 
bestemmelser om helårsbåndtvang i boligområder, jf. § 2. 
 

 Paragraf 4, bestemmelsen om helårsbåntvang i punkt a 5 endres fra: ” Turstien 
Rundevoll – Hestnes (ut Søragabet)”, til: ”Friluftslivsområdet Kiellandsskogen – 
Rundevoll – Hestnes.” 

 
2. Administrasjonen sender endringsforslaget ut på høring til aktuelle lag og foreninger og 

med bakgrunn i innkomne høringssvar fremmes en ny sak om forskriftsendring for 
endelig behandling i kommunestyret. 

 
3. Spørsmål om kostnader og realisering av et inngjerdet frislippområde for hund i 

Vannbassengan, jf. KS-vedtak 002/08 pkt 2 a, ses i sammenheng med sak om 
båndtvang i kommunen (ref. vedtak PTU-103/14). 

 
 
10.06.2014 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
BJØRN CARLSEN (H) foreslo: 

”Lokal forskrift om utvidet båndtvang i Eigersund kommune fjernes.” 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling vedtatt med 9 stemmer mot 2 stemmer for Carlsens forslag (Bjørn 
Carlsen,H + FRP). 
 
 
PTU-138/14 Vedtak: 
 

1. Det foreslås følgende endringer i de lokale båndtvangbestemmelsene: 
 

 Paragraf 4, bestemmelser om helårsbåndtvang oppheves for følgende turveier og 
områder:  

a 2 Vestlandske Hovedvei,  
b 2 Gådå,  
b 4 Skadbergsanden,  
b 8 Badeplassen ved Gyarhavn,  
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b 9 badeplassen ved Lædrepollen  
b 10 badeplassen ved Sandarnes.  

 
I disse områdene gjelder hundelovens bestemmelser om båndtvang fra og med 1. 
april til og med 20. august og forskriftens bestemmelser om utvidet båndtvang i 
perioden fra og med 21. august til og med 31. oktober. 

 
 Paragraf 4, bestemmelser om helårsbåndtvang oppheves for følgende områder:  

b 6 To offentlige badeplasser ved Langevatnet,  
b 7 Badeplassen ved Grautgramsen.  

 
Disse badeplassene ligger i boligområder og vil være omfattet av forskriftens 
bestemmelser om helårsbåndtvang i boligområder, jf. § 2. 
 

 Paragraf 4, bestemmelsen om helårsbåntvang i punkt a 5 endres fra: ” Turstien 
Rundevoll – Hestnes (ut Søragabet)”, til: ”Friluftslivsområdet Kiellandsskogen – 
Rundevoll – Hestnes.” 

 
2. Administrasjonen sender endringsforslaget ut på høring til aktuelle lag og foreninger og 

med bakgrunn i innkomne høringssvar fremmes en ny sak om forskriftsendring for 
endelig behandling i kommunestyret. 

 
3. Spørsmål om kostnader og realisering av et inngjerdet frislippområde for hund i 

Vannbassengan, jf. KS-vedtak 002/08 pkt 2 a, ses i sammenheng med sak om 
båndtvang i kommunen (ref. vedtak PTU-103/14). 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
Formannskapet 20.6.2007 – vedtak om at forslag til forskrift skulle sendes på høring. 
Formannskapet 31.10.2007 – FS-113/07 
Kommunestyret 12.11.2007 – KS-108/07 
Formannskapet: 23.1.2008 – referatsak: Notat vedr. helårsbåndtvang i hele kommunen. 
Formannskapet 13.2.2008 – FS-015/08 
Kommunestyret 7.4.2014 – KS-002/08 
Kommunestyret 16.12.2013 – KS-078/13 
 
 

Andre opplysninger / fakta i saken: 
I 2001 vedtok Eigersund kommune en lokal forskrift om utvidet båndtvang i perioden fra 21. 
august til og med 31. oktober. Vedtaket var hjemlet i Bufeloven. I tillegg var det inntatt en del 
bestemmelser om hundehold i de lokale politivedtektene.  
 
