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[FORSKRIFT FOR DYREHOLD I BYZONE]

Denne forskrift er udfærdiget i henhold til § 18, stk. 1, nr. 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse
nr. 1517 af 14. december 2006: Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.
§ 1. Gyldighedsområde
stk. 1. Forskriften er gældende for dyrehold i Hillerød Kommune.
stk. 2. Hvis der i gældende byplanvedtægt, lokalplan eller i lokale grundejer-, andels eller
lejerforeninger findes bestemmelser, der regulerer adgangen til dyrehold, er disse fortsat
gældende.
§ 2. Regler for omfang af dyrehold
stk. 1. I byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført
til boligformål eller blandet bolig og erhverv, er hold af svin, kvæg, får, geder og heste ikke
tilladt.
stk. 2. Følgende husdyrhold er tilladt i de i stk. 1 nævnte områder:
1. 30 stk. høns. I perioden maj-november kan tillige accepteres kyllinger.
2. 40 par brevduer. I perioden maj-august kan tillige accepteres dueunger. For øvrige
duer kan Kommunalbestyrelsen kræve antallet begrænset.
3. 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger
4. Tilsvarende størrelse af andre former for dyrehold
stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i visse tilfælde dispensere fra forbuddet i stk. 1.
§ 3. Regler for indretning og drift af hønsehold
stk. 1. Hønseholdet skal etableres med et hønsehus og indhegnet hønsegård, der skal sikre, at
hønsene ikke kan færdes frit. Hønsehuse skal sikres mod rotter og andre skadedyr.
stk. 2. Hønsegården skal ligge mindst 2,5 m fra skel, med mindre der er etableret et fast
tilstrækkeligt tæt hegn i skel. Hønsehuset skal opfylde krav om placering på grund jf.
bygningsreglementets regler herom.
stk. 3. Hønseholdet må ikke give anledning til lugtgener, og gødning fra hønsene skal således
enten fjernes fra ejendommen, opbevares i lukkede beholdere eller umiddelbart nedgraves i
jorden på et egnet sted.
stk. 4. Ved hold af haner, hanekyllinger eller i tilfælde af støjgener i aften-, natte- og
morgentimer, skal hønseholdet holdes inde i mørklagt hønsehus, i sommerhalvåret fra kl.
19.30 til 07.00, lør-, søn- og helligdage dog til kl. 08.00, i vinterhalvåret fra solnedgang til
solopgang. Hønsehuse vil kunne kræves støjisoleret.
§ 4. Regler for indretning og drift af duehold
stk. 1. Dueslag skal opføres mindst 2,5 m fra skel, og forsiden skal have retning mod egen
grund eller mod et område, hvor duerne ikke er til gene for omgivelserne.
stk. 2. Træning af brevduer skal ske på tidspunkter, hvor omgivelserne generes mindst muligt.
stk. 3. Rengøring og gødningshåndtering skal ske som anført for hønsehold i § 3.
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stk. 4. Brevduehold skal overholde De danske Brevdueforeningers krav og regler.
§ 5. Dispensation og klage
stk. 1. Byrådets afgørelse i medfør af denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ
myndighed.
stk. 2. Såfremt individuelle forhold taler herfor, kan Kommunalbestyrelsen efter ansøgning
dispensere fra reglerne i § 2, § 3 og § 4.
§ 6. Overtrædelser af regulativ
Overtrædelse af denne forskrift kan straffes med bøde.
§ 7. Ikrafttrædelse
Regulativet træder i kraft den 1. januar 2009, dog skal eksisterende dyrehold indrettet og i
drift først overholde regulativet senest 6 mdr. efter ikrafttrædelse.
Godkendt af Teknik Udvalg den 7. oktober 2008

Gode råd før etablering af hønsehold
Hønsehold kan give anledning til støj- og lugtgener. Etablering bør derfor altid ske under
ordnede forhold. Kommunen anbefaler, at kommende ejere af hønsehold altid orienterer
naboerne om det påtænkte hønsehold samt placering af hønsegården. På den måde kan man
som kommende hønseholder tage naboen med på råd mht. placering, indretning og drift af
hønseholdet. Er man i tvivl – kontakt den lokale fjerkræavlerforening eller Hillerød Kommune,
Miljø Byg og Beredskab.
Det er i øvrigt Hillerød Kommunes erfaring, at det ofte er støj fra hanegal, der giver anledning
til gener hos naboerne til et hønsehold. Kommunen kan derfor anbefale, at man undlader at
holde haner.
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