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Uddrag af bekendtgørelsen

Dispensation og klage

§ 7. Medfører et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, tilhørende stalde o.lign.
samt anlæg m.v. væsentlige gener, forurening eller risiko for forurening,
kan kommunalbestyrelsen meddele påbud om foretagelse af
afhjælpende foranstaltninger.
Stk. 2. Kan generne, forureningen eller risikoen for forurening ikke
afhjælpes, eller overtrædes påbud i medfør af stk. 1, kan
kommunalbestyrelsen nedlægge de nødvendige forbud, herunder
kræve anlægget eller indretningen fjernet.

Uddrag af Miljøministeriets bekendtgørelse
nr. 366 af 10. maj 1992 om ikke-erhvervs-
mæssigt dyrehold, uhygiejniske forhold
m.m.

Kommunalbestyrelsens afgørelse efter Bekendtgørelse nr. 366 af 10. maj
1992 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
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Vejledning om hønsehold
Denne vejledning er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse
nummer 366 om ikke-erhvervsmæssigt dyrehold. Bekendtgørelsen er udstedt
den 10. maj 1992.

Gyldighedsområde

¤ Vejledningen gælder for hønsehold.

¤ Eventuelle bestemmelser om hønsehold i gældende byplanvedtægt eller
gældende lokalplan er dog fortsat gældende.

Anvisninger for indretning og drift

¤ Hønseholdet skal etableres med et hønsehus og en indhegnet
hønsegård, der sikrer, at hønsene ikke færdes frit.

¤ Hønsehuset skal opfylde bygningsreglementets regler om placering på
grund (2,5 meter fra skel).

¤ Hønsegården skal være etableret mindst 2.5 meter fra skel, med mindre
der er etableret et fast og tilstrækkeligt tæt hegn i skel.

¤ Hønseholdet må ikke give anledning til lugtgener. Gødning fra hønsene
skal således enten fjernes fra ejendommen, opbevares i lukkede
beholdere eller nedgraves i jorden umiddelbart efter rensning af
hønsehus og hønsegård.

¤ Ved hold af haner, hanekyllinger eller i tilfælde af støjgener i nat- og
morgentimer, skal hønseholdet holdes inde i mørklagt hønsehus om
natten indtil klokken 07.00. Lørdag og søn- og helligdage dog til klokken
08.00.

¤ Hønsehuset vil kunne kræves støjisoleret.
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Før man etablerer hønsehold

Hønseholdet kan give anledning til støj- lugtgener. Etablerin-
gen bør derfor altid ske under ordnede forhold.

Kommunen anbefaler, at kommende ejere af hønsehold altid
orienterer naboerne om det påtænkte hønsehold, samt place-
ring af hønsegården. På den måde kan man som kommende
hønseholder tage naboen med på råd med hensyn til place-
ring, indretning og drift af hønseholdet.

Hvis man er i tvivl, kan man kontakte Danmarks Fjerkræavler-
forening for Raceavl, Postboks 1327, 7500 Holsterbro. Tlf.: 97
40 58 44, eller

Miljøcenter Østjylland I/S, Tlf.: 87 61 29 00.
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