Den 1.1.2004 trådte det i kraft en ny lov som skulle regulere hundeholdet, kalt Hundeloven. 
Formålet med denne loven var å samle alle bestemmelser om hundehold som tidligere var 
spredt i mange ulike lovverk. I lovens § 32 var det en overgangsbestemmelse om at eldre 
forskrifter om hundehold kunne gjelde frem til 31.12.2006. Dersom kommunene så behov for 
å regulere hundeholdet etter denne tid måtte bestemmelsene vedtas på nytt i en lokal 
forskrift hjemlet i hundeloven. De gamle bestemmelsene som tidligere var forankret i 
Bufeloven og i Politivedtektene ble dermed opphevet 31.12.2006. 
 
I november 2007 (KS-108/07) behandlet kommunestyret en sak om ny lokal forskrift om 
hundehold i Eigersund kommune. Mot rådmannens innstilling, ble det gjennom den politiske 
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prosessen fattet vedtak om at det skulle innføres helårsbåndtvang i Eigersund kommune. 
Videre ble det vedtatt at: ”Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av representanter fra 
kommunen og lokale hundeklubber som snarest og innen 31.1.08, skal finne aktuelle 
områder for lufting av hund.” I ettertid viste det seg at vedtaket om å innføre helårsbåndtvang 
i hele kommunen stod i konflikt med hundelovens bestemmelser (Internt notat dat. 
13.1.2008) og det ble derfor vedtatt at saken skulle behandles på ny.  
 
I april 2008 (KS-002/08) ble saken fremmet på nytt og forskriften ble da vedtatt slik den er i 
dag – i stor grad et kompromiss mellom mange ulike interessegrupper. I samme sak ble det 
også fattet vedtak (pkt 2 a) hvor det fremgår at administrasjonen skal arbeide videre med å 
se på mulighetene for et inngjerdet lufteområde (frislippområde) for hund i Vannbassengan 
og at kostnadsoverslaget deretter skulle spilles inn i budsjettbehandlingen.  
 
På bakgrunn av innhentede priser spilt administrasjonen i 2013 inn et behov for kr 300.000,- 
inkl. mva til etablering av et frislippområde for hund i Vannbassengan. Gjennom den politiske 
behandlingen ble beløpet redusert og det ble bevilget kr 100.000,- inkl. mva.  
 
Administrasjonen tok kontakt med aktuell leverandør av gjerder og porter for å lage en plan 
for den bevilgede summen og det ble anslått at en for dette beløpet kunne gjerde inne et 
område på ca 600 kvadratmeter. Et så lite areal vil gjøre området lite attraktivt og være en 
god del mindre enn ønsker som har fremkommet i prosessen med hundeklubben og signal 
som administrasjonen har mottatt i etterkant.  
 
For å gjøre planteknisk utvalg oppmerksom på dette forholdet, ble det fremmet en egen sak 
(PTU-103/14) hvor rådmannen innstilte på at en i tillegg til de bevilgede kr 100.000, kunne 
benytte kr 150.000 fra et annet prosjekt, slik at frislippområdet fikk en hensiktsmessig 
størrelse. Alternativt forslag til vedtak var å anlegge et frislippområde innenfor rammen av 
allerede bevilgede kr 100.000,-. Planteknisk utvalg vedtok imidlertid at saken skulle sendes 
tilbake til administrasjonen og at den også må ses i sammenheng med sak om båndtvang i 
kommunen. Saken følger som vedlegg. 
 
I forbindelse med behandling av de lokale båndtvangbestemmelsene (KS-002/08), ble det 
også fattet vedtak (pkt 2 b) om at administrasjonen skulle rette en forespørsel til Egersund 
Skog og Treplantningsselskap (EST) om deres syn på å oppheve den utvidede båndtvangen 
(21. august – 31. oktober) i friluftslivsområdet Branndalsvatnet/Grødeim. Tilbakemelding fra 
styret i EST er at de er helt imot en slik opphevelse. Begrunnelsen er at de til tider opplever 
løse hunder som et problem i dette friluftslivsområdet, og at de har mottatt henvendelser fra 
andre turgåere om at de er redd de løse hundene i området.  
   
