Case 1: Dyrehold i tettbygde
strøk
Are Vegusdal og Ane Næss Jerstad
Miljørettet helsevern i Kristiansand kommune

post.mhv@kristiansand.kommune.no

Klager på dyrehold i tettbygde strøk
– hva dreier de seg om?
Topp fire populære klagedyr:
1. hane
2. høner
3. hund
4. måker- mating på egen eiendom

Andre klagedyr:
kaniner, gjess, duer, katter, bier, hest

•
•
•
•
•
•
•

Støy – både om natt og på dagtid
Lukt
Insekter
Skadedyr pga. mathåndtering

Sikkerhet, opplevelse av utrygghet
Dyrevelferd (sak for Mattilsynet)
Urimelig omfang og uvanlige dyr i
tettbygd strøk – hold av fjørfe til mat

Idyllisering av dyrehold

Fra fvn.no

Råd om dyrehold på nettsider

Fra www.kristiansand.kommune.no/dyrehold

Lovverk som regulerer dyrehold
• Folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern
Eiendommer skal drives på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller
helsemessig ulempe.
Kommunen kan pålegge forhold ved en eiendom rettet hvis forholdet direkte eller indirekte kan ha negativ
innvirkning på helsen. Retting kan bare kreves dersom ulempene ved å foreta rettingen står i rimelig forhold til de
helsemessige hensyn som tilsier at forholdet rettes (folkehelseloven § 14).

• Forskrift om skadedyrbekjempelse - Det er huseiers ansvar å både forebygge forekomst av skadedyr og sette i
verk nødvendige tiltak på egen eiendom dersom problemet oppstår. Kan brukes dersom dyreholdet tiltrekker seg
skadedyr.

• Naboloven – Privatrettslig. Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som urimelig eller unødvendig er til skade
eller ulempe på naboeiendom.

• Plan og bygningsloven - Tiltak som endrer bruken av et bygg i forbindelse med dyrehold kan være
søknadspliktig.

• Dyrevelferdsloven – Mattilsynet
• Hundeloven – Politiet – sikkerhet, ro og orden. Hundeloven gir kommunen anledning til lokal forskrift om
hundehold.

Fra aftenposten.no, nrk.no, og lovdata.no

Domsavgjørelse Halden tingrett om hanen
Orloff (THALD-2018-118183)
• Klage på støy fra hane hos nabo. Hanen Orloff oppholdt seg i en hønsegård midt i et
boligfelt.

• Halden kommune fatter vedtak om at hanen skal fjernes. Vedtak om retting etter
folkehelselovens § 14.

• Vedtaket påklages. Fylkesmannen i Østfold stadfester kommunens vedtak.
• Haneeiere stevner Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet.
• Påstanden var at Fylkesmannens vedtak var ugyldig, pga. manglende hjemmel i lov
og saksbehandlingsfeil. Halden tingrett konkluderer med at vedtaket var gyldig og
at det ikke var begått saksbehandlingsfeil. Staten ved Helse- og
omsorgsdepartementet ble frifunnet.

• Dommen diskuterer om vilkårene om helserisiko og forholdsmessighet etter

folkehelselovens § 14 er oppfylt. Retten finner at begge vilkårene er oppfylt.

Hva kan vi lære av dommen om hanen Orloff?
• Støy er ikke bare høye, kraftige lyder, men også uønsket lyd som hanegal. Uforutsigbar og forstyrrende hanegal
kan ha negativ innvirkning på helsen fordi det kan føre til gjentakende stress. Det gjentakende stresset vil
kunne føre til mistrivsel og gi grunnlag for utvikling av underliggende sykdommer.

• Hanegal er ikke en type lyd man kan forvente i et alminnelig boligområde, i motsetning til lyder fra måker,
hunder og motorsager. «Etter rettens syn utgjør hold av høns og haner, ikke et alminnelig husdyrhold i
tettbygde boligstrøk. Dette støttes blant annet av at flere kommuner regulerer hold av fjærkre og haner.»

• Også på dagtid kan hanegal være forstyrrende og gi negativ innvirkning på helsen.
• Det er ikke nødvendig at det påvises en skade hos naboen for at det skal kunne kreves retting. Det vises til

forarbeidene til folkehelseloven, hvor det fremgår at folkehelseloven § 14 gir utrykk for et føre var-prinsipp og at
«Det kan etter denne bestemmelsen gis pålegg om å rette et forhold før det er påvist helseutfall.»

• Retten fant at pålegg om fjerning av hanen var forholdsmessig. «Vedtaket er lite inngripende og det foreligger
en konkret helsegevinst hos naboen som vil bli avhjulpet.»

