
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", 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. 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
 
 

 
 



Ansøgning om hønsehold i haveforeningen HF 4 Maj 1921.         Godkendt ansøgning  gælder sæsonen ud.  

 

Første gangs ansøgning eller man ikke havde hønsehold i forrige sæson.  

Afkryds feltet: Ny / Vedlæg beskrivelse, tegning, og naboernes underskrifter.  

 

Hvis der ingen ændringer er. Afkryds feltet: Ingen ændringer. / Vedlæg naboernes underskrifter. 

 

Hvis størrelse el. placering har ændret sig, Afkryds feltet: Ny tegning / Vedlæg ny tegning og naboernes underskrifter. 

 

 

Have ___ ansøger om at have hønsehold i haven i  denne sæson                                            

Ansøgningen er godkendt når bestyrelsen har skrevet dato og underskrevet for indeværende sæson.        

Dato, underskr: ______________________    Ny:  __   Ingen ændr: __  Ny tegning: __     _____________________________                

Dato, underskr: ______________________    Ny:  __   Ingen ændr: __  Ny tegning: __     _____________________________ 

Dato, underskr: ______________________    Ny:  __   Ingen ændr: __  Ny tegning: __     _____________________________ 

Dato, underskr: ______________________    Ny:  __   Ingen ændr: __  Ny tegning: __     _____________________________ 

Dato, underskr: ______________________    Ny:  __   Ingen ændr: __  Ny tegning: __     _____________________________ 

Dato, underskr: ______________________    Ny:  __   Ingen ændr: __  Ny tegning: __     _____________________________ 

Dato, underskr: ______________________    Ny:  __   Ingen ændr: __  Ny tegning: __     _____________________________ 

Dato, underskr: ______________________    Ny:  __   Ingen ændr: __  Ny tegning: __     _____________________________ 

 

Nabohavers accept af hønsehold i haven. 

Medlemmet/medlemmerne i  have nr. ___ ønsker at ansøge om et hønsehold og skal derfor i henhold til HF 4 Maj´s regler om 

hønsehold punkt 3, have en accept fra naboer på, om man vil godtage at få sådan et hønsehold tæt på sin egen have.                  

                                                                                                                         Dato / Underskrift   

D 

  Have nr.   ___  accepterer at have nr.  ___ får høns i haven.    _________________________________ 

  Have nr.   ___  accepterer at have nr.  ___ får høns i haven.    _________________________________ 

  Have nr.   ___  accepterer at have nr.  ___ får høns i haven.    _________________________________ 

  Have nr.   ___  accepterer at have nr.  ___ får høns i haven.    _________________________________ 

  Have nr.   ___  accepterer at have nr.  ___ får høns i haven.    _________________________________ 

  Have nr.   ___  accepterer at have nr.  ___ får høns i haven.    _________________________________ 

  Have nr.   ___  accepterer at have nr.  ___ får høns i haven.    _________________________________ 

  Have nr.   ___  accepterer at have nr.  ___ får høns i haven.    _________________________________ 

  Have nr.   ___  accepterer at have nr.  ___ får høns i haven.    _________________________________ 

  Have nr.   ___  accepterer at have nr.  ___ får høns i haven.    _________________________________ 

  Have nr.   ___  accepterer at have nr.  ___ får høns i haven.    _________________________________ 

  Have nr.   ___  accepterer at have nr.  ___ får høns i haven.    _________________________________ 

  Have nr.   ___  accepterer at have nr.  ___ får høns i haven.    _________________________________ 

  Have nr.   ___  accepterer at have nr.  ___ får høns i haven.    _________________________________ 

  Have nr.   ___  accepterer at have nr.  ___ får høns i haven.    _________________________________ 

  Have nr.   ___  accepterer at have nr.  ___ får høns i haven.    _________________________________ 

  Have nr.   ___  accepterer at have nr.  ___ får høns i haven.    _________________________________ 