Enkelte hundeeiere har reist kritikk til de kommunale bestemmelsene om båndtvang. Ut fra 
skriftlig innspill er det særlig følgende forhold som det reises spørsmål til: 
 

 Er båndtvangen fastsatt 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? 

 
 Er det anledning til å innføre helårsbåndtvang på navngitte badeplasser? 

 
 

Saksbehandlers vurderinger: 
Lokal forskrift om utvidet båndtvang har vært gjenstand for bred høring hvor 
landbruksnæringen, jeger og fiskerforeninger, hundklubber m.fl. har gitt sine innspill.  
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Kommunens oppgave ved utarbeidelse av forskriften er å høre de ulike interessegruppene 
og med bakgrunn i dette ballansere og regulere dette slik at alle brukergruppene ivaretas på 
best mulig måte. Hjemmel og rammen for denne reguleringen er gitt i selve hundelovens § 6, 
som lyder slik: 
 
§ 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, 

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. 

0 Endret ved lov 26 aug 2011 nr. 40 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 26 aug 2011 nr. 866). 

 
 
Det gis her en gjennomgang og vurdering av de ulike paragrafene i den lokale 
forskriften (jf. vedlegg 2): 
 
 
Vurdering av § 1 i lokal forskrift: utvidet båndtvang i tidsrommet 21.8-31.10 
 
§ 1.Med hjemmel i hundelovens § 6, 2. ledd pkt. e er det for hele kommunen fastsatt utvidet båndtvang i tiden 
f.o.m. 21. august t.o.m. 31. oktober. Av hensyn til beitedyr skal hunder i denne perioden bli holdt i bånd eller 
forsvarlig inngjerdet eller innestengt. 

 
I hundelovens § 6 står det at: 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. 
 
I hundelovens paragraf 6 er det i tillegg åpnet for at kommunene, utover den nasjonale 
båndtvangperioden, kan utvide bestemmelsene om båndtvang for å ivareta lokale 
variasjoner. Det er dette som er grunnlaget for de lokale båntvangbestemmelsr i Eigersund 
kommune. 
 
I Eigersund kommune er båndtvangen utvidet fra og med 21. august til og med 31. oktober – 
drøyt 2 måneder. Vedtaket er fattet med hjemmel i bokstav e og begrunnelsen er at denne 
delen av landet har en lang beitesesong og en at en anser båndtvang som et viktig 
virkemiddel for å sikre at beitedyr ikke utsettes for unødvendig fare.  
 



 

 6

Utvidelse av den ekstraordinære båndtvangperioden som ble vedtatt i forskriften i 2008 er 
ikke en ny regulering, men samsvarer med den tidligere bestemmelsen om utvidet 
båndtvang fra 2001 (Bufeloven).  
 
I forhold til kritikken om at Eigersund kommune har en streng forskrift, har saksbehandler 
gjennomgått www.lovdata.no og sett hvordan noen av kommunene sør for Boknafjorden har 
etablert båndtvangbestemmelsene. Når det gjelder utvidet båndtvangen som følge av husdyr 
på beite, er det noe ulik praksis. Time, Hå, Sokndal, Eigersund og Bjerkreim har utvidet 
båndtvangen til 31. oktober. Time og Hå har i tillegg en bestemmelse om at det er 
helårsbåndtvang i områder hvor dyr beiter hele året. Bjerkreim har innført utvidet båndtvang i 
samme tidsperiode, men i denne perioden gjelder båndtvangen kun ”... der dyr har rett til å 
beite og faktisk beiter, ...”. Sola kommune har også utvidet båndtvangperioden til 15. 
november, men kun i områder der sau, storfe eller hest går ute. Randaberg, Gjesdal og Lund 
har ikke vedtatt lokale forskrifter om båndtvang og hundehold. 
 
