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17.08.2021   Utvalg for miljø og næring 
Saksordfører: Josefsen, Ole K. 
 
 
 
 
Utvalg for miljø og næring  sitt vedtak i sak 19/2021: 
Forslag til forskrift om hundehold for Sør-Varanger kommune sendes til høring med frist for 
skriftlig høringsuttalelse på 12 uker. 

 

 

 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Forslag til forskrift om hundehold for Sør-Varanger kommune sendes til høring med frist for 
skriftlig høringsuttalelse på 12 uker. 

 

 

Kort sammendrag: 

Sør-Varanger kommune har ikke egen forskrift for hundehold. Etter etterspørsel for 
opprettelse av friområder for hund og en rekke søknader om fritak fra 
båndtvangbestemmelser til kommunen, ser kommunen det som gunstig å bruke anledningen 



til å utarbeide en forskrift for hundeforhold. Bedre tilretteleggelse og retningslinjer for 
hundehold vil gi positive konsekvenser for hund, hundeeier, og nyttige servicefunksjoner 
hunder utfører. 

 

Grunnlag for saken: 

Sør-Varanger kommune har ikke egen forskrift for hundehold. Kommunen ønsker dermed å 
utarbeide en forskrift for hundeforhold for bedre tilrettelegging og retningslinjer for hunder og 
hundeeiere. En lokal forskrift om hundehold vil også sørge for at lover og regler for hund 
lettere kan følges og ivaretas.  

 

Forskriften vil gi Sør-Varanger kommune muligheten til å opprette og regulere friområder for 
hund. 

Gi spesifikke unntak og bestemmelser i henhold til båndtvangsbestemmelser. 

Sikre bedre velferd for hunder, og medføre økt aktivitetstilbud i samfunnet. 
Gi bestemelser for sikring av ro og orden i forbindelse med hundehold. 

Gi konkrete lover og regler i forhold til forsøpling og renhold, og straff ved brudd på lovverket. 

 

Vurdering før saksutredning: 

Sør-Varanger kommunes saksutredninger bygger på utrednings- og informasjonsplikten i kommunelovens § 4 (…skal aktivt 
informere om egen virksomhet), i forvaltningslovens § 17 (… skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes) 
og ellers de særlover som måtte gjelde den enkelte sak). 

 

Kommuneplanens samfunnsdel (2014-2026) sier: 

Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

 

Det skal også gjøres vurderinger i forhold til ulike satsingsområder i kommuneplanen, samt endel andre viktige områder. 
Nedenfor er en opplisting av vurderinger som skal gjøres, hvor det er krysset av for om det er aktuelt for denne spesifikke 
saken. De aktuelle vurderingsområdene finnes deretter i den generelle saksutredningen). 

 

 

 



Sett kryss  Ja Nei 

Næringsutvikling x  
Infrastruktur  x 

Kompetansebygging  x 

Folkehelse x  
Barn og ungdom  x 

Universell utforming x  
Eldre  x 

Samiske forhold  x 

Økonomi  x 

Finansiering  x 

 

 

Juridisk grunnlag og rådmannens vurdering: 

Kommunen behandler søknader om fritak fra båndtvangsbestemmelser, og andre søknader. 
Gjennom en lokal forskrift med spesifikke og konkrete bestemmelse for båndtvang, og 
friområder vil kommunen minske nødvendigheten for behandling av enkelte 
båndtvangssaker. I tillegg vil det gi mer oversiktlig informasjon om lokale bestemmelser for 
hundehold. 

 

Kommunen kan utarbeide lokal forskrift med hjemmel i forvaltningsloven §1 og §2 bokstav c.  

 

Lovens virkeområde §1 gjelder den virksomhet som drives av forvaltningsorganer når ikke 
annet er bestemt i eller i medhold av lov. Som forvaltningsorgan regnes i denne lov et hvert 
organ for stat eller kommune. Privat rettssubjekt regnes som forvaltningsorgan i saker hvor 
det treffer enkeltvedtak eller utferdiger forskrift. I henhold til §2 bokstav c menes denne lov 
med forskrift, et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en 
ubestemt krets av personer. 

 

Forskriften hjemles i Lov om hundehold av 4. Juli 2003 nr.74. 