  Have nr.   ___  accepterer at have nr.  ___ får høns i haven.    _________________________________ 

  Have nr.   ___  accepterer at have nr.  ___ får høns i haven.    _________________________________ 

  Have nr.   ___  accepterer at have nr.  ___ får høns i haven.    _________________________________ 

  Have nr.   ___  accepterer at have nr.  ___ får høns i haven.    _________________________________ 

  Have nr.   ___  accepterer at have nr.  ___ får høns i haven.    _________________________________ 

  Have nr.   ___  accepterer at have nr.  ___ får høns i haven.    _________________________________ 

  Have nr.   ___  accepterer at have nr.  ___ får høns i haven.    _________________________________ 
 Have nr.   ___  accepterer at have nr.  ___ får høns i haven.    _________________________________ 



KØBENHAVNS KOMMUNE 
Teknik og Miljøforvaltningen 

 

Regulativ for ikke-erhvervsmæssige dyrehold i Københavns Kommune 

 
Dette regulativ er udfærdiget i henhold til § 5, stk. 1, i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 366 af 10. maj 1992 om ikke-erhvervs-mæssigt dyrehold, 

uhygiejniske forhold m.m. Regulativet er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 27 oktober 1994. 

 

 

 

Gyldighedsområde 

§ 1.       Regulativet gælder for alle ikke-erhvervsmæssige dyrehold i Københavns Kommune. 

 

 

§ 2.       Forbud mod dyrehold, som er besluttet lokalt – f.eks. i grundejerforeninger eller i andelsboligforeninger – ændres ikke   

             med dette regulativ. 

 

 

Generelle bestemmelser for indretning af bure, huse m.v. 

§ 3.      Bure og huse, der tjener til permanent ophold for husdyr, skal indrettes og sikres, så rotters adgang forhindres. Bure og  

            Huse skal hæves mindst 35 cm. over jorden. 

Stk. 2.  Miljøkontrollen kan meddele påbud om, at bure og huse skal rottesikres yderligere. 

 

 

§ 4.      Bure, huse, indhegnede gårde o.lign., der tjener til midlertidigt eller permanent ophold for husdyr, skal opføres mindst  

            2,5 m. fra naboskel. 

Stk. 2.  Miljøkontrollen kan meddele påbud om, at afstanden til naboskel i særlige tilfælde skal være større end 2.5 m. 

 

 

§ 5.      Dyreholdet må ikke give anledning til uhygiejniske forhold eller medføre væsentlige gener i form af støj eller lugt.  

            Følgende forhold skal i den forbindelse iagttages: 

       1.  Foder skal opbevares i rottesikre beholdere. 

       2.  Eget vegetabilsk køkkenaffald kan anvendes som foder, forudsat at overskydende rester fjernes umiddelbart efter fodring. 

       3.  Bure, huse og indhegnede gårde skal rengøres mindst en gang om ugen. 

       4.  Gødning (ekskrementer) fra dyreholdet skal bortskaffes som dagrenovation.  

            Gødningen skal indpakkes, så dagrenovationsbeholderen ikke tilsmudses eller gennemvædes. Gødning fra dyrehold kan dog: 

        nedgraves på egen grund mindst 2,5 m. fra naboskel og ikke dybere end 0.5 m eller 

        tilsættes materiale, der hjemmekomposteres efter bestemmelserne i Regulativ af 12. dec. 1993 for husholdningsaffald i  

            Kbh.´s Kommune. Komposteringen skal da foregå i overdækket beholder, som skal rottesikres, så rotters adgang forhindres. 

 

 

Særlige regler for hønsehold 

§ 6.      Hvert hønsehold må højst bestå af 10 høns, heraf højst 1 hane. Desuden er det tilladt at have kyllinger i samme hønsehold,  

            dog højst 10 stk. 

Stk. 2.  Hønsehold, der etableres i tilknytning til etageejendomme, f.eks. udlejningsejendomme, andels-boligforeninger m.v., må  

            ikke indeholde hane. 

