OSLO KOMMUNE
FORSKRIFT OM HUNDEHOLD

Fastsatt av byrådet i Oslo den ........, med hjemmel i Lov av 4. juli 2003 nr 74 om hundehold
(hundeloven) §§ 6, 9, 11 og 12 og bystyrets vedtak av 25.august 2004, sak 346.
§ 1. Formål
Forskriftens formål er å legge til rette for et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar
hensyn til sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden, reduserer konfliktnivået mellom
hundeholdere og allmennheten og forhindrer at spesielt barn blir skremt av hunder. Forskriften
supplerer bestemmelser gitt i hundeloven.
§ 2. Sikring av hund
1. Hund skal føres i bånd eller være forsvarlig inngjerdet eller innestengt i perioden
1. april - 20. august.
2. Hund skal føres i bånd eller være forsvarlig inngjerdet eller innestengt hele året:
a) i og i tilknytning til regulerte boligområder og handleområder.
b) i tilrettelagte friområder. Tilrettelagte friområder defineres som parker og parkpregede,
skjøttede områder og opparbeidete områder med utstyr og apparater for lek og/eller idrett.
3. Hund skal føres i bånd på offentlig tilrettelagte badeplasser i perioden
1. april -15. september.
4. Hund skal føres i kort bånd, maksimum 2 meter, på kirkegårder, grav- og urnelunder.
§ 3. Unntak fra bestemmelser i § 2
Forskriftens § 2 punkt 1 og 2 gjelder ikke i områder hvor kommunen med grunnlag i bystyrets
vedtak i sak 346/04 har fattet særskilt forskrift etter hundelovens § 6 andre ledd f) eller forskrift
eller vedtak etter hundeloven § 9 første ledd e).
§ 4. Adgang til skolegårder og barnehager
Hunder har ikke adgang til skoler, skolegårder og barnehager uten etter avtale mellom
hundeholder og den ansvarlige for skolen eller barnehagen.
§ 5. Ro og orden
1. For å motvirke forsøpling skal ekskrementer etter hund fjernes langs offentlige veier og
på områder tilgjengelige for allmennheten i byggesonen, på gravlunder/kirkegårder og langs
turveier og preparerte skiløyper. Byggesonen defineres som den delen av Oslo kommune som
ikke ligger i Marka (avgrenset av markagrensa).
2. Hundeholder skal hindre at hund med støyende atferd er til sjenanse i forhold til alminnelig ro
og orden.

1

§ 6. Straffebestemmelser
Overtredelse av denne forskriftens §§ 2, 4 og 5 i forskriften straffes i henhold til § 28 i
hundeloven.
§ 7. Dispensasjon
Etter skriftlig søknad kan det i særlige tilfeller dispenseres fra bestemmelsene i denne
forskriftens §§ 2, 2.- 4. ledd, 4 og 5, 1. ledd.
§ 8. Fullmakt
Byråden for miljø og samferdsel gis fullmakt til å foreta mindre vesentlige endringer i forskrift
om hundehold.
§ 9. Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft .... .
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