 

Rådmannens vurdering: 

Forskriften om hundehold, inkludert friområde for hund utvikler universell utforming for Sør-
Varanger. Det vil gi et tilbud som kan benyttes av alle i kommunen, og medfører ytterlige 
aktivitetstilbud. Det vil også bidra positivt til folkehelse og hundevelferd, både mentalt og 
fysisk. En forskrift om hundehold vil gi letter tilgang på konkrete bestemmelser om hundehold 
i Sør-Varanger. Dette vil være gunstig for hundeier og samfunnet ved å gi god og lett 
tilgjengelig informasjon om hvilke regler hundeeiere må forholde seg til. Det gir også 
kommunen mindre pågang av saker, og et bedre grunnlag for konflikter og behandlinger av 
saker. Et friområde for hund kan også bidra med mulig næringsutvikling gjennom mulighet 



for arrangementer og virksomhetssamarbeid.  

 

Forskriften vil inneholde bestemmelser for friområde for hund. Dette kan kommunen opprette 
med hjemmel i §9 bokstav e, i Lov om hundehold. Etter §8 kan jakthundtrening, 
jakthundprøver og dressur bare foregå med samtykke av grunneieren eller den som har en 
allmenn bruksrett til eiendommen. Derfor må Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat gi 
tillatelse for opprettelse av friområdet. Det må også tas hensyn til reindriften etter Lov om 
reindrift.  

 

I henhold til lovens §65 og §66 er de som ferdes i område hvor rein beiter, pliktig å vise 
hensyn og opptre med varsomhet slik at reinen ikke unødig uroes eller skremmes under 
beiting, flytting mv. Særlig hensyn skal vises i forbindelse med reinens brunsttid, kalving, 
merking, skilling og slakting.  

Statsforvalteren kan, etter anmodning fra vedkommende distriktsstyre eller fra reineierne i 
området, stille vilkår for eller nedlegge tidsbegrenset forbud mot større arrangement, 
idrettsstevne, jakthundprøve eller liknende virksomhet som kan være til særlig skade for 
reindriften. Vedtaket må gjelde et bestemt angitt område og kan bare fattes etter at grunneier 
og kommune er hørt. Gjelder vedtaket et konkret arrangement, skal også arrangør høres. 

Hundens eier og besitter plikter en for begge og begge for en å yte erstatning for skade som 
hunden volder på tamrein og for utgifter og ulemper som påføres reineieren ved at hunden 
urettmessig jager eller skremmer rein under lovlig opphold eller flytting, uten hensyn til skyld. 

 

Tildilgere sakutredning av dressurområde er gjort for Sør-Varanger kommune. Tre forslag til 
dressurområde ble foreslått, og etter to høringsrunder ble Rundvassli område vurdert som 
beste alternativ. Forslaget for Rundvassli dressurområde baserer seg på den tidligere 
saksutredningen. Rundvassli dressurområde oppfyller fremdeles tilfredstillende krav, og det 
vurderes ikke som nødvendig med en ny sakutredning for opprettelse av dressurområde på 
annet område.  

 

I henhold til Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker §37 skal offentlige og private 
institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som forskriftene skal 
gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig berøres, gis anledning til å uttale seg før 
forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet. Så langt det trenges for å få saken allsidig 
opplyst, skal uttalelse også søkes innhentet fra andre. Forvaltningsorganet bestemmer på 
hvilken måte forhåndsvarslingen skal foregå og kan sette frist for å gi uttalelse. 
Forhåndsvarsling kan unnlates om den:  
 

a. ikke vil være praktisk gjennomførlig, eller  
b. kan vanskeliggjøre gjennomføring av forskriften eller svekke dens effektivitet, eller 
c. må anses åpenbart unødvendig.  

 



Uttalelser skal gis skriftlig. Forvaltningsorganet kan i den enkelte sak samtykke i at uttalelsen 
gis muntlig. Når saken egner seg for det, kan forvaltningsorganet bestemme at forhandlinger 
om saken skal foregå i møte. 

 

Det vil være vedlagt kart med opptegnet område for friområde for hund, og vedlegg med den 
lokale forskriften for hundehold. 

 
 
 
 
 
 

Nina Bordi Øvergaard 
rådmann 

 
 
 

- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 

 
 
Oversikt over dokumenter som er vedlagt: 
Forslag om forskrift til Sør-Varanger kommune 
Opprettelse av friområder for hund 
Rundvassli dressurområde, Sør-Varanger kommune 
Forskrift om hundehold, Sør-Varanger kommune 
Utgående forskrift om dressurområde for hund 
 
 