Stk. 3.  I tæt liggende hønsehold, hvor haner opildner hinanden til vedvarende galen, kan Miljøkontrollen forbyde haner. 

 

 

§ 7.      Hønsehold skal etableres med hønsehus og –gård. 

Stk. 2.  Hønsehusets vægge og tag skal være tætte og uden beskadigelser. 

Stk. 3.  Omfatter hønseholdet en hane eller hanekylling, skal dyrene holdes indelukket i et mørkelagt hønsehus fra   

            solnedgang indtil kl. 7.00 på hverdage mandag til fredag og indtil kl. 8.00 på lørdage samt søn- og helligdage.  

            Der må ikke være tændt lys i hønsehuset i ovennævnte tidsrum.  

 

 

Særlige regler for gæs, ænder og andre fugle. 

§ 8.      Der må ikke holdes ænder og gæs i tilknytning til beboelse. 

 

 

§ 9.      Der må ikke holdes stærkt skrigende fugle som f.eks. påfugle, visse fasanarter og store papegøjer udendørs i tilknytning til  

            beboelse. 

Stk. 2.  Miljøkontrollen afgør i tvivlstilfælde, om en fugleart er stærkt skrigende. 

 

 



§ 10.    Miljøkontrollen kan meddele påbud om, at andre fugle i udendørs volierer, bure eller huse skal holdes i mørke fra  

            solnedgang indtil kl. 7.00 på hverdage mandag ttil fredag og indtil kl. 8.00 på lørdage samt søn- og helligdage,  

            hvis fuglene giver anledning til væsentlige gener for omgivelserne. 

 

 

Påbud og forbud. 

§ 11.    Miljøkontrollen kan meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger, såfremt dyrehold giver anledning til væsentlige  

            gener, forurening eller risiko herfor. 

Stk. 2.  Kan generne, forureningen eller risikoen herfor ikke afhjælpes, eller overtrædes påbud i medfør af regulativet, kan  

            Miljøkontrollen nedlægge forbud mod dyreholdet. 

 

 

Klage og dispensation. 

§ 12.    Miljøkontrollens afgørelser i henhold til dette regulativ kan ikke påklages til højere administrativ myndighed. 

 

 

§ 13.    Miljøkontrollen kan meddele dispensation fra reglerne i dette regulativ, når særlige forhold taler herfor. 

Stk. 2.  Ansøgning om dispensation skal være skriftlig. 

 

 

Strafbestemmelser. 

§ 14.    Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der, 

       1.  undlader at iagttage reglerne om indretning af bure, huse mv., jf. § 3, stk. 1, § 4 stk. 1 og § 5 

       2.  undlader at iagttage reglerne om hønsehold, jf. § 6, stk. 1 og 2 samt § 7 

       3.  undlader at iagttage reglerne for gæs, ænder og andre fugle, jf. §§ 8 – 9, eller 

       4.  undlader at efterkomme påbud eller forbud efter § 3, stk. 2, § 4, stk. 2, § 6, stk. 3, § 10, § 11, stk. 1 og 2. 

 

 

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v. 

§ 15.    Regulativet træder i kraft den 1. januar 1995. 

Stk. 2.  For eksisterende dyrehold, som ikke udvides eller ændres, og som ikke medfører væsentlige gener, forurening eller risiko  

            herfor, træder §§ 6 – 9 først i kraft den 1. januar 1996. 

Stk. 3.  Eksisterende dyrehold, som ikke udvides eller ændres, og som ikke er hævet fra jorden, jf. § 3, stk. 1, samt eksisterende  

            dyrehold, som ikke opfylder afstandskriterierne, jf. § 4, stk. 1, kan fortsat bestå, såfremt dyreholdet ikke medfører 

            væsentlige gener, forurening eller risiko herfor, jf. § 11. 

 

Magistratens 5. afdeling, den 28. oktober 1994 

 

  

 

 

 