Det er viktig å understreke at det i den ekstraordinære (lokale) båndtvangsperioden er gitt 
flere fritak fra båndtvangbestemmelsene (§ 9), blant annet bruk av hund til gjeting, ettersøk, 
jakt og jakthundtrening når en har grunneiers tillatelse. 
 
 
Vurdering av § 2 i lokal forskrift: helårsbåndtvang i boligområder, parker etc. 
 
§ 2.Hund skal holdes i bånd hele året i tilknytning til boligområder og handleområder, parker, gang- og sykkelstier, 
på kirkegårder, grav- og urnelunder, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon; 
jf. hundelovens § 6. 
 
I hovedsak lå innholdet i denne bestemmelsen tidligere inne i politivedtektene for Eigersund 
kommune og er videreført i den lokale forskriften.  
 
 
Vurdering av § 3 i lokal forskrift: helårsbåndtvang på Midbrødøya 
 
§ 3.Med hjemmel i hundelovens § 6, 2. ledd, pkt. e, er det fastsatt helårsbåndtvang på Midtbrødøya på Nordre 
Eigerøya. Bakgrunnen er utstrakt beitebruk i kombinasjon med øyas topografi, størrelse og intensive friluftsbruk 
av arealene. 
 
Midbrødøya har en lang beitesesong og det kan gå beitedyr ute hele året. Området er godt 
tilrettelagt for friluftsliv pga turmålet Eigerøy fyr og det er stor bruk av området i 
friluftssammenheng. Denne belastningen kombinert med øyas størrelse og topografi er 
bakgrunn for innførsel av helårsbåndtvang.  
 
I samarbeid med grunneierne har kommunen opparbeidet en kombinert jordbruksvei/turvei 
og deretter sti frem til Eigerøy fyrstasjon. Som et vilkår for opparbeidelse av turveien, som 
går gjennom innmark hvor allmennheten ellers ikke ville hatt ferdselsrett, er det fra 
grunneierne stilt krav om at det ikke skal være tillatt å ta med hund på selve turveien i 
hovedbeitesesongen. Det er imidlertid tillatt å ta med hund i bånd dersom en ferdes etter 
friluftslovens bestemmelser utenom selve turveien. Dette er ikke hjemlet i forskriften, men er 
et vilkår for å kunne anlegge turveien og tas i denne sak som en ren opplysning fordi 
kommunen ofte får spørsmål om dette.  
 
 
Vurdering av § 4 i lokal forskrift: helårsbåndtvang i friluftslivs- og rekreasjonsområder 
 
§ 4.Det er fastsatt helårsbåndtvang i følgende friluftslivs- og rekreasjonsområder: 

a. Med hjemmel i hundelovens § 6, 2. ledd, pkt. c innføres helårsbåndtvang på følgende turstier og turveier: 

1. turvegen på den gamle Jærbanen mellom Eide og Hellvik, 
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2. den Vestlandske Hovedvei mellom Heigrestad og kommunegrensen mot Hå, 

3. turvegen gjennom Revsdalen nord for Langavatnet via Burmavegen ved Bakkebø, 

4. merket tursti til fiskeplasser på Stapnes (gnr./bnr.: 22/5 og 22/7), 

5. turstien Rundevoll-Hestnes (ut Søragabet). 

b. Med hjemmel i hundelovens § 6, 2. ledd, pkt. d innføres helårsbåndtvang i følgende 

turområder/friluftslivsområder: 

1. Auglend på Eigerøya, inkludert Skarvøya og Lyngøya, 

2. Gådå, 

3. Vannbassengan, 

4. Skadbergsanden, 

5. Vardberg ved Egersund by, 

6. To offentlige badeplasser ved Langevatnet, 

7. Badeplassen ved Grautgramsen, 

8. Badeplassen ved Gyarhavn, 

9. Badeplassen ved Lædrepollen, 

10. Badeplassen ved Sandarnes. 

 
I Hundeloven er det åpnet for å kunne innføre helårsbåndtvang i turområder, turstier, turveier 
etc, men dette kan ikke fastsettes i større grad enn nødvendig og slik at hensynet til dem 
som ønsker å ferdes med løs hund også ivaretas i tilstrekkelig grad, både hva angår omfang 
og geografisk spredning. 
 
