Har du Eller
din nabo
høns?

Det kan være både hyggeligt og interessant at have høns. Desværre
viser erfaringen også, at hønsehold kan give problemer i forhold til
naboer og genboer.
Københavns Kommune har et regulativ for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold. Det er
et regulativ, der skal sikre, at både ejer af hønseholdet og naboen bliver tilgodeset.
Ansvaret og forpligtelsen ligger dog altid hos den, der har hønsene. Herunder
finder du en række gode råd i forbindelse med hønsehold.
Kontakt din nabo(er) og hør, hvad de siger til dit projekt
Din nabo kan være allergiker, arbejde på skift og have behov for søvn om formiddagen,
og så kan der være lugtgener i forbindelse med at holde høns. Dit hønsehold kan godt
opfylde Københavns Kommunens Regulativ for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, men
det er ikke sikkert, at det opfylder betingelserne for godt naboskab.
Som ejer af et hønsehold, er det dit ansvar, at andre ikke bliver generet. Sørg derfor
at have hønsehuset og hønsegården i passende afstand fra din nabos bolig.
Vær opmærksom på hanen
Hvis der er en hane i hønseholdet, så er det oftest ham, der er årsag til stridigheder
naboerne imellem. Hønsehuset skal derfor både være lystæt og lydisoleret, ellers vil
hanen gale, når solen står op.
Andre dyr
Hønsehold kan også tiltrække både ræve og rotter, og hvis ikke foder og affald
fra hønsegården bliver fjernet hyppigt, så kan rottebesøg skabe store problemer.
Venlig hilsen
KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Skadedyrsenheden
Telefon 33 66 58 17
Mandag – torsdag kl. 09-15, fredag kl. 10-15.
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Regulativ for ikke-erhvervsmæssigt
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-erhvervsmæssigt dyrehold, uhygiejniske forhold m.m.
Regulativet er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 27. oktober 1994.
Gyldighedsområde
§ 1. Regulativet gælder for alle ikke-erhvervsmæssigt 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. Teknik- og Miljøforvaltningen 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. Teknik- og Miljøforvaltningen 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, hvis 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. december 1993 for husholdningsaffald i Københavns Kommune. Komposteringen skal
		 da foregå i overdækket beholder, som skal rottesikres, så rotters adgang forhindres.
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Særlige regler for hønsehold
§ 6. Hvert hønsehold må højst bestå af 10 høns, heraf højst en 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, andelsboligforeninger m.v., må ikke indeholde en hane.
Stk. 3. I tæt liggende hønsehold, hvor haner opildner hinanden til vedvarende galen,
kan Teknik- og Miljøforvaltningen 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. Teknik- og Miljøforvaltningen afgør i tvivlstilfælde, om en fugleart
er stærkt skrigende.
§ 10. Teknik- og Miljøforvaltningen 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 til 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. Teknik- og Miljøforvaltningen kan meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger,
såfremt dyrehold giver anledning til væsentlige gener, forurening eller risiko herfor.
Stk. 2. Kan generne, forureningen eller risikoen ikke afhjælpes, eller bliver påbuddet i
medfør af regulativet overtrådt, kan Teknik- og Miljøforvaltningen nedlægge forbud mod
dyreholdet.
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Klage og dispensation
§ 12. Teknik- og Miljøforvaltningen, Skadedyrsenhedens afgørelser i henhold til dette
regulativ kan ikke påklages til højere administrativ myndighed.
§ 13. Teknik- og Miljøforvaltningen 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
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