
HF 4 Maj                                                                                                                                                       26 April 2016 
 

Haveforeningens regler om hønsehold 
 

1. Bestyrelsen skal godkende byggeriet og placeringen af hønseholdet, ud fra København’s kommunes "Regulativ for ikke-
erhvervsmæssig dyrehold" (Se regulativet i menuen under dyrehold) , samt HF 4 Maj´s egne regler. 

 
2. Der skal afleveres en ansøgning til bestyrelsen med tegning og mål over bygning, indhegning og skelafstand. Der skal 

samtidigt være en beskrivelse af, hvordan der bliver sikret mod rotter m.v. Hvis disse regler ikke er overholdt bliver 
ansøgningen ikke godkendt. Ansøgningsblanketten som man kan få igennem bestyrelsen, skal ligeledes underskrives og 
vedlægges. Den får man tilbage, med en underskrift fra bestyrelsen, når ansøgningen er godkendt. 

 
3. For ikke at være til gene for naboerne, bliver ønsket om at holde høns kun godkendt af bestyrelsen, hvis alle nabohaver 

har givet tilsagn om det. Nabohaver er haver på alle sider af ens egen  have (også bagside). Hvis der er en gangsti 
imellem skal haver på modsatte side af stien også forespørges. Når alle nabohaverne har givet lov til, at man må holde 
høns, ved at der er givet underskift fra hver af dem,  skal ansøgningen afleveres til bestyrelsen. Naboernes underskrifter 
gælder kun for sæsonen ud, derefter skal naboerne spørges igen. 

                                                                                
4. En godkendt ansøgning gælder kun beboelsessæsonen ud. næste sæson skal der søges igen.  
        Det er ikke nødvendigt igen at vedlægge tegninger og beskrivelse med, til næste sæsons ansøgning, hvis der ingen            
        ændringer er sket siden sidste ansøgning, dog skal nabohaverne igen acceptere, man har hønsehold ved en underskrift.  
        Det gøres på den ansøgningsblanket, man allerede har i forvejen. Man skriver derefter under på ansøgningsblanketten  
        og afleverer den til bestyrelsen. Hvis ansøgningen bliver godkendt , for man den tilbage fra bestyrelsen i underskrevet 
        stand.         

 

5. Ved større ændringer eller flytning af hønsegården, som vil ændre den oprindelige tegnings metermål eller placering, 
skal der afleveres en ny ansøgning. Det vil sige at proceduren i punkt 2 skal følges igen.  

 
6. Hvis en ny lejer flytter ind i en nabohave, kan denne ikke gøre indsigelse på et eksisterende hønsehold resten af 

sæsonen, med mindre det er reglerne der ikke er overholdt. 
 

7. Hønseholdet må maks. bestå af 5 høns og ingen hane. 
 

8. Man må kun have hønsehold i havesæsonen, som er fra 1. april til 31. oktober. 
 

9. Selve bygningen i hønsegården må ikke være over 4,9 m2, samme størrelse som et legehus, for at undgå at der skal 
ansøges igennem kolonihaveforbundets Kreds 1 og samtidigt så skulle tælle hønsehuset som en selvstændig bygning. 
Da man efter byggereglerne ikke må have mere end 2 fritstående bygninger i en have, ville man med et hovedhus og et 
skur ikke kunne få godkendt sådan et hønsehus, da det så ville blive 3. bygning. Skelregler på 2.5 m. skal stadig 
overholdes. 
 

10. Hvis man i bestyrelsen erfarer at reglerne ikke bliver overholdt, vil man kunne få en {påtale}. Det vil være alvorlig 
tilsidesættelse af reglerne om hygiejne og rengøring, lugt eller støj gener, opbevaring. 

        Hvis påtalens forlydende ikke bliver efterkommet, fører det til forbud og fjernelse af hønseholdet.        

                Hvis er der gentagne gange gives påtaler fører det til forbud og fjernelse af hønseholdet. 

                Hvis man har hønsehold i haven uden den obligatoriske årlige godkendelse fra bestyrelsen, fører det til forbud og    
                fjernelse af hønseholdet. 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 

 
 

 