I Eigersund kommune er det innført helårsbåndtvang i flere friluftslivsområder og på turveier/-
stier. Begrunnelsen for at dette er innført i de ulike områdene er i hovedsak:  
 
a 1. Turvei på den gamle Jærbanen: Turveien har mange brukergrupper og av hensyn til 

disse er det innført helårsbåndtvang. Administrativt anbefales det å opprettholde 
helårsbåndvang på denne turveien. 

  
a 2. Vestlandske hovedvei: veien går delvis gjennom gjødslet beitemark og dyrkamark. 

Det er innført helårsbåndtvang på denne turveien av hensyn til andre brukergrupper 
og dyr på beite. Vestlandske hovedvei ligger i Eigersund kommune og Hå kommune. 
Hå kommune har ikke innført båndtvang på denne veien. Dette er et område hvor 
en kan vurdere å oppheve båndtvangen fra og med 1. november til og med 31. 
mars.  

 
a 3. Turvei gjennom Revsdalen via Burmaveien: Revsdalen ligger i nordre enden av 

Langavatnet og er tilrettelagt for skoler, barnehager og turfolk generelt. Burmaveien 
går over private eiendommer og gjennom innmark/beitemark og helårsbåndtvang ble 
foreslått pga. kombinasjonen turvei og dyr på innmarksbeite. Administrativt anbefales 
det å opprettholde helårsbåndtvang på disse turveiene. 

 
a 4. Tursti ved fiskeplass på Stapnes: i dette området har kommunen en avtale om 

tilrettelegging av merket tursti gjennom innmarksbeite hvor allmennheten ellers ville 
hatt begrenset ferdselsrett. Båndtvang er innført av hensyn til beitedyr. Administrativt 
anbefales det å opprettholde helårsbåndvang på denne turveien. 

 
a 5. Turstien Rundevoll-Hestnes (ut Søragabet): Dette området ble tatt inn i løpet av den 

politiske behandlingen av saken. Det er noe uklart om båndtvangen gjelder hele 
området eller kun en utvalgt sti. Deler av området har funksjon som nærområde, samt 
et bolignært turområde. Administrativt anbefales det å opprettholde helårsbåndvang i 
dette friluftslivsområdet. 
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b 1. Friluftslivsområdet Auglend på Eigerøya, inkludert Skarvøy og Lyngøy: dette er et 

Statlig friluftslivsområde på 500 daa. Eigersund kommune har inngått avtale med 
private gårdbrukere om at de beiter med sau for å opprettholde kystlyngheie. 
Båndtvang er innført pga. tung tilrettelegging for friluftsbruk kombinert med ”villsau” 
på helårsbeite. Det går også dyr på Skarvøy og Lyngøy, som er små øyer i tilknytning 
til Auglend. Administrativt anbefales det å opprettholde helårsbåndvang i dette 
friluftslivsområdet.  

 
b 2. Friluftslivsområdet Gådå: er et lite område som kommunen leier og som er tilrettelagt 

som badeplass. Helårsbåndtvang er innført av hensyn til andre brukergrupper og fordi 
det var erfart at mange hundeeiere slapp hundene uten at hundelort ble plukket opp – 
enten fordi de ikke ser hvor hunden gjør fra seg eller fordi de ikke bryr seg. Dette er 
et område hvor en kan vurdere å oppheve båndtvangen fra og med 1. november 
til og med 31. mars.   

 
b 3. Friluftslivsområdet Vannbassengan: er det mest brukte turområdet i kommunen og er 

tungt tilrettelagt for friluftsliv. Helårsbåndtvang er innført av hensyn til andre 
brukergrupper og personer med sterk hundefrykt. Administrativt anbefales det å 
opprettholde helårsbåndvang i dette friluftslivsområdet.  

