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SØKNAD OM HUNDEFRIOMRÅDER I BYDEL ALNA 
 
Sammendrag: 
Bydelen har i brev av 29.08.2014 fra hundeiere i borettslag og Furuset vel mottatt søknad om 
etablering av hundefriområder/hundeinnhegning (dressurområder for hund) i hhv. Alnaparken og 
Kulturparken på Furuset. 
 
Et hundefriområde, formelt dressurområde for hund, er et avgrenset område der hunder kan 
slippes løs helt uavhengig av gjeldende båndtvangsbestemmelser. Oslo kommune kan, med 
samtykke fra eventuell annen grunneier, opprette slike områder ved forskrift eller enkeltvedtak. 
Områdene det søkes om er friområder som forvaltes av Bymiljøetaten. 
 
Saksframstilling: 
Hundefriområder i Oslo 
Oslo kommune kan, med samtykke fra eventuell annen grunneier, opprette særskilte 
dressurområder for hunder («friområder for hund»). I slike områder er det gjort unntak fra 
båndtvangsbestemmelsene i hundeloven. 
 
Gjennom forskrift fastsatt av Friluftsetaten, ble det i 2007 opprettet 10 dressurområder i Oslo. (Ett 
område ble tatt ut i 2010 da forskriften ble revidert.) 
 
I Bydel Alna finnes to slike områder: «Lille Webley» på Haugerud og et område ved Nuggerud 
utfartsparkering på Ellingsrud. 
 
(Se http://www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no/friluftsomrader/hundehold/friomrader_for_hund/) 
 
Søknaden 
Hundeiere på Furuset og Furuset Vel søker om tillatelse til å gjerde inn et område til friområde for 
hund bak trafostasjonen i Alnaparken og tillatelse til å bruke innhegningen i Kulturparken på 
Furuset til løse hunder når ingen husdyr beiter der. Det opplyses at innhegningen i Kulturparken 
har vært benyttet av mange hunder i vintermånedene i noen år. Områdene er avmerket på vedlagt 
kart. (Bydelsadministrasjonen bemerker at området i Furuset kulturpark er avmerket feil. Området 
ligger i parken på andre siden av Ulsholtveien, og ikke på eiendommen Ulsholtveien 64 som 
avmerket.) 
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Søknaden begrunnes med at hundeierne på Furuset har et stort behov for helårs hundeinnhegning. 
Innhegningene er tenkt å være allment tilgjengelig, men det trengs gjerde for å kunne slippe 
hundene løs da det er båndtvang. Sosialisering, trening og trivsel for hundene og mennesker er 
hovedformålet. 
 
Sakshistorikk 
Hundeeiere og beboere på Furuset søkte i e-post av 21.05.2014 Bydel Alna om å få benytte 
innhegningen i Kulturparken som en helårs hundeinnhegning. Dersom Nordre Lindeberg gård 
ikke kan flytte sine husdyr til Alnaparken, ble det søkt om tillatelse til å gjerde inn et område i 
Alnaparken alternativt del av Ulsholtveien 64 (tilsvarende områdene avmerket i vedlagte kart i 
foreliggende søknad). 
 
I bydelens svarbrev datert 27.05.2014 viste bydelen til at områdene som er foreslått, er regulerte 
friområder som forvaltes av Bymiljøetaten, som da er rette instans for en slik søknad. 
 
Søknad ble sendt Bymiljøetaten 28.05.2014. 
 
Søknaden ble avvist av Bymiljøetaten 23.06.2014. Bymiljøetaten mener det ikke er aktuelt å 
opprette et særskilt dressurområde der hundeeierne foreslår på det nåværende tidspunkt. 
Bymiljøetaten presiserte følgende: 
 
«I henhold til reguleringen av parker og friområder, er dette arealer som skal være allment 
tilgjengelig for alle. Å avgrense dressurområdene har hittil vært vurdert som ekskluderende for 
andre brukergrupper. Opprettelse av flere dressurområder for hund og en eventuell inngjerding 
av disse må med andre ord sees opp i mot andre brukergrupper av området. 
 
Inngjerding er etterlyst flere steder, hovedsakelig av hundeeiere som er engstelige for at hunder 
skal løpe ut av området og bli påkjørt på veier i nærheten. Ingen av områdene er i dag inngjerdet 
av ovennevnte årsak. I flere områder danner høy kantvegetasjon en naturlig avgrensing for hele 
eller deler av området. 
 
Det er et stort og økende problem at hundeeiere ignorerer bestemmelsene om båndtvang/kontroll 
på hunden etter hundeloven og politivedtekten. Vi får henvendelser fra folk som er redde for 
hunder og som ikke tørr bruke parker og friområder pga. løse hunder (dette inkluderer også 
hundeeiere som opplever at hunden deres stadig blir angrepet av løse hunder).» 
 
Bydelen har i vedlagte brev av 12.08.2014 kommentert ovennevnte søknad. 
 
Bydelsadministrasjonens vurdering 
Generelt 
Bydelsadministrasjonen har forståelse for hundeeieres ønsker og argumenter for etablering av flere 
hundefriområder. Det er mange hundeeiere i Oslo og 9 områder er ikke tilstrekkelig, og for mange 
ligger nok eksisterende område for langt unna eget bosted. Slik også i Bydel Alna. 
 
