
Forslag til lokal Forskrift om hundehold og båndtvang, Randaberg 
kommune, Rogaland 
Hjemmel: Fastsatt av Randaberg kommunestyre xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 4. juli 2003 
nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, § 9 og § 11. 

§ 1. Formål 
Gjennom denne forskrift ønsker Randaberg kommune å: 

 Fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar trygghet og alminnelig ro og 
orden. 

 Redusere konfliktnivå mellom hundeholdere og allmenheten. 
 Forhindre at spesielt barn, blir skremt av hund. 
 Forhindre at løse hunder jager bufe på beite. 
 Verne om vilt og viltets leveområder. 

§ 2. Båndtvang 
Hund skal holdes i bånd hele året i følgende områder: 

 På lekeplasser, i skolegårder og offentlige idrettsanlegg 
 På kirkegårder  
 Vistestranden og tilhørende friområde 
 Tursti langs sjøen fra Vistestranden til fyrlykt på Vistnes, med tilhørende friområder 
 Tursti langs Hålandsvatnet med tilhørende friområder 
 Tursti fra Harestadvika til Ryggstraen, inkludert hele friområdet Giljaskogen 
 Tursti i Harestadmyra med tilhørende friområde 

§ 3. Områder stengt for hunder 
Det er forbudt å ta med hunden inn i barnehagens inngjerdete område. 

§ 4. Unntak fra båndtvang 
Det er unntak fra båndtvangsbestemmelsene hele året for hund som er godkjent som 
førerhund, servicehund for personer med nedsatt funksjonsevne og tjenestehund. Unntaket 
gjelder også for gjeterhunder til bufe, jakthunder til bruk i lovlig jakt og ettersøkshunder i 
trening og lovfesta ettersøk på skadet hjortevilt. 
Kommunedirektøren er delegert myndighet til å gi unntak fra båndtvangsforskriften i særlige 
tilfeller etter hundelovens § 6. 
Kommunedirektøren har delegert myndighet til å gi unntak fra båndtvangsbestemmelsene 
etter hundelovens § 9 e.  

§ 5. Båndtvang i områder med beitedyr 
Det er båndtvang i og ved siden av inngjerdete areal når beitedyr er, eller kan være til stede. 
Dette gjelder både innmark og utmark. 

§ 6. Forsøpling 
Eier, eller den som har ansvar for hunden, plikter straks å fjerne ekskrementer som hunden 
etterlater seg på offentlig sted og andre steder hvor dette er til ulempe eller sjenanse. 



§ 7. Ikrafttredelse 
Forskriften trer i kraft ….