 
b 4. Friluftslivsområdet Skadbergsanden: sandstrand som benyttes til bading i 

sommerhalvåret og tur/rekreasjon i vinterhalvåret. Helårsbåndtvang er innført av 
hensyn til andre brukergrupper og personer med sterk hundefrykt. Før båndtvang ble 
innført ble det erfart at mange hundeeiere slapp hundene uten at hundelort ble 
plukket opp – enten fordi de ikke ser hvor hunden gjør fra seg eller fordi de ikke bryr 
seg. Dette er et område hvor en kan vurdere å oppheve båndtvangen fra og med 
1. november til og med 31. mars. 

 
b 5. Friluftslivsområdet Vardberg ved Egersund by: dette er et relativt lite friluftslivsområde 

som ligger ved Egersund sentrum. Toppen er byens beste utsiktspunkt og det er stier 
og tilrettelegging for skoler og barnehager i området rundt. Helårsbåndtvang er 
primært innført av hensyn til andre brukergrupper, og da særlig barn og unge. 
Administrativt anbefales det å opprettholde helårsbåndvang i dette friluftslivsområdet. 

 
b6–b9: To offentlige badeplasser ved Langevatnet, badeplass ved Grautgramsen,  
 Gyarhavn og Lædrepollen:   

Dette er svært små områder som hovedsakelig benyttes i badesesongen og har pga 
sin størrelse og utforming i realiteten ingen verdi som lufteområde for hund. Når det 
gjelder badeplassene ved Langevatnet og Grautgramsen vil disse ligge i et 
grenseland mht. bestemmelsene om helåsbåndtvang i forskriftens § 2, da disse ligger 
i boligområder. Båndtvangen i Eigersund kommune varer fra og med 1. april til og 
med 31. oktober. Administrativ vurderes behovet for båndtvang ut over denne 
perioden som svært begrenset og det foreslås at en vurderer å oppheve 
båndtvangen fra og med 1. november til og med 31. mars. 

 
b 10: Badeplassen ved Sandarnes: Dette er en middels stor sandstrand ved Hellvik som er  

i privat eie. Området er ikke tilrettelagt av det offentlige og all ferdsel skjer etter 
friluftslovens bestemmelser. Som nevnt så varer båndtvangen i Eigersund kommune 
fra og med 1. april til og med 31. oktober. Administrativ vurderes behovet for 
båndtvang ut over denne perioden som svært begrenset og det foreslås at en 
vurderer å oppheve båndtvangen fra og med 1. november til og med 31. mars. 

 
 
Universell utforming: 
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Ingen relevans i forhold til den lokale forskriften.  
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente når det gjelder forslag til selve forskriftsendring. Politisk er det gitt signal om at 
en ønsker å se frislippområdet for hund i Vannbassengan opp mot forskriftens ordlyd 
(strenghet) og i så måte vil den indirekte kunne få økonomiske konsekvenser. Det vises 
imidlertid til egen sak (PTU-103/14) om frislippområde for hund. 
 
Driftsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

Ingen  
Sum    
 
Investeringsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

Ingen  
Sum    
 

~ o ~ 
  

Alternative løsninger: 
 
Det er vurdert at lokale forskrift om utvidet båndtvang i Eigersund kommune (FOR-2008-04-
07-1653) ikke står i konflikt til hundelovens bestemmelser og den opprettholdes slik den er i 
dag. 