Erfaringer fra lokale saker om hanehold
- Hanegal kan også være forstyrrende på dagtid og være til helsemessig ulempe, jmf. dom om Orloff.
- Hane på gård der bolighus kommer tettere på. Hanegal på dagtid blir da en annen vurdering.
Hane må holdes inne om natta for å ivareta nattesøvn for naboer.

- Prøve telefon og helsediplomati først.

Hva må en forvente av støy fra hund i et
nabolag?
• Hundeloven har en del relevante bestemmelser som kan ses til. Hundeholdet skal ikke være til urimelig
ulempe for folk.
Fra forarbeidene til hundeloven (Ot.prp.nr.48 (2002-2003)):
«I dagliglivet kan enhver oppleve ulemper som skyldes en rekke forhold, slikt som andre menneskers personlige
opptreden og fritidsaktiviteter, biltrafikk, annet dyrehold osv. Ikke alle ulemper har en slik karakter og størrelse at det er
naturlig at de blir omfattet av lovgivning. Rettslig sett kan man si at det gjelder en tålegrense. Ulemper og risiko opp til et
visst nivå må enhver som lever i samfunn med andre tåle, før rettslige virkemidler slår inn og regulerer folks opptreden og
ulemper og risiko av ulik art. På den annen side gjelder et sammenliknbart synspunkt også i forhold til hundeholderne: Av
hensyn til mennesker som ikke selv har valgt å ha samkvem med hunder, bør hundeholderne tåle visse restriksjoner som
rammer hundeholdet.»

Videre står det i delkapittel 8.5: «Departementet vil understreke at når det bare er «urimelig» ulempe som omfattes av
lovteksten, innebærer det en kvalifisering av hva som skal til. Hunder er en naturlig del av norsk hverdagsliv, og det
innebærer at normale ulemper som hundehold fører med seg i form av normalt forekommende gjøing m.m., ikke skal bli
å anse som «urimelige» ulemper. Skal gjøing anses som «urimelig» ulempe, bør det være tale om jevnlig forekommende
støy klart utover hva som vurderes som normalt akseptabelt, og det må ved vurderingen tas hensyn til hva slags strøk
det gjelder. Iblant kan støy bare være ett av flere moment ved vurderingen av om det foreligger «urimelig ulempe».

• Folkehelseloven eller naboloven?

Lokal forskrift om hundehold
Hundeloven åpner opp for at kommunen kan gi forskrift om hundehold for å ivareta ro og orden, folks og dyrs
sikkerhet, motvirke forsøpling og det kan settes vilkår for å holde mer enn et bestemt antall voksne hunder i en
husholdning eller eiendom.

Eksempler fra lokale forskrifter om hundehold fra lovdata.no:
Ål kommune, § 4: «Det er forbode å ha hund med vedvarande støyande åtferd ute i tettbygde strøk»

Ski kommune (Nordre Follo), § 5: «Antall hunder i en husholdning eller på en eiendom/tomt
Én husstand kan holde mer enn 3 voksne hunder i sin husholdning eller på én eiendom/tomt på følgende vilkår:
1. eiendommen er over 1,5 dekar stor.
2. det areal hundene bruker på eiendommen skal være inngjerdet med minimum 1,5 m høyt gjerde og gjerdet må
stå minimum 4 m fra eiendomsgrense mot nabo og offentlig vei og minimum 50 m fra barnehage, skole eller
eldresenter.
3. eiendommen må ha lukket og luktfri beholder for deponering av hundeekskrementer eller annen ordning som
hindrer sjenerende ekskrementlukt fra eiendommen.»

Dyrehold ute av kontroll – behov for
annen hjelp?

Oppsummering - momenter ved
klagesaker om dyrehold
• Ha informasjon på nettsider om dyrehold – kan være nyttig for både dyreeier og de som føler seg

•
•
•
•
•
•
•
•
•

plaget.
Vurdere om forholdet er noe som må tåles i et nabolag.
Oppfordre naboer til å prate sammen – sette ord på hva som plager en.
Informere klager om at det er mulig å melde saker inn til Konfliktrådet.
Vurdere om dyreholdet eller klagen kommer inn under annet primærlovverk.
Dreier saken seg først og fremst om en nabokonflikt? Er naboloven mer riktig lovverk?
Vurdere om vilkårene for retting etter folkehelseloven er oppfylt (helserisiko og forholdsmessighet).
Nattesøvn er viktigst, men det kan også være grunnlag for å gripe inn mot støy fra dyrehold på
dagtid. Ikke all slags støy fra dyrehold er å forvente i et nabolag, jmf. dommen i Halden tingrett om
hanen Orloff.
Prøve helsediplomati først – ta en telefon til dyreholder.
Kommunen kan vurdere å lage lokal forskrift etter hundeloven.

Telefon 38 07 50 00
post@kristiansand.kommune.no
Kristiansand.kommune.no