Bydelsadministrasjonen er i utgangspunktet positiv til at det i bydelen etableres flere områder der 
hunder kan løpe fritt, trenes og sosialiseres. Som det fremgår av vedlagte brev, er 
bydelsadministrasjonen samtidig bekymret for at bydelens parker og friområder i stadig større 
grad skal bli beslaglagt av ulike aktiviteter som setter begrensninger for allmenn ferdsel og bruk, i 
strid med arealformålet. Friområder skal være allment tilgjengelig for alle. 
Bydelsadministrasjonen har derfor også forståelse for Bymiljøetatens argumenter. 
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Søknad om hundefriområde i Alnaparken og Kulturparken 
Bydelsadministrasjonen vurderer det slik at arealet i Alnaparken kan være godt egnet som 
friområde for hund. Dette arealet under kraftledningene anses som en mindre attraktiv og lite brukt 
del av parken. Arealet er ikke særlig egnet til rekreasjon og bruk for andre brukergrupper, og 
området bør derfor kunne gjerdes inn. Inngjerding innebærer at området ikke er åpent for allmenn 
ferdsel, men et gjerde vil gi tilstrekkelig sikkerhet og trygghet for forbipasserende og hindre 
eventuelle konflikter med hester/ridebanen rett ved, jf. hundelovens § 4, Alminnelige regler om 
sikring av hund. Vilkår for å la hund være løs. (Arealet synes for øvrig å bli benyttet som 
beiteområde for hest, tilsynelatende inngjerdet av strømgjerde. I reguleringsplanen er arealet, 
tilsvarende, ikke avsatt til beite.) 
 
Likeledes bør innhegningen i Kulturparken på Furuset kunne brukes av hunder vinterstid, når det 
ikke benyttes til husdyr. Det forutsettes at hundeierne fjerner eventuell hundebæsj etter sine 
hunder. (Dette gjelder alle friområder.) Det må også forutsettes at naboer ikke forstyrres av unødig 
bjeffing og tilrop. 
 
Bydelsadministrasjonen legger også til grunn hundelovens generelle aktsomhetskrav (§ 3) i 
vurderingen av søknaden: «En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunden volder 
skade på folk, dyr, eiendom eller ting. Hundeholderen skal sørge for at hunden eller hundeholdet 
ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser. Blant annet skal hundeholderen 
søke å avverge at hunden eller hundeholdet skaper utrygghet for andre.» 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Miljø- og byutviklingskomiteen viser til søknad fra hundeiere i borettslag og Furuset vel om 
hundefriområder i Bydel Alna. 
 
Miljø- og byutviklingskomiteen vurderer det slik at arealet i Alnaparken kan være godt egnet som 
friområde for hund. Dette arealet under kraftledningene er en mindre attraktiv og lite brukt del av 
parken. Arealet er ikke særlig egnet til rekreasjon og bruk for andre brukergrupper, det er få 
(ingen) brukerkonflikter, og området bør derfor også kunne gjerdes inn. Inngjerding innebærer 
riktig nok at området ikke er åpent for allmenn ferdsel, men et gjerde vil gi tilstrekkelig sikkerhet 
og trygghet for forbipasserende og hindre eventuelle konflikter med hester/ridebanen rett ved (jf. 
hundelovens § 4, Alminnelige regler om sikring av hund. Vilkår for å la hund være løs). Miljø- og 
byutviklingskomiteen bemerker at arealet i dag synes å bli benyttet som beiteområde for hest, 
tilsynelatende inngjerdet av et strømgjerde. I reguleringsplanen er arealet, tilsvarende, ikke avsatt 
til beite. 
 
Likeledes bør innhegningen i Kulturparken på Furuset kunne brukes av hunder vinterstid, når det 
ikke benyttes til husdyr. Det forutsettes at naboer ikke forstyrres av unødig bjeffing og tilrop, og at 
hundeierne holder orden på området og fjerner eventuell hundebæsj etter sine hunder. 
 
I vurderingen av søknaden legger miljø- og byutviklingskomiteen for øvrig til grunn hundelovens 
generelle aktsomhetskrav (§ 3): «En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunden 
volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting. Hundeholderen skal sørge for at hunden eller 
hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser. Blant annet skal 
hundeholderen søke å avverge at hunden eller hundeholdet skaper utrygghet for andre.» 
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På denne bakgrunn anmoder miljø- og byutviklingskomiteen Bymiljøetaten om å fatte nødvendige 
vedtak, slik at det kan etableres et hundefriområde på angitt sted i Alnaparken og eventuelt at 
Kulturparken på Furuset kan benyttes som hundefriområde, når det ikke benyttes til husdyr. 
 
 
 
 
Tore Olsen Pran 
bydelsdirektør 
 
 
 
 
Vedlegg: 
− Søknad om hundefriområde med ønske om politisk behandling. Brev av 29.08.2014 fra Anne 

Winge. 
− Vedr. søknad om hundefriområde. Brev av 12.08.2014 til Anne Winge. 
 