~ o ~ 
 
Dokumenter - vedlagt saken: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 

342471 
Lovdata - Forskrift om utvidet båndtvang for hund, Eigersund kommune, 
Rogaland.pdf 

342472 Lovdata - Lov om hundehold (hundeloven).pdf 
327556 Lufteområde for hund i Vannbassengan 
 
 
 
 
 

 

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 

Nr  Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

1 U 03.12.2007 

Eigersund Småfelag;  
Dalane Friluftsråd;  
Dalane Hundeklubb;  
Dalane Lokallag av 
Stavanger 
Turistforening;  
Dalane Miljø og 
Ressurslag;  
Egersund Bondelag;  
Egersund bonde- og 
småbrukarlaget;  
Eigersund Skogeigarlag; 
Eigersund bondelag;  
Eigersund jeger og 
fiskeforening;  
Eigersund kirkelige 

Særutskrift: Forskrift om utvidet båndtvang for 
hund i Eigersund kommune 
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fellesråd;  
Fylkesmannen i 
Rogaland;  
Helleland bondelag;  
Irsk Ulvehund Norge;  
Lensmannen i 
Eigersund;  
Naturvernforbundet i 
Dalane;  
Norsk Ornitologisk 
forening;  
distrikt Vestlandet Sør 
Norsk Pointerklub;  
Rogaland 
Fylkeskommune 

2 I 19.12.2007 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Kommunens oversendelse av forskrift om 
båndtvang for hund i Eigersund 

3 I 20.12.2007 Liv M. Wallentinsen Ang. vedtak om båndtvang for hund 
4 I 02.01.2008 Terje Havsø VS: Eigersund jff - forskrift utvidet båndtvang 
5 I 07.01.2008 Dalane Hundeklubb Vedr. båndtvang i Eigersund kommune 

7 U 31.01.2008 
Peggy Svanes;  
Ingeborg Einarsen 

Referat fra møte i arbeidsgruppa som skal finne 
aktuelle lufteområder for hund i Eigersund 

9 I 04.02.2008 Formannskapet Forskrift om utvidet båndtvang 
10 I 14.03.2008 Liv M. Wallentinsen Vedr. helårsbåndtvang for hund 

11 U 06.03.2009 Norsk Lovtidend Avd. II 
Kunngjøring av lokal forskrift om båndtvang - 
Eigersund kommune 

12 I 05.06.2009 Erling Svensen Forespørsel  hvor hunder kan ferdes løst 

15 I 10.11.2010 Dalane Hundeklubb 
Vedr. høstens budsjettbehandling - hundeiere og 
hunder venter fortsatt på luftområde 

16 I 02.10.2012 Anne Woldmo 
Ber om innsyn kommunens regelverk vedrørende 
hund 

17 I 16.09.2013 Erling Svensen 
Klage på Eigersund kommune angående helårs 
båndtvang for hund 

18 U 23.09.2013 Dalane Tidende 
Svar på spørsmål vedr. båndtvang i Eigersund 
kommune 

19 I 21.10.2013 Preben Terland 
Båndtvang i Eigersund kommune - purring på 
tilbakemelding 

20 U 22.10.2013 Preben Terland 
Svar på henvendelse vedr. båndtvang i 
Eigersund kommune 

21 I 23.10.2013 Preben Terland 
Båndtvang i Eigersund kommune - krever ny 
behandling av forskrift 

23 I 23.10.2013 Preben Terland 
Forespørsel i forbindelse med vedtak om 
båndtvang i Eigersund kommune 

22 U 23.10.2013 
Preben Terland;  
Jone Chr. Omdal 

Svar vedr. båndtvang i Eigersund kommune 

26 U 15.05.2014 
Egersund Skog- og 
Treplantingsselskap 

Forespørsel vedrørende båndtvang i området 
Brandalsvannet / Grødeim 

28 U 19.05.2014 
Egersund Skog- og 
Treplantingsselskap 

Vedr. båndtvang i området Brandalsvannet / 
Grødeim 

27 I 19.05.2014 
Egersund Skog- og 
Treplantingsselskap 

Tilbakemelding vedrørende båndtvang i området 
Brandalsvannet / Grødeim 

29 I 19.05.2014 
Egersund Skog- og 
Treplantingsselskap 

Opprettholder båndtvang i området 
Brandalsvannet / Grødeim til 31. oktober 
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Parter i saken: 


